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مستتر در  یمعنا یایو اح یمکان و ادراک جسمان فیبه تعر یدر بازنگر یسع یرینگرش تفس ،یامروزه در حوزه معمار
پاالسما  یوهانی یهاشهیاندخلق شده از منظر  یمقاله به نقش بدن انسان در ادراک فضا نیدارد. ا ساختانسان یفضاها
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 مقدمه -1
 دنیای با انسان واسطهبی ، به علت تعاملگرا، ماشینی و مادی کنونی، اوضاع زندگی روزمرهپیش از فرهنگ صنعتی، مصرف

 زندگی، اولیة هایشیوه در. کردمی فراهم انسان یادگیری و رشد برای تجربی جامع زمینة آن، در موجود پیچیدة هایعلیت و طبیعی
واسطه و نزدیک با کار، تولید، مواد، شرایط محیطی و پدیدة همواره دگرگون شوندة حیات، تعامل حسیِ وسیعی با دنیای تماس بی

تجربیات بیشتری از تعمیق حس همدلی  ،های اجتماعیپیوسته و گرههمتر، بههای نزدیککرد. خانوادههای فیزیکی فراهم میعلیت
بقای انسان ها و حس حضور او در ارتباط مطلوب با مکانی  د وکرجداشدة زندگی امروز فراهم می دگرا وو شفقت نسبت به دنیای فر

از  پرسش از آنجایی که تنها راه ارتباط انسان با جهان خارج از طریق حواس رخ می دهد، لذا .مبتنی بر حس فیزیکی و روانی بود
 تلقی می گردد. مهم فضای زیستی، ساز و کارهای حواس انسان در ادراک محیط ساخته شده

 

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه -2
یدگر و گاستون باشالر و موریس مرلوپونتی به ارویکرد پدیدارشناسی از اواخر دهه هفتاد میالدی به بعد با ترجمه آثار مارتین ه

اگرچه واژه پدیدارشناسی در قرن هجدهم  یافته است و مورد توجه واقع شده است. هحوزه های تخصصی معماری و شهرسازی را
اما ادموند هوسرل را می توان پیشگام در مطرح  ،میالدی توسط افرادی همچون کانت و هگل و ... مورد استفاده قرار گرفته است

ین افرادی همچون کریست توسط تاثیر اندیشه های فیلسوفان پدیدارشناس در حوزه معماری،. ساختن فلسفه پدیدارشناسی دانست
تقریب ذهنیت و عینیت و توجه به حواس  رامونیپ هال و پیتر زومتور، ونیاست ،پاالسما یوهانی پرزگومز، آلبرتو نوربرگ شولتز،

منجر به بازآشنایی معماران به  و با توجه به این که گسترش این مفاهیم، اندبرداشته  قدم انسانی و بازگشت به اشیا و تجربه گرایی،
ادموند هوسرل را می توان  د به آن گردیده است که در عرصه بین المللی بازتاب قابل توجهی داشته است.هویت بومی و توجه مجد

پیشگام در مطرح ساختن فلسفه ی پدیدارشناسی دانست که بعد از وی افرادی چون مارتین هایدگر، گاستون باشالر و موریس 
 مرلوپونتی به گسترش مفاهیم آن پرداخته اند.

 

 تحقیقروش  -3
روش تحقیق پدیدارشناسی به  تحقیق بر مبنای پدیدارشناسی با رویکرد کیفی به دنبال توصیفی از جوهره اصلی پدیده هاست.

آن چه که افراد از پدیده مورد مطالعه  طور کلی از انواع روش های کیفی و به دنبال فهم تجربه افراد با قرارگیری در محیط است.
هدف این تحقیق  و توصیف آن به همان نحوی که مورد مواجهه قرار می گیرد و تجربه یا لمس می شود، کرده اندآزموده و تجربه 

 به دنبال کشف وابستگی ذاتی و اولیه از کارکرد زیستن است.-چه عینی و چه ذهنی-پدیدارشناسی فراتر از مقوله توصیف است.
فضا سازماندهی اجزای فضا در  ساختار کاراکتر قابل تفکیک است.در رویکرد پدیدارشناسانه محتوای مکان به ساختار فضایی و 

 سه بعد است که فرم حجمی مکان را می سازد و کاراکتر به حس، معنا و هویت مکان اشاره دارد که جامع ترین ویژگی مکان است.
صورت گرفته است به خصوص رفتار با روش پدیدارشناسی -از تحقیقات اخیر مربوط به محیط یاری( بس18:1:91پورمند و فالح،)

، ماهیتا دربرگیرنده فرایندی شهودی اکتشافی است از آن جا که معماری و طراحیاط با موضوعات و مقوله های طراحی در ارتب
پدیدارشناسانه به  تجربه رفتار گردد.-رویکرد پدیدارشناسانه می تواند موجب برانگیختن طراح برای توجه و عالقه به مقوله محیط

سایی می تواند بین موضوع شناسایی و فاعل شنا نیهمچن تجربه بشری توجه دارد و از انتزاع نمودن تجربه دوری می کند. ماهیت
 (133:1:81)پرتوی، گانگی آن جلوگیری کند.یگانگی ایجاد نماید و از دو

 

 بحث -4

 پدیدارشناسی معماری حواس -4-1
الف( علم پدیدارها به عنوان علمی از علم هستی »فرهنگ انگلیسی آکسفورد پدیدارشناسی را این گونه تعریف می کند: 

)هستی شناسی(. ب( آن شاخه ای از هر علم که پدیدارهایش را توصیف و طبقه بندی می کند. برگرفته از واژه ی یونانی 
phainomenon، .)سفه، این اصطالح به معنای اول به کار می رود آن هم در انبوهی از بحث ها در فل« به معنای نمود )یا ظهور

و جدل ها بر سر نظریه و روش شناسی. در فیزیک و فلسفه ی علم، اصطالح پدیدارشناسی به معنای دوم به کار می رود، گرچه 
 این کاربرد تنها هرازگاهی روی نشان می دهد.
است که معنای تحت اللفظی آن  (یا پدیدارها)حسب ریشه ی لفظ، بررسی فنومن ها  پس معنای فنومنولوژی/ پدیدارشناسی بر

. این تمایز باستانی، فلسفه را آن گاه که از غار افالطون خارج شدیم به راه انداخت. با این حال، (یا واقعیت)نمود هاست در برابرِ بود 
نوز هم در بسیاری از حلقه های فلسفه ی معاصر، درک نازلی از آن رشته ی پدیدارشناسی تا قرن بیستم به شکوفایی نرسید و ه

، فلسفه جدید است که برنامه های جدیدی در فلسفه پدیدارشناسی در قرن بیستم به طور کلی .(1: ،:1:9)اسمیت،  .وجود دارد
بی شک  ظاهر می شوند.نه که در آگاهی وفلسفه دارد و سئوال اساسی که در آن مطرح می شود، مساله حضور اشیا آن گ
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برای او این برنامه جدید حکم اندیشه ای را دارد که رسالت آن توصیف چیزهاست، آن  پدیدارشناسی با هوسرل متولد شده است.
عبارت دیگر هوسرل در توصیف آگاهی، اصلی بنیادین و اولیه هر فلسفه یا حتی هر علم را  به؛ گونه که بر آگاهی ظاهر می شوند

پدیدارشناسی، به صورت یک تعبیر فلسفی توسط فیلسوفان مطرح گردید، اما نفوذ  (Hussrel,1963,78-79) د.جستجو می کن
قابل توجهی در عرصه معماری داشته است. پیدایش و گسترش این تفکر را می توان زاده ی یک بحران دانست، بحرانی که 

شأت می گیرد، یکی به کارگیری روش این بحران از دو چیز ن هوسرل بدان اشاره نموده و سعی دارد تا پاسخی برای آن بیابد.
می مورد اول یعنی روش شناسی باز  شناسی ها و روش های علوم طبیعی در علوم انسانی است و دیگری که به زیربنای همان

 آید. دکارت است به وجود می ،نوعی دوگانگی و ثنویت میان عین و ذهن که در فلسفه ی جدید بنیانگذار آن، گردد
و  پدیدار شناسی، روشی است که با هدف نظام بخشیدن به فلسفه و علوم انسانی، پایه گذاری شده است و به دنبال پژوهش

آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات و یا به عبارت دیگر نسبت به پدیدارهایی است که بی واسطه، در تجربه ی ما ظاهر 
رف عقل گرایی و نه بر اساس محسوسات علوم تجربی، بلکه از طریق معنابخشی ارادی شده است و نه بر اساس ذهنیت ص

است که فلسفه را بر اندیشه و خرد بنیان  رنه دکارتو این بر خالف اندیشه ی  اکتساب خواهد شدپدیدارها در آگاهی و فهم ما 
وجود دارد و عقل ما قادر به کشف آن می باشد و صرفا نهاده بود و معتقد بود که دنیای بیرونی، دنیایی است که به صورت مستقل 

با قدرت تعقل می توان به درک حقیقی اشیاء نایل شد. او معتقد به دریافت عقلی بود و هرگونه ادراک حسی را منجر به خطا رفتن 
شناختی به دور از  اصلی پدیدارشناسی، بازگشت به ماهیت اشیاء می باشد که به معنای ( هدف111:1:90نیک فطرت،) می دانست.

و این به معنای ورت ممکن می باشد مفاهیم تجریدی و انتزاعی و روبروشدن با واقعیت پدیده ها با صادقانه ترین و خالص ترین ص
پدیدار، هر چیزی است که در  تالش برای مواجهه با ماهیت و معنای پدیده هاست، آن گونه که در وجدان و آگاهی ما حضور دارد.

 راک و آگاهی انسان قرار می گیرد و پدیدارشناسی امری بی واسطه است که توسط ادراک انسان دریافت می شود.حیطه ی اد
معروف ترین جمله هوسرل مبنی بر این که هر وضعیت آگاهی در کل آگاهی به چیزی است که خود توجیه کننده برنامه اصلی 

این همان چیزی است که در  (Hussrel,1961,8). رگشت کنیم(()ما می خواهیم به خود چیز ها باست )پدیدارشناسی هوسرل 
حیث  واقع، اصل در می شود که البته استاد او برنتانو نیز در گذشته به آن اشاره داشته است. دهی( نامحیث التفاتیهوسرل )فلسفه 

چیزی غیر از خود معطوف  آگاهی زمانی جلوه می کند که به هر التفاتی این است که هر آگاهی در واقع آگاهی به چیزی است.
شود: ))آگاهی، آگاهی نیست مگر زمانی که به سوی یک ابژه هدایت شود و به نوبه خود ابژه تعریف نمی شود مگر زمانی که با یک 

ابژه را نباید مانند محتوای یک جعبه در نظر گرفت بلکه صحبت از ابژه  االبته (Dartigues,1972,23)آگاهی در ارتباط باشد.((
در این جا وجه استعالیی به معنای گرایش آگاهی به چیزی است بیرون از خود، به سوی آن چه آگاهی نیست. با  لذا ی است.آگاه

دکارت در شکل فلسفه ای محقق می شود که به سوی  تفکرات این تعریف، اختالف سیستماتیک دکارت و هوسرل آشکار می شود:
وده شود، حال آن که نزد هوسرل آن که این سوژه به جهان چیز ها گش یب .سوژه ای معطوف می شود که در خود فرورفته است

آگاهی  یعنی؛ با کوگیتو دکارت، بحث در خصوص حرکتی است که آگاهی را به چیزی غیر از خود و بیرون هدایت می کند درتضاد
 (11،91بابک معین،) .زمانی که به بیرون گشوده می شود، ظاهر می شود و در غیر این صورت هیچ آگاهی وجود ندارد

 
 معماری حواس( در معماری معاصر) یحستاکید بر پدیدارشناسی ادراکات چند  -4-2

یکی از ویژگی های معماری مدرن، تاکید آن بر حس بینایی بود به طوری که این حس به عنوان پایه و اصل ادراک محیط 
انسان با اثر معماری با چشمانی ) حس بینایی تاکید داشت و نوشت:در نوشته های مدرنیستی خود به  هیلوکوربوز قرار گرفته است.

معماری یک موضوع پالستیک است منظور از پالستیک چیزی است  .ه داردمی نگرد که از سطح زمین شش فوت و پنچ اینچ فاصل
ویال ساووا یکی از  اصول در طراحی وی نیز دیده می شود مثال در نی( اکه توسط چشم دیده می شود و اندازه گیری می شود.

معماران مدرن نیز بر حس بینایی  گرید های پاناروما در خط دید به همین منظور قرار می گیرد. پنجره اصول دیدن بیرون است.
معماری در دوره مدرن نیز با تاکید بر  آموزش این میان میس وندرروهه در به کارگیری ادراک بینایی پیشرو بود. در تاکید داشتند.
های آموزش ترکیب  وهیش صدور معماری مدرن همراه آموزش آن هنوز هم همین روش را پی گیری کرد. یحت بود. حس بینایی

احجام به کمپوزیسیون، رنگ، حجم، عناصر بصری و ... و به طور کلی تاکید بر فرم و برتری معماری فرمالیستی در آموزش 
 معماری و از جمله در کشور ما هنوز هم ادامه دارد.

دیداری  تیالیس ترتیب با تاکید یک جانبه بر حس بینایی در طراحی های مدرن، مفاهیمی و ویژگی هایی مثل شفافیت، به این
به مثابه برناردچومی معماری مدرن  (:00،1:9پاالسما،) و احساس بی وزنی از موضوعات اصلی هنر و معماری مدرن است.

آلبرتوپرزگومز معتقد است که  ید از آن گذر کند تا از دوره مدرن فراتر رود.تصویرگری را موجب تقلیل گرایی می داند که معماری با
این بین برخی از نظریه پردازان معاصر همچون یوهانی  در عملکردگرایی معماری مدرن باعث غفلت از توجه به کالبد انسانی است.

 شده اند.ی امروز بی کیفیتی محیط های زندگ پاالسما از دیدگاه فلسفه و روان شناسی وارد موضوع
چرا تنها تعداد اندکی از ساختمان های مدرن، منجر به »پاالسما با تأثیرپذیری از اندیشه های هایدگر، با طرح این سؤال که 

برانگیخته شدن احساسات می شوند، در صورتی که تقریبا هر بنای قدیمی و حتی محقر در یک مزرعه ی دور افتاده، باعث ایجاد 
، معماری معاصر را به چالش می کشد که علیرغم ابتکار و افزایش حس کنجکاوی در «ا و لذت بخش می شودیک احساس آشن
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پدیدارشناسی یوهانی پاالسما متکی بر تفکر،  (.1:91بناهای جدید، حس مکان و این همانی را به انسان منتقل نمی کند )رئیسی، 
محور بدل گشته معماریِ عصر ما، به هنری بینایی»نویسد: ی است. وی میمند با کاربرد تمامی ادراکات حسادراک و آفرینش بدن

اند. ها ثبت شدهزدة دوربینوسیلة چشمان شتاباست. معماری در سطح کالن، به هنری از تصاویر چاپی تبدیل شده است که به
مان در بودن»جای تجربة دارد. ما به اشپذیریدادن شکلسطح شدن با تصویر و ازدستخود، تمایل به همخودینگاه خیره، به

هال و دیگران، ) استشان نقش بسته کنیم که تصاویر روی شبکیة چشم، آن را از بیرون و در مقام تماشاگرانی نظاره می«جهان
1:90 ::8.) 
 

 یوهانی پاالسما -4-3
باشد که آثار نظری و عملی او نقشی انکار نظریه پرداز در زمینه پدیدارشناسی معماری می  نی( مهمتر19:1پاالسما )یوهانی 

ناپذیر در شرح و بسط گفتمان پدیدارشناسی معماری داشته است و مطالب فراوانی در باب نقد معماری بصر محور و تجربه ادراک 
تحلیل  تواند از طریق یم چند حسی را مطرح کرده است. پاالسما معتقد است بسیاری از جنبه های آسیب شناسی معماری روزمره،

نتیجه  در معرفت شناسی ادراکات حسی و انتقاد به بینایی محوری فهمیده شود و غیر انسانی بودن معماری و شهرسازی معاصر،
 ،وی در کتاب چشمان پوست گانه و عدم تعادل در سیستم احساسی به وجود آمده است. جنغفلت از توجه به بدن و حواس پ

کتاب  در پردازد و نقش سایر حواس انسانی را مورد توجه قرار می دهد. در معماری میبه نقد تفکر بصر محور ، حواس یمعمار
دستان متفکر نقش دست در فرایند ادراک را مورد توجه قرار می دهدو به دست چونان عرصه واسطه گری و تعین تفکر هنری می 

نیازهای  و تصور: ذهن وی در مقاله جسم، ست.نگرد که بررسی کنش هنرمندانه و نقش دست در فرایند خالقیت هنری و معماری ا
( 1113چاپ شده در سال نموده )در بنیاد فرانک لوید رایت ارایه  1111روانی معماری که در سمپوزیوم طراحی ذهنی در سال 

 در فرایند ادراک را مورد تاکید قرار می دهد. بدنمندیمجددا نقش 
 

 
پاالسما ای از کتاب پدیدارشناسی ظریف یوهانی  خالصه پاالسما.معرفی ایده های نظری یوهانی  -1شکل 

 (1831شیرازی،)

 
 اندیشه های پاالسما با رویکرد پدیدارشناسی چند حسی -4-4

است که توسط معماران « معماری چند حسی»ی شده ایدهشناسی فضای ساختهترین وجه پدیدهترین و برجستهمهم
پاالسما و پیتر زومتور مطرح شده است. توجه غالب آنان به تفوق بینایی بر دیگرحواس در فلسفه و شناسی همچون یوهانی ارپدید

دارترین وجوه تاریخ دریافت و ادراک فضا است. به واقع طرح حضور و مشارکت معماری غرب به واقع پرداختن به یکی از مسأله
بخشد. به زعم پاالسما: شناسی خصلتی ویژه می، به فهم او از پدیدهاند در فرایند دریافتحواسی که اغلب مورد غفلت قرار گرفته

ای برابر به وسیلة چشم، گوش، دماغ، پوست، زبان، تجربة معماری، موردی چند حسی است؛ کیفیات ماده، فضا و مقیاس به گونه»
و این در اصل به  کندت میی وجودی و حس در جهان بودن فرد را تقویشوند. معماری تجربهاسکلت و عضالت سنجیده می
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 کنیم.ی حواس تجربه میما معماری را از طریق همه»(. به گفتة وی: 111-111: :1:9)پاالسما « انجامدای غنی از خود میتجربه
« واژگان مبنایی و اصیل»دهندة دارد که شکل« های نخستیناحساس»( به گمان پاالسما معماری قویاً ریشه در 1:-1:همان: )

و وجوه وجودی انسان را تمام و  ها و هیجاناتهای پایه، احساساند. تنها معماری راستین قادر است تا شرایط و وضعیتریمعما
یابد. )پاالسما ای صرف تقلیل مینگاریآسا یا صحنهکمال پوشش دهد؛ در غیر این صورت معماری به یک تندیس عظیم و غول

1:9: :30- 33.) 
نگرش پدیدارشناختی، آن نگرش ژرفی است که ما را به گوهر چیزها نزدیک می کند و چیزها را در نزدیکی از دیدگاه پاالسما، 

رامطرح  «چند حسی»است. او معماری  «نگرش ناب به پدیدارها»(. از دیدگاه وی پدیدارشناسی، 1:89ما نگه می دارد )شیرازی، 
در عرصه فلسفه و معماری غرب پرداخته و معتقد است که در تاریخ غرب،  می کند و به نقد تفوق دید و بینایی بر حواس دیگر،

تا آن جا که ادراک، منطبق بر ادراک بصری انگاشته شده است  یند ادراک، نقش اول را ایفا نموده استاهمواره بینایی در فر
سیستم سلسله مراتبی، فهم می شد که (. وی معتقد است که از دوران رنسانس، ادراکات حسی پنج گانه به صورت 1:89)شیرازی، 

پرسپکتیو(، چشم انسان، همانند ) یبصراز باال به پایین به ترتیب از حس بینایی تا حس المسه قرار می گرفتند و با ابداع بازنمایی 
ترین اثر همدر چشمان پوست که بسیاری آن را ممفهوم خویشتن انسان، به مثابه نقطه ی کانونی جهان ادراک معرفی شد. پاالسما 

کند با ابداع پرسپکتیو پردازد. او بیان میدانند به نقد همه جانبة سلطة بینایی بر ساختار نظام فکری معماری در قرن بیستم میاو می
چنان تأکید شده که قوة بینایی به نوعی ابزار پژوهش علمی چشم و حس بینایی آن اهمیتدر دوران رنسانس تا کنون بر نقش و 

است. تصویرگرایی اصل اساسی در طراحی معماری شده و غفلت از سایر حواس موجب تقلیل سطح ادراک و آگاهی  بدل شده
پسندد، تقلیل یافته است. وی شده گشته و به مرور فضای مطلوب انسانی به فضایی که فقط چشم آن را میانسان از فضای ساخته

سایر حواس و اهمیت دادن به ادراکات چندحسی در طراحی و خلق فضای  بخشی به تفوق بینایی بردر آن کتاب خواستار پایان
 معماری است.

یند ادراک، مرکزیت تن در دریافت محیط و نقش حرکت مندی در آن برگرفته از اتلقی وی از مشارکت همه ی حواس در فر
مستقیم در تفکر پاالسما  یحضور ،«انه خ»و « خاطره »و « تخیل »تفکر مرلوپونتی است. اندیشه های باشالر و تأکید وی بر 

(. پاالسما 1:89دارند. در نگاهی کلی، پدیدارشناسی پاالسما را می توان بسط باشالری اندیشه های مرلوپونتی دانست )شیرازی، 
کتاب  پدیدارشناسانه خود را در اتی( نظر1880-1911باشالر )گاستن ترجمان اندیشه های خود را درآثار پیتر زومتور می بیند. 

 پدیدارشناسی وی مبتنی بر تخیل است. فیتوص بوطیقای فضا بیان می کند و در آن مهمترین فایده سکونت را رویاپردازی می داند.
زندگی بدون اشیا را فاقد الگوی صمیمیت می داندو  یو تازه از مکان را ارائه می کند. یفیتعر با بهره گیری از صورت خیال، یو

 (31،1:91باشالر،) زندگی رمز الود و روان شناسانه از دیدگاه او هستند. تیواقع و گنجه های گود، میز یکشوها قفسه های کمد،
( فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی است که اساس مفاهیم پدیدارشناسانه خود را بر تبیین 1918-1911) یمرلوپونتموریس 

بدن را شایسته  که بنی بر انفصال بین ابژه و سوژهبا رد تفکرات عقل گرایی دکارت م او نهاد. ( بنامبتنی بر تنتنانه )تجسم 
حسی را نقطه آغازین برای دریافت الیه اصلی تجربه ما از شناخت  ادراکات مشارکت در روند شناخت خویشتن و جهان نمی دانست،

ند ادراک و مرکزیت وی مبتنی بر مشارکت همه حواس در فرای اتینظر عالم قرار می دهد و آن را قدم اول دریافت معانی می داند.
ما تجربه ادراکی مان را به نحوی ساختار می بخشد که  اصلی او این است که جسمیت یافتگی یادعا تن در دریافت محیط است.

جهان  کتاب می دهد. شینما این تجربه خود را در آگاهی ما همچون تجربه ای از جهان اطراف که ماهیتش مستقل از ماست،
 شته های مرلوپونتی در این زمینه می باشد.ادراک یکی از مهمترین نو

ادعای اصلی مرلوپونتی این است که جسمیت یافتگی ما تجربه ادراکی مان را به نحوی ساختار می دهد که این تجربه خود را 
 در آگاهی ما همچون تجربه ای از جهانی از اشیای مستقر در فضا و رمان که ماهیتش مستقل از ماست نمایش دهد.

با دیدن خورشید و ستاره ها را لمس می "، گزاره زیبایی دارد:نتیوموریس مرلوپ ؛پاالسمافیلسوف مورد عالقه  (11،1:91نتی،مرلوپو)
در این زمینه از رقت کم سابقه  قه عمیقی به این برخورد غیرمستقیم و ضمنی دارم و متاسفانه معماری معاصر هممن عال "کنیم.

که محیط طبیعی پیرامون ما و  نآمده از دیدن موکد است، حال آای رنج می برد، معماری معاصر کمتر بر مواجه بساوشی بر
 (1:90بصیرت،) اند.معماری بومی و کهن ما مملو از تجربه بساوشی 

ی حوزه، در یک دهندیمانعطاف و ارتباطشان را با زبان بدن و حکمتِ تن از دست  بناهاکه پاالسما معتقد است که ))مادامی
و جزئیاتی مبتنی بر مهارت تن انسانی و  هاسنجه. با فقدان لمس پذیری و گردندیمو دور از دسترس بینایی منزوی  روحیبسرد، 

از  وسازساخت. جدا شدن گردندیمیرمادی و غیرواقعی ی صاف، لبه تیز، غازنندهمهارت دست انسان، ساختارهای معماری به نحو 
 هرگونهی تهی از ایآرائصحنه، سازدیمی که خوشایند چشم است مبدل آرائصحنهواقعیت ماده و مهارت دست، معماری را به یک 

 از دارینگه و حفظ معماری وظیفة من، نظر به»معتقد است  ( پاالسما11 ،1:90)هال و دیگران،  اصالت ماده و منطق ساخت.((
جای مشارکت در فرایند افزایش سرعت تجربة جهان، معماری باید فضای وجودی است. به کیفیِ و مراتبیسلسله متمایز، بیان

سرعت تجربه را کاهش و زمان تأمل را افزایش دهد و از آهستگی طبیعی و تنوع تجربه دفاع کند. معماری باید از ما در برابر این 
 نباید هنر. پشتیبانی از سکوت )و آرامش( است هیاهو و ارتباطات مفرط محافظت نماید. نهایتاً، وظیفة معماری دفاع وهمه تظاهر، 

http://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw=3208
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 جدید هایشیوه و هاآرمان کاویدن معماری و هنر وظیفة. دهد تسکین را آن باید بلکه کند، تشدید یا دهد افزایش را انسان مصیبت
 (:11 ،1:91پاالسما) «است مانزیستة جهان مرزهای گشودن نتیجه در و تجربه و ادراک

حس بیگانگی در شهرها و  را عامل به وجودآورنده یینایب ،پاالسما با تاکید بی قید و شرط بر تکنولوژی و فقر ادراک محیطی
یند خلق معماری آکامپیوتری به عنوان ابزار مولف طراحی معاصر که به حذف پدیدار و فر یرسازیتصو معماری معاصر می داند.

بینایی را به ابزاری زاییده ی تصاویر بدل کرده و اشیا را در حد  ادراک ،منتج می شود با فروکاستن از قدرت تخیل و ادراکات حسی
معتقد است که بینایی ما را از جهان جدا می کند در صورتیکه سایر  ( پاالسما:11،1:9قدس،) روابط صوری صرف تنزل داده است.

ای مرتبط با حس المسه تکمیل ادراکات بصری در زنجیره (:0،1:9:پاالسما،) د.نما را با جهان پیرامون متحد می ک ادراکات حسی
باشد، نه از ایم. بدن ما حقیقتاً مرکز جهان ادراکی من میآورد که من هستم و در کجای دنیا ایستادهبدن ما به یادمان می"شود. می

 را هم چنین دید (.11 ،1113)پالسما،  "ان مکان واقعی مراجع، تصورات خاطرات و کلیّت ما.نقطه بینایی مرکزی، بلکه به عنو
ضمن برون بودگی تدهد، اما صدا چند سویه است. بینایی مسمت و سو می ،جوید. دیدمشارکت می ،کند، در حالی که صدامنزوی می

. بناها به نگاه ما واکنشی نشان مکنبه آن رو می همچنینونگرم می ءیی درون بودگی است. من به یک شاما صدا تجربه؛ است
 (01)همان،  "گردانند.باز می یمانهادهند اما صدای ما را به گوشنمی

تواند درکی از عمق فضایی به ما بدهد حس المسه است. در واقع حس تنها حسی که میمعتقد است که  همچنین پاالسما
شود احساس کند. هنگامیکه کودک برای اولین بار به آتش نزدیک میدانسته آشکار میمی بینایی آنچه را که المسه پیش از آن

کند. بار دیگر فقط با دیدن آتش، ی این تجربه را در خود ذخیره میی وی خاطرهکند حس المسهگرما و یا سوزش در دست می
پاسخگوی تخیالت و تمایالت آدمی و تمامی ادراکات حسی نوعی از معماری الزم است که هم زمان "شود. حس المسه بیدار می

کنون که رابطة آگاهی، ادراک و ا( 11، :1:9)قدس،  "های جدیدی دست یابد.بایست به تکنولوژیباشد و مسلماً این جستجو می
حضور بدن را در فرایند  توان سهماش در فضای ساخته شده، مورد بررسی قرار گرفت، میاندیشة انسان با بدن او و نیز حضور بدنی

افزارهای ساخت فضای خلق فرم، فضا و مکان را نیز مورد مداقه قرار داد؛ امری که امروز با نفوذ و حتی شاید بتوان گفت سلطة نرم
توان گفت راه رفتن در فضا، راه رفتن در درون خود نیز رنگ شده و در حال رنگ باختن است. با آنچه وصف شد، میمجازی، کم

کند. ماهیت شود؛ اما خود موقعیت نیز بر اساس راه رفتن تغییر میت. مسأله این است که راه رفتن بسته به موقعیت دگرگون میاس
( معماری بازتاب یا جانشینی برای خود است؛ 1111به قول انیش کاپور )(. 9: ،1:90ارتباط سوژه و فضا این گونه است )مهدلیکوا، 

 انحای خواست فهم و فضا ادراک سرمنشأ بدن، با فضا نسبت است؛ معماری خاستگاه بدن سان است. معماری بدنی بدلی برای ان
 هایساخته از بسیاری در بدن جایگزین غیرقابل نقش دلیل به مکان است. مطمئناً  خلق سرآغاز بدن، با معماری فضای وجودی

 هایترکیب یا بیهوده و انتزاعی هاییساخته نه بناها. باشد معماری محمل بتواند تنهاییبه ذهن که است تصور غیرقابل معماری،
 و خاطرات تجارب، ها،مواجهه درونِ از  . بنابراین، معماریهستند ما ذهن و هویت حافظه، تن، مأمن و امتداد که شناسانهزیبایی

؛ بیش از معماری پاسخ می دهد بافت را با ارزش می بیند که به ی ایپاالسما معمار (111: 1:93 پاالسما،) آیدبرمی ما انتظارات
. شاید ازدیاد انتشارات، هم چاپی و هم آنالین، این خوانش که برای مفاهیم و تصاویر قوی کوشش بسیاری می کند ای نه معماری

. در این پاالسما را تعمیم داد که به تمرکز بر آخرین فرم های مجسمه ای ادامه داد ولی هر کنشی را دارای واکنشی می دید
ساخته  تجربیات را برای بازخوانی تصاویر فراهم می کند که بر پایه ی نیِ قویمبا رویکرد، استدالل های خوش فرمِ پاالسما

 .محض تازگی شده اند و نه تصاویری بر پایه
های ای ذهن انسان را با محیطکه فرهنگ اطالعات و رسانه به طور فزاینده گرای امروزدر دنیای مصرف»پاالسما معتقد است 

کاری کرده است، هنر مأموریت دارد تا از استقالل و حاکمیت تجربة فردی کننده دستی گیجهامصنوع، شرایط تجاری و سرگرمی
ای وجودی برای شرایط انسانی فراهم کند. یکی از وظایف اصلی هنر حفاظت از اعتبار و استقالل تجربة انسان است. دفاع و زمینه

 من، نظر به. است بازاری شدةتولیدانبوه و بنجل برق، و پرزرق چیزی به شدن تبدیل حال در مقاومت بدون سیمای زندگی ما عموماً 
؛ ایماساس شدهگرایی بیای نزدیک تغییر خواهد کرد، دچار آرمانانگیزِ امروز در آیندهبروسوسه مادیِ فرهنگ مشیخط کنیم باور اگر

. شودمی مهم بسیار هنر و معماری اخالقی وظیفة ی،فناور در پیشرفته هایفرهنگ مورد در بدبینانه دیدگاه همین خاطر به اما دقیقاً
گردد، هنر و معماری باید از تنوع معانی و به ویژه ضوابط تیجه مینبی و معنیبی هم به شبیه چیز همه عاقبت که دنیایی در

 و هنرمند دوش بر زندگی در عاشقانه احساسات و حیات معمای از دفاع مسئولیت. کند محافظت حسی تجربة و وجودی کیفیتِ
فضای  کیفیِ و مراتبیسلسله متمایز، بیان از دارینگه و حفظ معماری وظیفة من، نظر به». (1:91،111پاالسما،«)است معمار

جای مشارکت در فرایند افزایش سرعت تجربة جهان، معماری باید سرعت تجربه را کاهش و زمان تأمل را افزایش وجودی است. به
طبیعی و تنوع تجربه دفاع کند. معماری باید از ما در برابر این همه تظاهر، هیاهو و ارتباطات مفرط محافظت دهد و از آهستگی 

نماید. نهایتاً، وظیفة معماری دفاع و پشتیبانی از سکوت )و آرامش( است. به طور کلی هنر به مثابه وسیلة بازتاب واقعیت از طریق 
برانگیزی اغلب تجربیات از خودبیگانگی، غم و اندوه، خشونت و طور تأملزمانة ما به اما هنرِ؛ گرددساخت تلقی میاثری دست

 هنر. نیست هنر برای مکفی و شایان مأموریت غالبْ کند. به نظر من، صرف انعکاس و نمایش واقعیتِعاطفگی را منعکس میبی
 هایشیوه و هاآرمان کاویدن معماری و هنر وظیفة. دهد ینتسک را آن باید بلکه کند، تشدید یا دهد افزایش را انسان مصیبت نباید
 .(:11ن: هما) «است مانزیستة جهان مرزهای گشودن نتیجه در و تجربه و ادراک جدید



 

7 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

27،) 
ن 

ستا
زم

10
11

ک
د ی

جل
 ،

 

هر شهری بسته به "ی خودش را دارد. ی ویژه خودش و المسهی خودش، رایحهشهر، عالوه بر ظاهر و کالبد، هم صدای ویژه
های معماری و مصالح متداول آن، پژواک خاصی به همراه دارد. یک شهر رنسانسی با یک شهر هایش، سبکخیابانالگو و مقیاس 

گردانند اند. فضاهای باز و پهناور شهری صدا را باز نمیاما شهرهای معاصر به کلی پژواک خود را از دست داده؛ باروک متفاوت است
شوند. موسیقی طنین انداز در مرکز خرید و فضاهای ها جذب و سانسور میژواکهای امروزی پو در فضاهای داخلی ساختمان

، 1113)پاالسما،  "اند.های ما کور شدهبرد. در واقع در شهرهای معاصر، گوشعمومی امکان فهم حجم صدای فضا را از بین می
10) 

تجسدی است که وجود ما را تحقق بخشیده و ی وجودی مهااستعارهی معماری، خلق انتهایبی فهیوظ" پاالسما معتقد است:
؛ معماری، شوندیمو تصاویر زندگی را منعکس نموده و برای آن واقعیت خارجی قائل  هادهیا. تصاویر معماری، کنندیمی دهسازمان

 که جریان فاقد شکل واقعیت را سازندیم قادر وشهرها ما را هاساختمان. پوشاندیمی عمل جامهتصاویر زندگی آرمانی ما را 

بسپاریم و در نهایت، تشخیص دهیم و دوباره به خاطر آوریم که ما که هستیم. معماری  ی و درک کنیم و آن را به خاطردهسازمان
 ی گردآوری مجدد، به خاطرسپردن وهاکنشتجارب، داللت بر  تمام .میقراردهی فرهنگ رهیزنجدر  را که خود سازدیمقادر را ما

با  یک فضا یا مکان است. خانه و محل سکونت ما خاطرآوردنی تجسد یافته دارای نقشی کلیدی در به حافظهمقایسه است. یک 
تجارب حائز اهمیت معماری، فضا، ماده و زمان در  در .شوندیمو تبدیل به بخشی از بدن و هستی ما  شده کپارچهی تمانیهو

را با این فضا، این مکان، این لحظه  . ما خودشوندیم، در یک بعد واحد، ترکیب کندیموذ ی اصلی هستی که در آگاهی ما نفجوهره
ی و آشتی میان ما و جهان اطراف گریانجیم. معماری، هنر میشناسیم، اندشدهلیتبدی هستی ما سازندهو این ابعادی که به اجزای 

 (::: 1:90)هال و دیگران،  " ماست.
 

 نتیجه گیری -5
تاکید بیش از  باط انسان با واقعیت پیش می رود ومعماری معاصر به سوی ناامیدکننده و غیر صمیمانه ای از حس زدایی ارت

باید اذعان داشت که  و تجسمی معماری می انجامد. یحس ،اندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومی معماری بیشتر به نابودی ماهیت فیزیکی
کیفیت های موجود در حوزه جهت شناخت  ،متکی بر داده های کمی و روش های اثبات گرا یروش های علمی شناخت پدیده ها

و  او از فضاو تجربی دریافت های حسی  و دمی در فضاآحضور  بلکه کافی نیست. ی انسان ساختمعنایی هندسی خاصی از فضا
از این رو همه این عوامل می بایست  .و اسطوره های ذهنی اش مطرح استها یش ذهنیت ها و پیش فرض و پ تتخیال همچنین

طرفی  از درپژوهش های مرتبط مورد تعمق و تامل قرار گیرند و وجود روش هایی که این مهم را ممکن می سازد ضرورت می یابد.
اد در توجه به تجربه ادراک چند حسی می توان به پیدایش نظام سلطه بصر محور، از رنسانس تاکنون اشاره کرد که منجر به ایج

یک نظام سلسله مراتبی بر حواس گردید و فرهنگ غرب همواره تحت تاثیر یک پارادایم بصر محور و مبتنی بر تاویل بصر محور 
که بسیاری از وجوه آسیب شناسی معماری معاصر رامی توان به واسطه تحلیل شناخت  و واقعیت بوده است قتیحق ،یآگاه دانش،

غیر انسانی بودن معماری معاصر را می توان پیامد عدم تعادل در نظام  همچنین ،نمود درک شناسی حواس و نقد رویکرد بصرمحور،
توان از نتایج سلطه  را میدیجیتال  انزواگرایی و جدایی گزینی انسان معاصر در سایه فناوری های، به تعبیر دیگر حواس ما دانست.

و بدنمند بودن ادراک و  انسان در فضای زیستی گردیدوجودی چشم و سرکوب حواس دیگر دانست که مانع درک ابعاد متنوع 
در برابر این فقدان عظیم،  .شینی می شود همچون سایر ماشین هاو تن انسانی صرفا ماریافت چند حسی را ناممکن می سازد د

معماری "شود. میاکنون، پرداختن و طراحی برای همه حواس )نه فقط بینایی( به عنوان راه حلی از سوی نظریه پردازان معرفی 
کند، خواستار تماس و توجه برد، به جزئیات حساس میمی "درون"دارد. ما را به حواس )چند حسی( ما را در نزدیک چیزها نگه می

به بیان دیگر پرداختن به معماری و طراحی چند  است. "پدیدار شناسی از بیرون"قد است و اساساً نقد برتری بینایی به نوعی ن
 شود.ی انسان و محیط )در دیدگاه پدیدار شناسانه( معرفی میهای پیوند دوبارهز راهحسی، یکی ا
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Abstract 
 
Today, in field of architecture, interpretive approach trying to review the place and physical 
perception and rehabilitation of latent meaning in the man-made spaces. This paper deals with 
the role of the human body in spatial perception created in terms of plasma Johan's ideas. The 
presence of the body and it’s capacity and mobility capabilities in made spaces and the 
effectiveness of full and empty spaces on the audience body size could be considered as main 
architectural features. Therefore first the position of the phenomenology of architecture means 
looking at the architecture by conscious experience and attention to the presence of humans in 
the world have been scrutinized and then studied the multi-sensory perception in architecture that 
plays the most important role theory in mental processing architecture that processes and 
representations. The present article is done by focusing on qualitative and descriptive perspective 
for identifying the place with respect to presented approaches by Johann plasma and from 
phenomenology of multi-sensory perception which have been conducted in the biological space. 
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 یده ـچک
 

و کاهش  یمشکالت شهر یمدرن برا یاز راه حلها یکیساختن شهرها،  دارتریدر جهت پا یسبز تالش یهابام جادیا
سبز  یفضا شرفتهیپ یها کیسبز که از تکن یمعمار یباشد. استفاده از فناور یسبز م یفضا جادیا قیهوا از طر یآلودگ

 زانیدر شهر،کنترل م یحرارت رهیرفتن جز نیاز ب ،یش جهانیهوا، کاهش گرما یچون کاهش آلودگ ییایمزا لیاست، به دل
سبز است. مطالعات مختلف نشان دادند که استفاده از بام  یسرانه فضا شیها و افزا دروکربنیکربن، کنترل ه دیمنواکس

گزارش شده توسط  PAH بیترک 11 ژهیبه و یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیدر کاهش ه یسبز نقش موثر
EPA یو بام سبز به معرف یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیه نهیدر زم یمقدمات انیمطالعه پس از ب نیکه در ا دارد 

 پرداخته شده است. یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنیبام سبز با هدف کاهش ه یمناسب برا اهانیگ

 

 سبز یمعمار ،یآل یها ندهیآال دار،یتوسعه پا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ،یخوزستان، مالثان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاوز عت،یطب یگروه مهندس اریاستاد - 0
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 مقدمه  -1
در اثر آلودگی دهد.  یقرار م ریها را تحت تأثستمیاست که اکوس یمشکالت نیاز مهم تر یکی یطیمح ستیز یسم هاییندهآال

 یریو اثرات جبران ناپذ یجهان یستیرفتن تنوع ز نیشود و منجر به از ب یم جادیا ستیز طیبه مح یاز حد هر ماده ا شیافزودن ب
 ییتواند توانا یم نی(. اSimcik and Offenberg, 2006شود ) یم اه ستمیبر سالمت انسان و ساختار و عملکرد اکوس

 ندازدیآن را به خطر ب دیتول تیمحدود کند و ظرف یانسان یها تیشده توسط فعال دیتول یها ندهیجذب آال یها را برا ستمیاکوس
(Romero, 2006در شهرها .)ساکنان آن را کاهش دهد یزندگ تیفیتواند ک یم یسبز کم، آلودگ یو فضا ادیز تیبا جمع یی 
(Zhu et al., 2012فعال .)یدهایاز جمله گوگرد و اکس کنند،یرا به جو ما اضافه م یادیز ییایمیش عاتیضا کیوژنپآنترو یهاتی 
 شوندیم یکیو منجر به بحران اکولوژ انددهیرس ییکه در کالنشهرها به غلظت باال هادروکربنی، ازن، فلزات و هتروژنین
(Simcik, 1999.) 

 یآل باتیاز ترک ی( گروه بزرگPAHs: Ploycyclic Aromatic Hydrocarbons) یاچند حلقه کیآرمات یهاهیدروکربن
از احتراق ناقص مواد  یکه ناش باشندیم یطیمح ستیز یهاندهیاز آال یعیگروه وس PAHs. باشدیم یدو تا هفت حلقه بنزن یدارا

 یهستند و خطر جد یو تراتوژن ییزاجهش ،ییزاسرطان تیخاص یدارا PAHsاز  ی. برخباشدیم یلیفس یهاسوخت رینظ یآل
 یعیاز هر دو منابع طب PAHsاست.  شیآزاد روبه افزا یدر هوا PAHsدر رابطه با وجود  یعلت نگران نیدارند و بد یسالمت یبرا

است.  یاحتراق مواد آل یندهایانواع فرآ یآنها توسط تمام دیاز تول یناش PAHs عی. حضور وسشوندیم طیساخت وارد محو انسان
مانند تنباکو  یمواد آل گرید  ایمتفاوت بوده و شامل احتراق ناقص سوخت، پسماند،  اریو مشتقات آنها بس PAHsساخت منابع انسان

. از میان شوندیمحسوب م PAHsانتشار  یعیاز جمله منابع طب زیها نها و فوران آتشفشانجنگل یسوزاست. آتش یاهیو مواد گ
PAHs ،16 ها و در نتیجه ایجاد سمیت و خطر در محیط ترکیب به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی سریع توسط میکروارگانیسم

، Naphthalene (Nap)ترکیب شامل  11باشند. این می PAHsزیست بیشتر مطرح بوده و بعنوان شاخص آلودگی ترکیبات 

Acenaphthylene (Acy) ،Acenaphthene (Ace) ،Fluorene (Flu) ،Phenanthrene (Phen) ،Anthracene 

(Anth) ،Fluoranthene (Flrt) ،Pyrene (Pyr) ،Benzo[a]Anthracene (BaA) ،Chrysene (Chr) ،

Bbenzo[b]Fluoranthene (BbF) ،Benzo[k]Fluoranthene (BkF) ،Benzo[a]Pyrene (BaP) ،

Dibenzo[a,h]Anthracene (DBahA)، Benzo[ghi]Perylene (BghiP)  وIndeno[1,2,3-cd]Pyrene (Ind) 
 ییزابا احتمال سرطان یاتمسفر یهاندهیآال نیاز اول یکیاند به عنوان در اتمسفر پراکنده شده یعیوسکه بطور  PAHs باشند.می

از منبع انتشار  یطوالن اریآب، در فواصل بس ای اهانیخاک، گ یبر رو بیمنتشره به اتمسفر قبل از ترس PAHs. شوندیشناخته م
 PAHs نیترزا. سرطانابدییحاد آنها کاهش م تیو سم شیافزا PAHs ییزاسرطان ،یوزن ملکول شی. با افزاشوندیمنتقل م

 .(Ponce de León et al., 2014) باشندیم DBahAو  BaA ،BaPشامل 

 

 در اتمسفر PAHsشکل رییسرنوشت و تغ -2

 یهاشکل رییتغ ها،ندهیآال گریکنش با دبرهم ،ییایمیکوشیزیف چدهیپ یهادر اتمسفر وابسته به واکنش PAHs رفتار
درجه حرارت هوا، رطوبت و  ریاتمسفر )نظ طیو با توجه به شرا طیمح یدر هوا PAHs. باشدیخشک و تر م بیو ترس ییایمیفتوش

سطح ذرات وجود دارند. بطور  یبصورت جذب شده بررو ای یدر فاز گاز PAHs یهاها و مشخصهآئروسل تیعوامل(، ماه ریسا
هستند اما آنها  یکمتر تیسم یتر داراسبک PAHs. اگرچه باشندیم یو عمدتاً در فاز گازفرار بوده  اریبس PAHs LMW یکل

و  PAHs تروینیو د تروین ها،ونید لیشکگوگرد( جهت ت دیاکسیو د تروژنین دیاکسی)ازن، د هاندهیآال گریقادر به واکنش با د
 طیدر شرا از چهار حلقه شتریچهار و ب یدارا PAHs. ابدی شیافزا اریآنها بس تیکه ممکن است سم باشندیم کیسولفور یدهایاس

در اتمسفر در فاز  شاننییبواسطه فشار بخار پا نیسنگ PAHsاغلب  نی. بنابراشوندیم ریتبخ یزیناچ اریبه مقدار بس یطیمح
 PAHs زانی. ماندافتهی یادر فاز ذره PAHsدر هوا و غلظت  PMمقدار  نیب یداریاز مطالعات ارتباط معن ی. برخباشندیم یاذره

 زانیدرجه حرارت هوا م شیبا افزا نی. بنابراباشدیم PAHs تیفرار زانیاز درجه حرارات هوا و م یدر هوا تابع یاو ذره یفاز گاز
PAHs ابدییم شیفزاا یگاز  (SIMAT-SMA, 2011) . 

 

 گسترده سبز هایبام -3
 ستمیس کیو با بام ساختمان  لیساخته تشک شیپ یها هیشود که از ال یسبک اطالق م ستمیس کیاصطالح بام سبز به 

بام سبز،  کی سازد. یم سریاز بام م ییقسمت ها ایدر تمام  ،یخاص یشیکشت رو طیرا در مح اهانیواحد را به وجود آورده و رشد گ
بام  یشود. لفظ بام سبز گهگاه برا یپوشانده م نده،یکشت رو طیبا مح ایو خاک،  یاهیآن با پوشش گ یاست که مقدار با تمام یبام
در  رود. یبکار م ک،یصفحات فتوولتائ ایو  یدیخورش یپانل ها ریدهند، نظ یرا مد نظر قرار م” سبز یمعمار میکه مفاه ییها
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 وجود. …الچق و مبلمان و مانند آ ییو سازه ها ردیگ یغالبا چمن تعلق م یاهیبه پوشش گ یادیبخش ز طراحی بام سبز گسترده،
 یبام ها زین یآن قابل استفاده است و از لحاظ اقصاد یطیمح ستیبعد ز  عیسطح سبز گسترده و وس کی جادازای تنها و ندارد

 Snodgrass) فشرده هستند یدرصد ارزانتر از بام ها 30-۰0اهان یگ یسازه و نگهدار تیبه تقو ازیگسترده به علت عدم ن ستمیس

and Mcin, 2010). 

 

 گیاهان مورد استفاده در بام سبز -4

های مصنوعی تا درختچه ها و درختان چوبی و غیر چوبی گیاهان مورد استفاده در بام سبز می توانند از گیاهان علفی و پوشش
غیره مقاومت کنند. باشند. این گیاهان باید بتوانند در برابر محیط خشن و بی روح پشت بام در شرایط کم آبی، یخ زدگی، طوفان و 

به طور کلی سه عامل مکانی، اجتماعی و اقتصادی در  .نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی، متفاوت است
انتخاب گونه های مناسب دخیل اند. الزم است که گیاهان مناسب هر اقلیمی انتخاب شود، خواه شرایط آن بصورت دوره ای خیلی 

 آن گیاهی پوشش مقاومتی دامنه سبز بام یا گسترده بام در مسئله مهمترین  رم، خیلی سرد یا خیلی متغیر باشد.خشک، خیلی گ
 خود های بافت در که هستند گیاهانی شاداب گیاهان. است ها بام نوع این بر حاکم ها اقلیم بیشتر در خشک شرایط که چرا. است

 تعداد .باشند می کراکسوالسیا خانواده گیاهان ار کمی تعداد و سدوم گیاهان این جمله از کنند می ذخیره را آب طوالنی مدت به
 خزه با ترکیب در. متفاوتند رشد الگوهای و مختلف های رنگ دارای که دارد وجود سبز بام برای مناسب سدوم های گونه از کمی
رفته در بام های گسترده می باشند. در نقاطی از جهان که سدوم به طور طبیعی وجود ندارد توسعه  بکار گیاهی جمعیت ترین رایج

بازار بام سبز به مبارزه ای بین گونه های مقاوم متناسب با اقلیم محلی و سنت های بومی بدل شده است. با در نظر گرفتن این 
 عوامل باید گونه هایی انتخاب شوند که:

 و خشک مناطق در کشور مساحت از سوم دو از بیش که ما کشور اقلیمی شرایط به توجه با ا نیاز آبی پایین:الف(گونه هایی ب
 برابر در مقاومت که است، شده کشور نقاط تمام تقریبا گیر گریبان هاست سال که سالی خشک مسئله و دارد قرار خشک نیمه

ز پایین گیاه هزینه های نگهداری را کاهش می دهد و در مصرف آب نیا عالوه به است گیاه انتخاب در اصلی فاکتور یک خشکی
 صرفه جویی میکند.

ر گیاه دارد. گیاهان با طول عمر کم عم طول با مستقیمی ی رابطه نگهداری هزینه ب( گونه های گیاهی با طول عمر دراز:
گونه های گیاهی گران تر با طول عمر هزینه ی نگهداری و تعویض پوشش گیاهی را افزایش می دهد. به همین سبب انتخاب 

   باالتر نسبت به گیاهان ارزان با طول عمر کم ارجحیت دارد. 

لیم منطقه سازگارتر باشد بازدهی بام سبز افزایش می یابد. به اق با و باشد تر توقع کم گیاه هرچه ج( گیاهان با توقع پایین:
سازگاری باال با محیط و نیاز کم به نگهداری، آبیاری، کوددهی و هرس در همین دلیل انتخاب گونه های بومی منطقه به دلیل 

 اولویت قرار دارند.
 عبارتند از: مورد استفاده در بام سبز اهانیگ یچهار گروه اصل

 اهانیگ نیا .به کمک آن ها پوشش داد توانیخزنده بودن، سطح خاک را م لیکه به دل یاهانیگ؛یپوشش اهانیگروه اول گ-1
 یدر رنگ ها و گونه ها یاهیگ یگونه ها نیا .سبزتان خواهند شد یفضا ییبایز موجب .ندارند یادیداشته و ارتفاع ز یعیرشد سر

از آن ها کاهش  یمراقبت و نگهدار بیترت نیا به .شوند یسازگار م یطیو مح یجو طیبا شرا یموجود هستند  و به آسان یمتنوع
 الی،  ی: ) ژاپن مثال.شود یشده استفاده م یگلکار ایو  یمناطق چمن کار نیب یجهت پوشش خاک ، فضا اهانیگ نیا از .ابدی یم

 ( ایزوماکی، ل یاسب
 یاستفاده م واریبالکن و لبه بام و د نیو تزئ یطرا یمعموال برا اهانیگ نیا از :چیباال رونده/ رونده / پ اهانیدوم/ گ گروه-2

 یخود به خوب یمورد نظر را با برگ ها یکاشته شده و قادر است فضا واریپوشش د ایبام سبزبه صورت معلق در لبه  اهیگ نیا .شود
از آن استفاده  توانیم زین وارسبزیداشتن د یبوده بلکه برابام سبزرشد کرده و نه تنها مناسب  یبه صورت طول اهیگ نیا .پوشش دهد

مشخص  ریانتخاب کرد تا آنها در همان مس اهانینوع گ نیرشد ا یبرا یریمس توانیباال بوده و م اهانیگ نیرشد ا سرعت .کرد
 ( چی، انواع پالدوله نیام چی، پ نیسیگل چیخشت ، پ ری: ) ش مثال .ندیآ یکنار م یطیرونده معموال با هر شرا اهانیگ.شده رشد کنند

به  اهانیگ نیا .برگ هستند یسبز سوزن شهیهم اهانیگبام سبز یبرا نهیگز نیبهتر :برگ یسوزن اهانیسوم / گ گروه-8
 با. دارند، در تمام طول سال سبز هستند یبرگ رشد خوب یسوزن اهانیگ .دارند ییموجود سازگار شده و مقاومت باال طیبا شرا یراحت

 ( سیپار سی) کام مثال .بخشد یم بام سبزبه  یخاص ییبایبام،طراوت و ز یزنده نگه داشتن فضا
استراحت و  یبرا یعال طیمح کی توانیکه با کاشتن آنها م  اهانیاز گ یا گونه :معطر و خوشبو اهیچهارم / گل و گ گروه-0

عطر  یکه هر کدام دارا یمتنوع یها نمونه .نمود نیبام سبز را خوشبو و عطرآگ طیمح کرد. جادیا بام سبزدر  اهانیپرورش گ
 .کنند یرشد م یچکیخوش دارند بلکه رونده بوده و به صورت پ یاز آن ها وجود دارد که نه تنها بو یا گونه .خاص خود هستند
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و  یباغ شنیآومثال ) .مناسب است اریبس بام سبز یبرا کنند یرشد م یخشک و صخره ا یمعطر در مکان ها اهانیاز گ یاریبس
 (یکوه پونه

 در بام های سبز اشاره شده است. برخی از گیاهان مورد استفادهبه  1در جدول 
 

 مناسب برای کاهش هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای بام سبز -5
خود جذب  یهاروزنه قیرا از طر یگاز یهاندهیآال اهان،ی: گبرندیم نیرا از ب یروش، آلودگ نیبه چند یاهیگ یهاپوشش

موجود  یو باکتر شهی. رکنندیها جذب مبرگ ینازک بر رو یهاحفره قیخطرناک در هوا را از طر ییایمیمواد ش اهانیگ کنند،یم
در  ایو  اهیگ معطر در بافت دروکربنیمثل ه خاص کیارگان یدارند، و قادر به شکستن اجزا لتدخا یدر حذف مواد سم زیدر خاک ن

هوا و  کردنخنک با رایز دهندیرا کاهش مهوا  یهاندهیآال میرمستقیسبز به صورت غ یهابام یاهیپوشش گ نیخاک. عالوه بر ا
 دیاکسیفتوسنتز کربن با جذب د ندیفرآ یط اهانیدرختان، گ هیخنک و وجود سا یبام و انتقال هواپشت اطراف یآوردن دما نییپا

مواد  ریفتوسنتز، برگ درختان سا ندیفرآ یط نی. همچنکنندیهوا را جذب م یکربن اضاف یعیبطور طب ژنیآن به اکس لیکربن و تبد
از مشکالت مه  یو ازن که مولد قسمت گوگرد دیاکسیاز د یشده در هوا، بخش دیتول میآمون تروژن،ین یدهایمانند اکس ییایمیش

ا تا زمان ذرات معلق هو ری. برگ درختان با جذب و حفظ گرد و غبار و ساکندیم خارج طیمح از هستند را یاو اثرات گلخانه یآلودگ
 هوا دارد. تیفیبر بهبود ک ییسزابه ریو تأث داده درصد کاهش 5۰ذرات معلق هوا را تا  ریگرد و غبار و سا مقدار یوشو و بارندگشست

های آروماتیک چند ، شبدر، رزماری و شمشاد نقش مؤثری در کاهش هیدروکربن1از میان گونه های گیاهی معرفی شده در جدول 
 دارند.حلقه ای 

 گیاهان مورد استفاده در بام سبز -1جدول 

 
 

 گیرینتیجه -6
در جهت  توانیاست که از آن م داریتوسعه پا میو برخاسته از مفاه یشهرساز و یمعمار نینو یکردهایاز رو یکیبام سبز 

از  وستهیبهم پ یابهره برد. بام سبز شامل مجموعه یشهر داریو توسعه پا ستیز طیمح تیفیک یسبز، ارتقا یسرانه فضا شیافزا
 تیری. نقش عمده بام سبز در مددهدیاست که سقف را پوشش م ریآب نفوذ ناپذ دض قیعا کیبا رشد متناسب و  یاهیپوشش گ

و  اهانیگ ،یدر موجودات زنده شهر یطیمح ستیتنوع ز ،یاگلخانه یآب، کاهش اثر گازها افتیباز ،یاز بارندگ یناش یهاآب
هوا، کاهش دما، معتدل نمودن  فیو تلط وداز تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، بهب یریجلوگ ن،یجانوران، محافظت از پوسته زم

مطبوع در  هیتهو جادیا ،یمیاقل تیفیبهبود ک س،یها، کاهش نفوذ تابش الکترومغناطساختمان یاز آتش سوز یریگرم، جلوگ یهوا
 ،یانرژ رهیهوا، ذخ یوکاهش آلودگ یزگیپاک ،یشهر یفضاها تیو مطلوب تیمطبوع ،یشهر یبایز یهاچشم انداز جادیشهر، ا
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عالوه بر این ها در مطالعات انجام  سقف ساختمان است. ضیو تعو یمربوط به نگهدار یهانهیکاهش هز یصوت یکاهش آلودگ
تایید  EPAگزارش شده توسط  PAHترکیب  11های آروماتیک چند حلقه ای به ویژه شده، نقش بام سبز در کاهش هیدروکربن

 یچند حلقه ا کیآرومات هایدروکربنیدر کاهش ه یو شمشاد نقش مؤثر یشبدر، رزمارکه در این میان، گونه های  شده است
 دارند.
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک5011 زمستان (،27)پیاپی:  1سال هفتم، شماره 

 
 

 

  هامارستانیب یداخل یطراح ریتأث یبررس
 مارانیبر بهبود سالمت روان ب

     

 2راحله رستمی، *1فرناز صیامیان
 13/11/1011تاریخ دریافت:  

 15/11/1011تاریخ پذیرش: 
 

  77363کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

 نیبر اساس چن نی. همچنشودیضرورت در روند درمان مطرح م کیعنوان به یمراکز درمان یو معمار یطراح
و آرامش ارائه  تیمیباال، صم یریپذانعطاف یبر مبنا یمراکز درمان یمناسب جهت طراح ییالگو توانیم ییهاپژوهش

بر رفتار  طیمح یافراد جامعه خواهد بود. عناصر کالبد یسالمت یو ارتقا مارانیروند درمان ب عیتسر کنندهنینمود که تضم
 طیاز مح یدارند. عناصر یشتریب تیاهم یمارستانیب یهاطیعناصر در مح نیکه ا باشندیم رگذاریثتأ طیانسان در مح

حاضر،  شرا بهبود بخشد، تمرکز مطالعه خواهد بود. هدف از انجام پژوه ماریحس کنترل و رفاه ب تواندیساخته شده که م
بود.  مارانیبر سالمت روان ب هامارستانیب یداخل یدر طراح رگذاریعناصر تأث گرینور، صدا، رنگ، مبلمان و د ریتأث یبررس

 دهدینشان م جیدارد. نتا یفیتوص یکردیاست و رو یابر مطالعات کتابخانه ینوشتار مبتن نیبکار گرفته در ا قیروش تحق
مناسب و واجد ارزش  ییبه خلق فضاها توانیم یکالبد طیو توجه به مح یدرمان یفضاها یداخل یاز معمار یریگبا بهره

است؛ کاهش داد و بر  یماریب ایو  یاز حضور در مراکز درمان یرا که ناش مارانیپرداخت تا استرس و اضطراب ب ییفضا
 است گام برداشت. هامارستانیهدف ب نیترافراد که مهم یسالمت یمثبت گذاشت و در جهت ارتقا ریسالمت روان افراد تأث

 

 یکالبد طیمح، طیمح یشناسروان، مارستانیب، سالمت روان، یداخل یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 siamianfarnaz@gmail.com، یدانشگاه آزاد واحد سار یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -5

 یدانشگاه آزاد واحد سار یو مهندس یدانشکده فن یگروه معمار اریاستاد -2
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 مقدمه  -1
آن  یریکارگبه یمعماران و شهرسازان و تالش برا یاز سو  1طیمح یشناسدانش روان یهاافتهیبتوان شروع توجه به  دیشا

 یشناسان معتقدند که احساسات دروناز روان یدانست. گروه یمعمار یالمللنیرا هم زمان با افول سبک ب یزندگ طیمح یدر طراح
در جامعه  یو یو اقتصاد یاجتماع تیموقع ،یفرهنگ ،یروان طیبرآن که تابع شراعالوه طیحصورت رفتار در مانسان و بروز آن به

را شکل  طیمح نیاست و خود انسان ا طیهست. انسان محاط در مح زین یو یزندگ یکالبد طیمح ریتأثتحت یادیاست، به مقدار ز
)شاهچراغی و بندرآباد، هست  زین یبر روان و طیحم ،بر جسم انسان یرگذاریعالوه بر تأث سازد،یکه انسان م یطی. محدهدیم

بشر بوده است.  اتیدر امور بهداشت و درمان جامعه بدو ح اجاتیو احت یمباد نیتریاز اصل یکیعنوان به مارستانیب (.1330
 یو توسعه تکنولوژ یعلوم پزشک شرفتیو پ یاصول بهداشت توسط عموم طبقات اجتماع تیو رعا تیرشد جمعبه روند روبهباتوجه
الزم  یقرار دارد لذا وجود مطالعات جامع یشهر یدر طراح تیاولو کیعنوان به مارستان،یب کیو ساخت  یطراح ،یپزشک یمهندس

نقش  یمعمار یاقدام نمود. امروزه طراح یدرمان یبناها یداخل یطراح رامونیسطح اطالعات پ یاست تا بتوان در جهت ارتقا
 مارستانیب یداخل ی(. طراح1335جلیلی و همکاران، ) کندیم فایا یدر مراکز درمان مارانیب یروند درمان و بهبود در یاکنندهنییتع

و  یجسم یهایماریرفع و برطرف نمودن ب یکه افراد برا باشدیم یمکان مارستانیبرخوردار است، چرا که ب یادیز اریبس تیاز اهم
و  هیبهبود روح شیدر روند افزا تواندیم مارستانیب یفضا یداخل ونیعلت دکوراس نیو به هم ندینمایبه آنجا مراجعه م یروح

از  یو مراکز درمان یمارستانیب یهاطیدر مح یورو بهره یباشد. سالمت جسم و روان، کارآمد رگذاریتأث مارانیب تیضعو
انجام شده تا رابطه  یاریبس یهاشناسان را به خود جلب کرده است. پژوهشاز معماران و روان یاریاست که توجه بس ییهاشاخص

 یداخل ونیدکوراس یفضاها کمک کند. اگر در طراح نیا کردننهیها را بسنجد و به بهآن انیم یمختلف و همبستگ یرهایمتغ
ها داشته احساس آرامش در آن جادیو ا مارانیدر روند درمان ب یادیز اریبس راتیتأث تواندیبه کار برده شود م تیخالق مارستانیب

 باشد.
به کامالً آرام و باتوجه یطیتا بتواند مح کندیم قیحفظ سالمت تحق یو احساس یروان یهایدگیچیطراح در مورد پ کی

احساس  ،یمحدود شدن اجبار شود،یآماده م یماریمبارزه با ب یبرا ماریکه ب یکنندگانش را خلق کند. در هنگاماستفاده یازهاین
 یجالب برا یدهد، فضاها یفشار قرارماو را تحت یو جراح یماریب صیتشخ جهیو نت یکدر مورد مخارج پزش ینگران ،یپناهیب

 یاطراح حرفه کیدهد.  لیها را تقلآن تواندیم یو همدرد گرانیو صحبت با د یررسمیو غ فاتیو بدون تشر یگروه یهانشستن
دهنده اجزاء شکل نیآورد. در ب دیو راحت را پد لمامن، سا یطیخالقانه، مح ییهاحلو ارائه راه قیبا مطالعه، تحق تواندیم

قرار  دیچون نور، رنگ، صدا، هوا و ماده، بر انسان در مطالعات گوناگون مورد تاک یموارد یشناختروان ریتأث ،یداخل یهاطیمح
 عیدر تسر رگذاریتأث یطیعناصر مح یبود که به بررس یافراد نیاز اول  2نگلیتیگرفته است. در اواخر قرن هجدهم، فلورانس نا

تر، بزرگ یهاپنجره شتر،یبا ارتفاع ب یبستر یهااتاق رابطه،نیپرداخت و درا هامارستانیدر ب مارانیب یو کاهش فشار روان یبهبود
بدون پنجره،  یمحققان اذعان داشتند که راهروها ،یالدیم 1361داد. از اواسط دهه  شنهادیمناسب را پ یعیو نور طب هیتهو
و در  آوردیدر فضا را به وجود م یندیاز ناخوشا ینامطبوع، حس یشده با بو زهیلیاستر یداخل یهامحوطه وخم،چیپر پ یدورهایکر
بر  تواندیدرمان م یهااتاق یطراح (.1330)شاهچراغی و بندرآباد،  شودیم مارانیو استرس در ب یفشار روان شیسبب افزا جهینت

درمان  یهااتاق فیضع یطراح نیداشته باشد. همچن میمستق ریتأث امشو آر تیمیصم ،یشناختروان ،یمنیاز خدمات ا مارانیدرک ب
نشان داده است که  قاتیداشته باشد. تحق یمنف جهیها نتدهد و در روند درمان آن شیرا افزا مارانیب یاسترس و نگران تواندیم
و  یروح یروهایبدن را مختل کرده، ن یمنیا ستمیاسترس س نیکه ا گردندیم ماریاسترس در ب جادیموجود باعث ا یهامارستانیب

 ،یدرمان یها. معماران مجموعهاندازدیم قین را به تعوآ ایبهبود گشته و  ندیمانع فرا جتاًیو نت کندیم رفعالیفرد را غ یاحساس
 بردننیو ازب کردنممثبت دارد را ک ریتأث مارانیب جیکه بر نتا هامارستانیب یدر طراح یدیکل یو محققان فاکتورها یمعماران داخل

اقدامات عالوه بر  نیاند. اعنوان کرده ماریو دادن حس کنترل به ب یارتباطات اجتماع یمثبت، برقرار یطیمح یهااسترس دهنده
 ماران،یب جیخاطر بهبود نتابه  3درمانگر ی. ثابت شده است که فضاهاباشندیم زیبر کادر درمان ن یمثبت راتیتأث یدارا مارانیب

 یداخل ونیدکوراس .باشدیم نهیبه زین یکادر درمان از نظر اقتصاد یدارو نگه ییکارا زانیو م تیرضا شیکاهش طول درمان و افزا
 ندیاز فرا یمسئله را بخش نیا یدارد و امروزه همه مراجعان و کادر درمان یخاص تیکارکرد و اهم یپزشک یهافضا در مراقبت

ثابت کرده  قاتیتحق کهنیا رغمی. علکنندیم فایا یانقش برجسته کیهر  زاتیمصالح و تجه ر،که در آن رنگ، نو دانندیدرمان م
 یشاهد موارد یو درمان یاز مراکز بهداشت یلیدارد اما همچنان در خ ماریبر بهبود ب یادیز ریتأث هامارستانیب یاست سبک طراح

شفابخش در  یطیمح جادیصرف به ا ییاز عملکردگرا یدرمان اکزمر ی. امروزه معمارکنندیعمل م دگاهید نیکه خالف ا میهست
داشته باشد  یماریبر درمان ب یمثبت راتیاست که تأث ییفضا جادیا یبه معن یدر مراکز درمان  0ابخششف طی. محرندییحال تغ

. گذراندن مدت گذاردیم ریتأث مارانیب یاست که بر حاالت روح ییاز جمله فضاها یدرمان ی(. فضاها1333میرزایی و موحد، )

                                                           
1 Environmental Psychology 
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4 Healing environment 
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و  یاختالالت رفتار دیسبب تشد تواندیم ها،طیمح نیا فیضع یزا است. طراحتنش یاتجربه ،یدرمان یهاطیدر مح یطوالن
 (.1336غنی زاده و همکاران، ها گردد )اضطراب در آن

 قیروش تحق -2

مقاالت مرتبط با موضوع در  یجستجو ی. براباشدیم یااطالعات کتابخانه یآورو روش جمع یفیصورت توصبه قیتحق وهیش
مرجع دانش  گاهی، پا((SID یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم گاهی، پاScience direct ،Sage ،Elsevier یهاگاهیپا

CIVILICA))مقاله از مطالعه مقاالت و  نیجستجو انجام داده شد. ا یرانیا ژوهشگراننور و شبکه پ یمرجع تخصص گاهی، پا
 آمده است.دستها بهو مطالب آن جینتا یبندو دسته یبندجمع

 

 یظرن یمبان -3

 مارستانیب -3-1

و  رشیاند از: پذعبارت هامارستانیب فیعملکردها و وظا نیتراست و مهم یدهنده خدمات درمانواحد ارائه نیترمهم مارستانیب
در  مارستانیب نکهیبه ا. باتوجهیو آموزش علوم پزشک یپژوهش یهاتیمشارکت در بهداشت جامعه، انجام فعال ماران،یب عیدرمان سر

 تواندیاست م دهیواقع گرد یو درمان یدهنده خدمات بهداشتارائه یهااز نظام یچه منطقه با چه نظام ایکدام جامعه، چه کشور، 
و معالجة  یماریب صیتشخ یکه برا ی( و در واقع عبارت است از نهاد1335جلیلی و همکاران، عملکرد متفاوت داشته باشد )
 ،یمراحل، طراح نیا یها در طآن یترو مجروحان و بس مارانیب یجراح قیو هم از طر یپزشک قیامراض و جراحات، هم از طر

 (.1332گرجی مهلبانی و صالح آهنگر، شده است ) زیساخته و تجه

 

    1سالمت روان -3-2

 ییتوانا گران،یبا د بخشتیثمربخش، روابط رضا یهاتیفعال جیاست که نتا یکنش روان کی زیآمتیسالمت روان حالت موفق
 نیدر واقع تعادل ب یعموم ی(. سالمت روان1333خدادادی سنگده و همکاران، است ) ماتیو کنار آمدن با نامال راتییبا تغ یسازگار

 (.1336آصف زاد و موسوی، است ) یجانیو ه یروح ،یاجتماع ،یجسمان یمختلف زندگ یهاجنبه

 

 ماریب -3-3

 مارستانیدر ب مارانی. ببردیها رنج مآن یهر دو ایو  یجسم ای یاختالل روح ای یکه از ناراحت شودیاطالق م یبه فرد ماریب
گرجی مهلبانی و صالح ) باشندیدر سطوح مختلف م یو درمان یبهداشت یهامراقبت افتیدر ازمندیخود ن یماریبه نوع بباتوجه

 (.1332آهنگر، 

 

 مارستانیب یفضاها یدر معمار یطیمح یشناسروان -3-4

که معماران  یشناساز روان یاعنوان شاخهبه یطیمح یشناساست. روان یاز علوم رفتار یارمجموعهیز یطیمح یشناسروان
 طی. توجه به شراپردازدیم شیهابا سکونتگاهانسان دررابطه یاند به مطالعه رفتارهادر ارائه و توسعه آن داشته یاسهم عمده زین
نسبت به فرد سالم، معماران را ملزم به  یو شتریبودن ب ریپذبیبه آسباتوجه یو جسم یلحاظ روح زا یو یزهااین یو بررس ماریب

 ،یبصر رگذاریتأث یهاهمچون، فرم یعناصر بصر کهیطور. بهکندیم یمعمار یهااز تمام اصول و مؤلفه ترقیو دق تریعلم تیرعا
 یمبتن هانشیقرار گرفته و گز یعلم یابیمورد ارز مارستانیمختلف ب یهاسمتمراتب استفاده خود در قبه ستیباینور، رنگ و ... م

صورت  گذارند،یم یبر عملکرد کارکنان مرکز درمان نیو همچن یبر جسم و مار،یکه بر روان ب یراتیتأث یو با بررس یبر شواهد علم
و  باتریتر، زراحت یطیکه بتوانند مح ی، طوریمراکز درمان یطیمح کیگراف یدر طراح راتیی. بر اساس شواهد موجود تغردیپذ
 یدرمان در مراکز درمان تیفیاز ک مارانیب یتمندیرضا شیافزا نیو همچن مارانیها در ببه وجود آورند، موجب کاهش تنش اتریگو

  (.1332گرجی مهلبانی و صالح آهنگر، )شده است 
کوتاه، نور زننده،  یها. سقفشوندیآور ساخته مناآگاهانه به شکل اضطراب ،یو پزشک یمراکز بهداشت یفضاها یطراح معموالً

 ،یساختمان مرکز درمان کی. در شوندیفشار و تنش م دیوهمه باعث تشدهمه ،یشخص میحر کیو عدم وجود  ادیز یسروصدا
حالت  یراحتبتوانند به ماریمثال همراهان بعنوانبرقرار باشد. به زین یخصوص میحر ،یمیصم یفضا کی جادیبهتر است عالوه بر ا

مناسب  ییفضا تخته،کی یخصوص یهاوجود اتاق نیصحبت کنند. همچن مارانیب گریبا د یراحتدهند تا به رییخود را تغ یصندل
. مطالعات نشان دهدیرا کاهش م ماریب  2اضطراب هبود،روند ب عیرا فراهم کرده و عالوه بر تسر انیمالقات دوستان و آشنا یبرا

. خوابندیبهتر م زیدر خانه خود ن نیکار دارند و همچن نیدر ح یترتر اضطراب و تنش کمآرام یهامارستانیداده است کارکنان ب
روشن  یاندازه کافبه که ییدارند. در فضاها یریگسهم چشم زین یپزشک یتر در کاهش خطاهاتر و روشنآرام یدرمان یهاطیمح

                                                           
1 Mental health 

2 Anxiety 
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مطالعه ثابت شد  کی یتر را به همراه خواهند داشت. طبودن زمان شب و روز، خواب بهتر و اضطراب کمهستند، عالوه بر مشخص
 یهانهیهز یدرصد 21امر باعث کاهش  نیاست که هم کیتار یهاتر از اتاقروشن کم یهابخش در اتاقبه آرام ماریب ازیکه ن
 ایمانند پالن  مارستان،یب طیمح ینسبتاً دائم یهاعنوان جنبهبه یمعمار یهایژگی(. و1333میرزایی و موحد، ود )شیم ییدارو

 ی(. طراح2112و همکاران،  1هریس) شوندیم فیها تعرپنجره یریها و محل قرارگاندازه و شکل اتاق مارستان،یب دمانیچ
اکبری فضلی و بکاهد ) یتوجهقابل زانیبه م مارستانیهنگام ورود به ب ماریباشد که از ترس و هراس ب یاگونهبه دیبا هامارستانیب

است و طراح با  تیحائز اهم اریبس مارانیب یریپذبیحساس و آس طیبه شراباتوجه مارانیبر ب مارستانیب طیمح ری(. تأث1330افضلی، 
. گذاردیم ریتأث ماریب یجسم نیو همچن یو روان یروح تیدر وضع میرمستقیو غ میمناسب و مطبوع به طور مستق یطیمح جادیا

 یتیحس نارضا جادیمنجر به ا مارستانیب یدرمان یبخصوص فضا طیمح کیافراد در  یو روان یکیولوژیزیف یازهاین بهعدم توجه 
 یهاطیمح یشناسانه در طراحنکات روان تیرعا تیبه اهم یاریبس نی. محققشودیم مارانیروند بهبود ب یها و کندآن نیدر ب
 هامارستانیب یکیزیف طیکه مح افتندیاشاره نمودند و در یعالوه بر خدمات درمان مارانیب یو روان یو توجه به مناسبات روح یدرمان

با  زیرا ن یو روان یروح یبتواند آرامش نسب ،یطیو مح ییفضا یهاتیفیاز ک یشود که ضمن برخوردار یطراح یبه نحو دیبا
در  یطیمح یشناسوانر برهیباتک ی(. معمار1337کالنی ساروکالیی و مهری، ) دیها فراهم نماآن یبرا مارانیب یازهاین یبررس

 ی(. در طراح1336نادری پیرعلی، کند ) جادیا مارانیو سالمت را در کارکنان و ب یآرامش، آزاد ت،یحس اعتماد، امن دیبا مارستانیب
 یمانند فضاها یمارستانیمختلف ب یمناسب فضاها فیو کارکنان و تعر مارانیب یازهاین حیشناخت صح یمارستانیب یهاطیمح

افراد جامعه احداث و به  یو بهبود سالمت مارانیبا هدف درمان ب ی. مراکز درمانباشدیم رداربرخو یخاص تیاز اهم یارتباط
و متأسفانه کالبد  ردیگیقرار م یوبررسمراکز مورد بحث نیدرمان ا تیفیاً کدر اکثر موارد صرف نیبنابرا رسند؛یم یبرداربهره

و احساس  شود؛یم یابیموجود ارز یفضاها یکیزیو ف یعملکرد اتو ارتباط یبنا صرفاً از جهت بهداشت و عدم آلودگ یکیزیف
 مارانیها بر رفتار بآن ریموجود و تأث یو بصر یداریادراک د یهاو کارکنان( از فضا و جنبه مارانیکاربران مجموعه )ب تیرضا
 ،یاست و عالوه بر بعد جسم یمسئله چندبعد کی ی، سالمت 2یسازمان بهداشت جهان فیتعر یندارد. اما بر مبنا یچندان تیاهم
 ریتأثثر گذاشته و تحتا گریکدیبر  یماریب ایو  یتوجه داشت که ابعاد مختلف سالمت دیاست. با یو اجتماع یوان -یابعاد روح یدارا

بنا، در کاهش  یو معمار یکیزیو راحت در کنار کالبد ف بایاز نور مناسب، مبلمان ز یریگ. همان گونه که بهرهرندیگیقرار م گریکدی
 مؤثر است. مارانیاسترس ب زانیم

 

 هامارستانیب یداخل یطراح -3-5

 گونهچیباشد که ه یاگونهها بهاستقرار فضاها و ارتباط آن دیبا یاست و م یعملکرد اریهمان گونه که بس مارستانیب طیمح
در دوره  یو کم یفیک راتیتأث تواندیم مارستانیب طیدر مح یمختلف کالبد ینکند. فاکتورها جادیا یدر پروسه درمان یاختالل

 ریناپذییجزء جدا ،یدرمان یفضا یداخل ی(. طراح1330، شاهچراغی و بندرآبادداشته باشد ) مارستانیدر ب یبستر مارانینقاهت ب
اشتباه گرفت.  یداخل یرا با مبحث طراح کیعناصر و لوازم صرفاً لوکس و ش دی. اما نبارودیبه شمار م طیمح یطراح تیفیک

به که حضور در آن منجر  یماندر یهاطیو آرامش در مح تیمیصم ت،یباال، امن یریپذانعطاف جادیکه ا دهدیها نشان مپژوهش
 یطیاز حضور کاربر در مح یناش یهامجموعه خواهد افزود، دغدغه یبرآن که بر غناعالوه گردد،یم نیاضطراب و هراس در مراجع

کاربران را  یتینارضا ،یدرمان یدر فضاها یداخل یو طراح یکالبد ی. عدم توجه به طراحدینمایبرطرف م زیرا ن یخانگ ریناآشنا و غ
 ینحوه درک و استفاده کاربران از فضا صیتشخ ،یطراح ندیکار معمار در فرا نیتر(. سخت1330وجدان زاده، مطلبی و دارد ) یدر پ

 ندیاز فرا ینشستن است ما بخش یبرا ییفضا جا نیاما مخاطب نفهمد که ا میکن ینشستن طراح یبرا ییاست. اگر ما فضا یمعمار
مسلماً  میریبگ دهیسطح آموزش و ... ناد ،یتفاوت فرهنگ، اجتماع، گروه سن لیقباز  ییها. اگر ما تفاوتمیادادهرا ازدست یطراح
 نخواهد بود.  یمناسب یما طراح یطراح

. کندیم جادیا ماریب یبرا نهیآرام و به یطیاست که مح یشفابخش شامل آن دسته از عناصر یهاطیمح یمعمار یهاجنبه
 یبرا ینیگزیعنوان جابه یاضاف یصندل عت؛یاز طب یریدر صورت عدم امکان، حداقل تصاو ای رونیبه ب ییها شامل نماهامؤلفه نیا

و مناسب و  یعیتخته، نور طب کی یها. اتاقباشدیاتاق راحت م یو دما ییروشنا یهانهیتخت؛ کاهش سطح سروصدا؛ انواع گز
و  نیتری(. اصل2113و همکاران،  3کانالن) کنندیمثبت سالمت کمک م جیهستند که به نتا یسه عامل مهم طراح عتیمنظره طب

بر  یمیجو صم جادیاو  نانیحس اعتماد و اطم یالقا ه،یدر باالبردن روح یکه نقش اساس مارستانیب یبخش عموم نیتریاساس
 یطراح یبخومجموعه به ی. اگر البباشدیم یشهر دانیم کیدهنده در نقش سازمان یاست که عنصر مارستانیب یعهده دارد، الب

وارد  یبهتر یبا آمادگ مارانیکه ب شودیخواهد کرد و باعث م جادیا یو خانواده و ماریاز فضا در ذهن ب یماندگار تیشود، ذهن
تصور کرده و  ندیجالب و خوشا زیرا ن گرید یخوب از ورود به مجموعه، بالطبع فضاها یشوند چرا که با داشتن برداشت یدرمان طیمح

 یبه سمت مبتن یاندهیبه طور فزا یطور که علم پزشک(. همان1330سامبرانی، ) شوندیم یدرمان یهااسترس وارد بخش نیبا کمتر
توسط  زین یو درمان یمراکز بهداشت یطراح شوند،یانتخاب م قاتیتحق سبر اسا ینیبال یهانهیکه در آن گز یبر شواهد پزشک
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 یمبتن یو به سمت طراح تیو عملکرد کارکنان است، هدا مارانیبا ب مارستانیب یکیزیف طیکه دربارة ارتباط مح یعلم یهاپژوهش
شفابخش را حول  طیمح یداخل یطراح یاصل یمبنا توانی(. م1332گرجی مهلبانی و صالح آهنگر، ) کندیبر شواهد حرکت م

و کف دانست؛  واریو مصالح د  1کیارگونوم یمبلمان و طراح دمانیبزرگ، چ یهامثبت و کاربرد رنگ، پنجره یاز تئور تفادهاس
در  2چیآن بهره برد. اولر یدرمان تیاز خاص توانیو نم شودینم ایمه مارانیتمام ب یبرا یعیبه مناظر طب یدسترس نکهیبه اباتوجه
و  یوارید یهالوح ایهمچون تابلوها و  یداخل یدر قالب طراح یعیکه استفاده از مناظر طب دنشان دا یقیضمن تحق 1333سال 
 .ابندییم یشتریبه درد خود تسلط ب زین مارانیب نکهی. ضمن ادینما فایرا در بهبود ا یمثبت جینتا ،یپرتحواس جادیبا ا یسقف

حاصل  نانیاطم نینموده و همچن نیرا تضم یو روح یهمراه با آرامش جسم یاز مراقبت پزشک نانیاحساس اطم دیبا هابخش
مهم  مارانیبهبود سالمت ب یبرا هانیبخش باشد که همه ااحساس گرم و آرامش کیموجود فراهم آورنده  یشود که حال و هوا

دور  مارانیباشد که استرس و اضطراب را از ب یبه نحو دیبا مارستانیب یداخل یفضا ی(. طراح1330یاقوتی و فخاری، ) باشندیم
بتواند  ماریشوند که ب یطراح یاوهیبه ش دیبا یدرمان یهااز بخش کی. هر دیفراهم نما دبخشیآرام و ام ییآنان فضا یکند و برا

 کنند. افتیدر طیاز مح یمثبت ریانجام دهد و تأث یخوبروند درمان را به

 

 یطیمح یهایژگیو -3-6

 ریتأث یدرمان یهاطیباعث شده مح ،یبر انسان در مراکز درمان طیمح ریدر بحث تأث قیرنگ بودن مسئله پژوهش و تحقکم
 مارانیبر رفتار ب یدرمان یهاطیمح تیفیزا محسوب شوند. کفرد نداشته باشد و جزو مراکز استرس یروح طیدر شرا یمطلوب

مطلوب و عدم وجود  یصدا ،یو مصنوع یعیمنظره، نور طب ،یعیطب هیتهو یهامؤلفه یانازنظر رو هاطیمح نیهستند. در ا رگذاریتأث
 یهستند. نورپرداز رگذاریاز عناصر تأث یبستر یهاها در اتاقسبز و ابعاد پنجره یفضا ،یونی، لوازم دکوراسنامطلوب، رنگ یصدا

 هیتازه، تهو یبا هوا یعال یهوا تیفی. داشتن کشودیم شنهادیکامل پ فیط ایو گسترده  میرمستقیغ م،یمال ییروشنا یاغلب برا
 یهایژگی(. از جمله و2121، 3مروهکمک کنند ) یممکن است به روند بهبود رایاست، ز یخوب دهیا یخنث یهاحهیو را یکاف
 یبستر یهاها، اتاقمانند صدا، پنجره یموارد توانیثابت شده است، م یبستر مارانیها بر سالمت بمثبت آن جیکه نتا یطیمح

آن را نام برد. بر طبق  هیهوا و تهو تیفیک عت،یهنر، طب ،یقیموس ن،یها و مبلمان و همچنپوشو تک تخته، جنس کف ریگآفتاب
 یهاباشد که اتاق یاگونهبه هامارستانیب یشده است که طراح شنهادیپ ماران،یب یمنظور کاهش فشار روانانجام شده، به قاتیتحق

ها وجود درون اتاق یعیبه طور مناسب و نور طب هیتر و تهوها بزرگپنجره گر،ید یهانسبت به اتاق شتریب فاعارت یدارا یبستر
بوده و احساس  یالزم را نداشته و از آن ناراض طیباشد که شرا یطیدر مح ماریب کی(. اگر 1335نجفی و همکاران، داشته باشد )

 نیو ا شودیم یماریاز ب یناش یبر استرس و افسردگ وهو اضطراب عال یخود فرد دچار افسردگداشته باشد، خودبه یناخشنود
اند که محققان مختلف نشان داده ی. از طرفگذاردیم ریتأث ماریب یزندگ تیفیک جهینوبة خود بر سالمت روان و در نتعوامل به

 (.1335علیتاجر و مستقیمی، است ) یسالمت روان یهاکنندهینیبشیاز پ یکی یاز زندگ تیرضا

 

 پژوهش نهیشیپ -4

 شده است. یآورانجام گرفته است جمع مارانیبر ب یعوامل مؤثر طراح نهیکه در زم یقاتیاز تحق یاخالصه 1در جدول 

 هاپژوهش مرور از شده ییشناسا یطراح عوامل -1جدول 

 تأثیر عامل طراحی

 فضا یمعمار یطراح
. گذاردمی ریتأث کاربران یحس ادراکات بر و است یهندس یسازمانده از فراتر یزیچ فضا کی یمعمار یطراح
و  0)گوئنتر گذاردمی ریتأث یوربهره و ییکارا نیهمچن و کارکنان حفظ و جذب بر ییفضا یمعمار یهاطرح

 (.2112، 5ویتوری

 روز نوربودن دردسترس
)اولریچ و  گذاردمی ریتأث فرد یروان تیوضع و یبصر عملکرد بر یروزشبانه تمیر میتنظ با روز نور ژهیوبه نور

 (.2112همکاران، 

 بیرون از فضادید به 
 یمیترم یایمزا ای استرس کاهش به منجر که مثبت یکیولوژیزیف و یعاطف راتییتغصورت به رونیب به دید
 (.1320)اولریچ،  شودمی آشکار شود،می

 استفاده از گیاهان در داخل فضا
 گذاردمی ریتأث ماریب یبهبود بر یعیطب ینماها. کندمی کمک ریدلپذ یکار طیمح و مثبت یپرتحواس به

 (.1333)اولریچ، 

 فضا جهت و تیموقع
 و مکان ،یکیزیف ماتیتنظ نظر از. تیسا خاص ییایبو و ییشنوا ،یینایب ،یحرارت هایمحیط با مرتبط
 اعثب است ممکن و شود فیضع مسیریابی ستمیس به منجر است ممکن فضا کی نامناسب یریگجهت

 (.1331، 1)زیمرینگشود  وقت اتالف و بیماران استرس شیافزا
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 هاپژوهش مرور از شده ییشناسا یطراح عوامل -1جدول ادامه 

 تأثیر عامل طراحی

 سروصدا سطح
 را سروصدای باال سطوح (. بیماران2110، 2)دابز دارد ماریب جینتا با یقو ارتباط طیمح یسروصدا سطح

 (.1335و همکاران،  3)بایو دانندیزا ماسترس

 رنگ
 ،ینورپرداز با همراه. شودمی گرفته نظر در یطراح ریناپذییجدا عنصر سطوح، و مواد همه یذات یژگیو رنگ،
 (.2117و همکاران،  0دالکه) گذاردمی ریتأث بیماران هیروح بر و گذاردمی ریتأث طیمح به افراد واکنش بر رنگ

 استفاده از اشیا هنری
 یشفابخش اثرو  هستند مؤثر یروان و یکیولوژیزیف نامطلوب یامدهایپ کاهش در هنر بر یمبتن مداخالت

 (.2111، 7و نوبل 5)استاکی دارند مارانیب یرو یمثبت

 وسعت فضا
 وسعت درک(. 2116، 6)استامپس است شده دهید یقو یطیمح یزااسترس عامل کی عنوانبه وسعت کم

 (.1330، 2)اونیل دارد ریتأث کاربر عملکرد و تیرضا بر اتاق

 

 بر سالمت روان یداخل طیمؤثر در مح یهامؤلفه -5

مهم در  اریبس یعامل هامارستانیب یازجمله بخش بستر یمختلف مرکز درمان یهادر بخش یطیمح یهامؤلفه یریکارگبه
و  میبه طور مستق یطیمح یهامناسب و مطبوع با استفاده از مؤلفه یطیمح جادیطراح با ا دیآیبه شمار م مارانیروند بهبود ب

شده و سرعت روند  طیو موجب کاهش ترس از مح گذاردیم ریتأث ماریب یجسم نینو همچ یو روان یروح تیدر وضع میرمستقیغ
 (.1330قربانی و عنایتی، ) دهدیم رییرا تغ یبهبود

 

 نور -5-1

 تمیر مینور روز با تنظ ژهیو. نور بهکنندیشفابخش استفاده م یروین کیعنوان اکثر مذاهب و ملل از نور به شیها پاز مدت
 ییکه روشنا دهدینشان م قاتی(. تحق2112، 11و ژائو 3مورشد) گذاردیم ریفرد تأث یروان تیو وضع یبر عملکرد بصر یروزشبانه

به نور  یدارند با دسترس یکه افسردگ یمارانیو ب دینمایم عیرا تسر بهبودکرده و مدت زمان  یریجلوگ ینیبال یروز از افسردگ
. گذرانندیرا م یمدت زمان کمتر مارستانیب کیتار یهاشده در اتاق یافسرده بستر مارانیبا ب سهیدر اتاق خود در مقا دیخورش
 یطوالن یهایدر بستر نیاست. همچن یامر بهبود درنور آفتاب  رینور و تأث یکیولوژیب یمعنا شود،یم یتوجهیکه بدان ب یامسئله

 گونهنیکه ا ی. کسانردیانجام پذ یدرستو گردش خون به یکیمتابول فیاست تا وظا یضرور یخاص یوجود نورها هامارستانیدر ب
 یویکلغدد فوق کیرنور سبب تح یناگهان شینور اطالع داشته باشند. نما یکیولوژیاز اثرات ب دیبا کنند،یم یرا طراح هاطیمح

طالبی و پاشایی کمالی، ) کرد جادیرا ا یعیموارد از گردش روز و شب الهام گرفته و مشابه نور طب نی. ممکن است در اشودیم
 یعامل درک بصر نیتریتر هستند. نور اصلدارند و آرام یدارند، استرس کمتر یروشن روز درد کمتر یهادر اتاق مارانی(. ب1330

 دهدیم طیکه به مح یمعان زیو ن ی( بر ذهن و روان انسان، ادراک ویکیعدم وجود نور )تار ای هیوجود نور، سا زانیاست. م طیمح
مؤثر است.  یدرمان یهاطیدر مح مارانیبر روند بهبود ب طینور مح زانیموضوع بر رفتار هم مؤثر است. م نیا یمتفاوت بوده و در پ

شاهچراغی و گردد ) یآلودگو خواب یهودگیب ،یافسردگ ببممکن است س ایکند و  تیممکن است سالمت را تقو راتیتأث نیا
مثل چرخه خواب و  یرفتـار یهاتمیو ر یسـتیز یهاستمیکننده سبدن که کنترل یعت درونسا کهیی(. ازآنجا1330بندرآباد، 

حاصل از نبود  یکیدر تار یکه خلل یهماهنگ است، هر نوع نور مصنوع دخورشی غروب و طلوع با است …حرارت بدن و ،یداریب
بدن و کاهش آستانه تحمل در  یمنیدستگاه ا فیاسترس، کاهش تمرکز فکر، تضع ،یوارد کند باعث بروز افسردگ ماه ای دیخورش

 .شودیانسان م

 

 صدا -5-2

و  شودیم افتیساختار گوش انسان در لهیوسو به افتهیو گازها انتقال عاتیجامدات و ما قیاست که از طر یکیصدا امواج مکان
در  یاریبس یاست و ناراحت ادیاغلب ز مارستانیب ی. سطح سروصداشودیشده و ادراک م تیبه مغز هدا ییاعصاب شنوا قیاز طر
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. به کندیم جادیاخالل ا مارانیدر پروسه درمان ب ادیز یصدا دهندینشان م هاافتهی. کندیم جادیو احساس استرس ا مارانیب انیم
 یهاخشهوا در ب هیو تخل شیو گرما شیسرما یهاستمیس یمانند کنترل صدا یموارد یریشده با در نظرگ شنهادیپ لیدل نیهم

در بخش  یبهداشت ستمیاز س یناش یصدا ،یچند تختخواب یهادر اتاق ونیزیو تلو ویراد ،یقیاز پخش موس یناش یصدا ،یبستر
انعکاس صدا و  شود،یصدا م دیکه عملکرد داخل آن باعث تول ییفضا ،یدر بخش بستر یبهداشت یهاسیمحل سرو ،یبستر

 یهانامطلوب در بخش یصدا جادیمزاحم، از ا یاز صدا یریدر جلوگ یپرستار ستمیمناسب، مقررات س یکارمصالح نازک
به کاهش  تواندیکنترل باشد اغلب مقابل مارانیکه توسط ب یزمان ژهیوآرام، به یقیفرادادن به موسشود. گوش یریجلوگ مارستانیب

 ی(. سطح سروصدا1330شاهچراغی و بندرآباد، ) کندیبه مقابله و مهار درد کمک م مارانیب یو به برخ انجامدیاضطراب و استرس ب
 یدارد، اما انتخاب شخص یدر سالمت ینقش مهم یقیموس ی(. صدا2112مورشد و ژائو، دارد ) ماریب جیبا نتا یارتباط قو طیمح
مثبت و  یصداهاعنوان به یطورکلبه عتیطب یانتظار داشت. در مقابل صداها توانیاست که م ییایدر مزا یوضوح عامل مهمبه
 یبهداشت یهامراقبت یهاطیاز حد در مح شیب ی(. سروصدا2117و همکاران،  1واتس) شوندیآب در نظر گرفته م یصداها ژهیوبه
 یتینارضا ،یشغل یفرسودگ ،یاسترس، خستگ ماران،یمدت اقامت ب شیو افزا یمنیا ستمیاست منجر به کاهش عملکرد س کنمم

به  یکینامناسب و نزد یهایجواراز هم یناش یصوت یکارکنان شود. بخش اعظم آلودگ یوقفه و خطر عدم دقت برا ،یشغل
در  یصوت یفشارخون و ضربان قلب که حاصل آلودگ شیافزا شان،یو پر منظمنا یهاهمچون خواب یراتیپرتردد که تأث یهاابانیخ
کردن منابع . با کمشودیخوانده م یمزمن در مراکز درمان یطیمنبع استرس مح تحت عنوان زین یصوت یدارد. آلودگ هامارستانیب

 .افتیهمچون انتخاب مصالح جاذب صدا پروسه درمان بهبود خواهد  یآلودگ

 توانیها مکه از جمله آن گذاردیم مارانیبر ب یادیز راتیتأث هامارستانیسطح سروصدا در ب :مارانیصدا بر ب ریتأث -الف
 نام برد: ریاز موارد ز

اند مهم است. مطالعات نشان داده اریبس مارانیب یبهبود یندهایفرا یخواب خوب شبانه برا کیداشتن  :ماریخواب ب -ب
 یو بدخواب هایداریب یاصل لیاز دال یکیاست و سروصدا  ادیز اریدر شب بس یحت هامارستانیاز ب یاریکه سطح سروصدا در بس

اولریچ اتخاذ شود ) ماریب یهادر اتاق  3زیصدا و سطح شدت نو انتشار،  2نیکاهش زمان طن یبرا یریتداب دیبا لیدل نیاست. به هم
 (.2112و همکاران، 

دهد.  شیرا افزا ماریب یخصوص میبا کاهش انتشار صدا حر تواندیاستفاده از مواد جاذب صدا م :ماریب یخصوص میحر -ج
تخت  یفضاها یجداساز یها براپرده یجابه یوارید یهاشنیاز پارت دیبا ستند،یتخته در دسترس ن کی یهاکه اتاق یهنگام

 (.2112اولریچ و همکاران، )استفاده شود 
که  دهدینشان م قاتیدارند. تحق تیاغلب از آن شکا مارانیاست که ب یطیاز عوامل مح یکیسروصدا  :ماریب تیرضا -د

خوب درمان  یبا عملکرد صوت ییکه در فضاها یمارانیدارد. ب ماریب تیبر رضا یمثبت ریتأث مارانیکاهش سطح سروصدا در اتاق ب
 (.2112اولریچ و همکاران، ) دانندیم فیضع 0 کیبا آکوست ییدر فضاها یبهتر از افراد اریمراقبت را بس تیفیک شوند،یم

عالوه بر بدتر صدا  :مارانیاسترس ب -ه
 یکیولوژیزیو ف یخواب، استرس روان تیفیشدن ک
. استفاده از مواد دهدیم شیافزا مارانیرا در ب

به همراه کاهش منابع  مارانیجاذب صدا در اتاق ب
 یبا استرس کمتر برا یطیمح تواندیم زینو
 (.2112اولریچ و همکاران، )کند  جادیا مارانیب

 یاسترس صوت یکیزیتظاهرات ف 1 ریتصو رد
 شده است. انیبر جسم و روان انسان ب

 
 صدا بر انسان راتیتأث -1 ریتصو

 رنگ -5-3

دارد و  یماریدر بهبود ب ییبه سزا ریباشند. رنگ تأث دهندهنیآرام و تسک نیروشن، جذاب و همچن دیها بارنگ مارستانیدر ب
نشان داده استفاده از رنگ در  طیمح یشناسروان یهابه کار ببرد. پژوهش طیمح نیرنگ در ا یشخص قهیبه سل تواندیطراح نم

که فقط مورداستفاده  یپنهان کردن مناطق ژه،یو یو مراجعان به فضاها مارانیتوجه بجلب ،یابیریمس لیدر تسه یدرمان یهاطیمح
عنوان به تاًیبخش و جذاب و نهالذت یفضاها جادیکاربران، ا یتمام یعملکرد فضاها برا ییو شناسا جادیا باشد،یم نیمسئول

تنها در نه یدر مراکز درمان رنگ حی(. کاربرد صح1330شاهچراغی و بندرآباد، معمول است ) ماران،یب هیمهم بر روح یاثرگذار
 هایماریدر درمان انواع ب تواندیم مارانیجسم و روح ب یرو ریتأث قیو شاد نمودن فضا مؤثر است، بلکه از طر هیباالبردن روح
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 وارها،ید یزیمآبه طور مثال رنگ گذارندیم ریها تأثبر رفتار انسان میها به طور مستقرنگ دهدیها نشان مباشد. پژوهش رگذاریتأث
 ها،ارستانمیب یاست. به اعتقاد معماران و طراحان داخل رگذاریبه درمان تأث مارانیبر پاسخ ب یدرمان یالبسه و پارچه در فضاها

بهبود  عیامر در تسر نیکه هم شودیم مارانیدر ب نانیو اطم تیموجب احساس امن ،یمناسب در طراح یهاوهیش یریکارگبه
دارد که  تیحد اهم نیتا ا مارستانیب طیرنگ در مح ریخواهد داشت. تأث یاکنندهنییها نقش تعآن یوحو ر یجسمان تیوضع

 ی(. هر رنگ دارا1333رحمانیان و محمودی، کاهش دهد ) مارانیو طول درمان را در ب یماریترس و وحشت از ب یحت تواندیم
 (.2121و همکاران،  1حسننشانه، کاربرد و اثر است ) کی

 

 ها بر روان انسانرنگ ریتأث -5-3-1

. رندیگیرنگ بهره م نیدر درمان ترس از ا رونینفس است، ازارنگ قرمز به مفهوم اعتمادبه ،یشناسدر روان قرمز:
 یاحساس ماتیمنجر به نامال ردیمورداستفاده قرار گ ادیاست. اگر رنگ قرمز ز روبخشیو ن جانیه جادیاحساسات، ا دکنندهیتشد

 .کندیم کیرا تحر یعصب ستمیو س شودیم
رنگ  نی. اشودیم هیتوص مارانیبه ب یدرمان افسردگ یشناسان برااست که توسط روان ییهارنگ نیتراز مهم یکی :زرد

در  ادیز دینبا یوجوش و عصب. افراد پرجنبکندیم تیرا در انسان تقو یبه زندگ لیدر افراد شده و م یسرزندگ هیروح جادیباعث ا
 .رندیرنگ قرار بگ نیمعرض ا

 شی. استفاده بسازدیو وسواس را برطرف م کندیآرام م قاًیاعصاب را عم ستمی. سکندیرنگ ما را به آرامش دعوت م نیا :یآب
 شود. یو افسردگ یممکن است موجب خستگ یاز حد از رنگ آب

و  بخشنانیبخش و اطم. آرامشودیمحسوب م یو اختالالت روان یتنش یهایماریب یدرمان برا نیرنگ بهتر نیا :سبز
هستند مناسب  یکه دچار افسردگ یافراد یرنگ برا نیاز ا ادیاست. استفاده ز یریپذباالبرنده تحمل نیو همچن یخستگ برندهنیازب
 .گرددیها مآن یو شاداب تیباعث کاهش فعال رایز ست،ین

در فرد شده و توسط  یاست که موجب نشاط و شادمان ییهاو از جمله رنگ دانندیم یرا رنگ ضد خستگ ینارنج :ینارنج
 ی. استفاده از آن برادهدیم شیرا افزا یرنگ احساسات اجتماع نی. اشودیم هیتوص مارانیبه ب یدرمان افسردگ یشناسان براروان
 .ستین یقمنط ستندین یکه در آرامش روان یافراد

 ت،ی. بنفش را رنگ روحانشودیاستفاده م  3یو اختالل دوقطب  2یزوفرنیمثل ش یدرمان اختالالت روان یرنگ برا نیا :بنفش
است و  نیو غمگ آوریدلتنگ یرنگ یاسیمؤثر است. رنگ بنفش  اریت و خشم بسدر کاهش نفر ی. از نظر روحدانندیوقار و عزت م

 .ستین اسبهستند من یکه دچار افسردگ یافراد یبرا
و  یبخشاند، به آرامشرنگ شدهکم ای بیترک یکه با خاکستر ییهاو رنگ یخنث یهارنگ :یخنث یهاو رنگ یخاکستر

 کیشود، چرا که موجب تحر زیپره مارستانیدر ب یاز اندازه رنگ خاکستر شیاز کاربرد ب دیمعروف هستند. با ییاضطراب زدا
 دامن زند. یاست به افسردگ کنو مم شودیم طیشدن مح زیانگو مالل نییپا یبصر

آگاهانه  توانیها بر بدن انسان مهرکدام از آن یمثبت و منف راتیاز تأث یها و آگاهرنگ یهایژگیبه شناخت وباتوجه حال
 هایماریب یرو بارانیز راتیتأث ایها آن یدرمان یهایژگیاقدام کرد تا از و مارستانیمختلف ب یهاها در بخشنسبت به کاربرد رنگ

 (.1333رحمانیان و محمودی، کاهش داد )

 

 مبلمان -5-4
 گر،یدعبارتبه باشدیآن م شیاآرام مؤثر است؛ مبلمان و آر یطیمح جادیکه در کاهش استرس و ا یاز عوامل گرید یکی

 دیبا یدرمان یکه مبلمان فضـا ییهایژگیکاربر دارد. ازجمله و کیو آرامش  یدر احساس راحت یاریبس ریتأث ط،یمح ینوازمهمان
داشـته  یجنبه درمان مارانیاز ب یبعضـ یبرا تواندیم یروز اسـت که گاه یهااتاق لمانمب یمکان یریپذداشـته باشـد، انعطاف

 یبرا یداخل طیمح تیفیمؤثر بر ک ییعوامل فضا نیتراز مهم دمانی(. مشخصات مبلمان و مالحظات چ1332، 0مالکینباشـد )
 حیترج ماران،یب شیآسا یبرا هامارستانیانتظار ب یها(. در سالن2121حسن و همکاران، است ) هامارستانیدر ب یداخل یطراح
 کندیافراد را به گفتگو دعوت م طیو مح شود،یم ریپذمبلمان، اجتماع دمانینوع چ یسکوت است. اما گاه تیرعا طیدر مح یرفتار

افراد  یبرا شتر،یب یشخص یفضا جادیبا ا زیگراجتماع دمانیآنکه چاست. حال مارستانیو کادر ب مارانیب یتیکه اغلب موجب نارضا
(. با کاربرد عناصر 1330شاهچراغی و بندرآباد، ) دیکوت و عدم گفتگو دعوت نمارا به س ییهاسالن نیمنتظران در چن تواند،یم

 یکم قیطر نیشده و به هم جادیا ییو شمعدان فضا یمصنوع یحت ایو  یعیطب اهیوگمانند تابلوها، گل یونیو دکوراس ینیصرفاً تزئ
 شدهیسازیشخص یفضا جادیبه ا نیآورد. همچن دیرا در او پد یموقت دهرچن یکاسته و آرامش توانیم ماریب یاز اضطراب و ناراحت

                                                           
1 Hassan 

2 Schizophrenia 

3 Bipolar disorder 

4 Malkin 
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 یها. استفاده از مبلمان راحت با رنگکندیمبدل م یآشنا و خانگ ییرا به فضا طیو مح دهدیاسترس را کاهش م کند،یکمک م
 طیمح یکنندگدعوت تیقابل نیهمچناست.  یکیزیف شیفضا از جمله عوامل مؤثر در آسا حیصح ییو جانما دمان،یچ با،یمتنوع و ز

 کاربر دارد. کیو آرامش  یدر احساس راحت یاریبس ریتأث

 
 

 اهیسبز و گ یفضا -5-5

 لیتعد ژن،یاکس دیدارد از جمله: جذب پرتوها، جذب گردوغبار، تول یاثرات مطلوب یدرمان یهاطیسبز در مح یوجود فضا
کردن استرس و آرامش و نشاط، کم جادیاست از جمله ا یشناختروان راتیتأث یدارا نیصدا، همچن یوهوا، کاهش آلودگآب

 ایو  قهیدق 5تنها ظرف  تواندیم اهانیاز گ ینشان داده که انواع خاص هاافتهی. یروان یهایماریبهبود ب ،یاضطراب، کاهش افسردگ
 یتوجهبه طور قابل اهیگ یدارا یهااتاق(. 1330شاهچراغی و بندرآباد، استرس را بهبود ببخشد ) یتوجهکمتر، به طور قابل

از درد،  یترنییپا یهارجهد دهد،ینشان م ترنییپا کیستولیطور که فشارخون سهمان دهد،یم شیرا افزا یکیولوژیزیف یهاپاسخ
خود دارند  مارستانیدر مورد اتاق ب شتریب تیاحساسات مثبت و رضا مارانیب نیو همچن کندیم انینما زیرا ن یاضطراب و خستگ

و  کندیکمک م ریدلپذ یکار طیمثبت و مح یپرتبه حواس یداخل یدر فضاها اهانی(. استفاده از گ2116و همکاران،  1آندراده)
 یداخل یدر فضاها اهانیکه گ دهدیشده نشان م ی(. مطالعات بررس2112مورشد و ژائو، ) گذاردیر میتأث ماریب یبر بهبود نیهمچن

 یهایژگیمشروط به و ایکه مزا رسدیتحمل درد را ارائه دهند. به نظر م شیمانند کاهش استرس و افزا یروان یایمزا توانندیم
 2برینگزلیمارک) کنندیها برخورد مکه با آن یافراد یهایژگیو به و شوندیها مواجه مبا آن یداخل اهانیاست که در آن گ یانهیزم

عنوان از آن به یاز مراکز درمان یاریموردتوجه قرار گرفت و بس یالدیم 1211از اواخر دهه   3یدرماناهی(. گ2113و همکاران، 
کمک  یماریبهبود ب عیبه کاهش استرس و تسر زین یداخل یدر فضا اهانیاند. گاستفاده کرده مارانیب یدر بهبود زندگ یالهیوس

استفاده از  کند،یبخش کمک مشاداب و روح یطیبه فراهم آمدن مح ییبایکه عالوه بر ز یاز موارد یکی(. 2113، 0ایوانز) کندیم
به  زین یرتریدلپذ طیفضا، مح ژنیاکس نیعالوه بر کمک به تأم اهانیاست. گ یداخل یدر طراح اهان،یمانند گ یعیطب یعناصر

 لیبه دل هامارستانیب یداخل یدر طراح اهانیاستفاده از گ حالنیدهند. باایرا کاهش م مارانیو اضطراب ب آورندیوجود م
 .گرفتیقرار م یتوجهیها مورد بکه ممکن است به همراه داشته باشد، تا مدت ییهایآلودگ

 

 ماده ای مصالح -5-6

است که وزن، ابعاد، اندازه، بافت،  یکیزیاست. منظور از ماده هر جسم ف طیدادن به محابزار شکل نیتراز مهم یکیماده 
مانند گِل، سنگ، فوالد، نمد، مس،  یرا شکل داد. مواد یکالبد طیبا آن مح توانیجامد است و م ای عیدارد. گاز، ما ینرم ،یسخت

 تیجذب و انعکاس صدا، قابل ک،یآکوست تیباشند. قابل  7شکن نیطن ای  5افزا نیطن توانندیم طیمحآجر، پارچه، چوب، گچ و ... در 
 زانیبرق و ... به بافت، ضخامت، شکل، سطح، م انیبودن در برابر جر قیعا ای تیهدا تیجذب و انعکاس نور و عبور نور، قابل

بنا  کی یاحساسات ما برا مارستانیدر ب تهکاررفو مصالح به ناتیی(. تز1330شاهچراغی و بندرآباد، دارد ) یو ... جسم بستگ تیشفاف
که االن به  ینور نکهیدارد. ا یبستگ زیما ن یهاتیو ذهن هیاده شده در آن مربوط است بلکه به نور، رنگ، ساتنها به نوع فرم استفنه
است در نوع احساس ما  ندیشاخو ایما آزاردهنده  ینورها برا نیا ایآ نکهیا ایشمال است  ایشده از شرق، غرب، جنوب  دهیبنا تاب کی

و  مارانیب هیدر روح ییبه سزا ریتأث یو بهداشت یکاررفته و رنگ در مراکز درمانو مصالح به ناتیی. تزگذاردینسبت به بنا اثر م
 پرسنل خواهد داشت.

 

 رونیب یو فضا عتیارتباط با طب -5-7

شواهد  شتریکرده است. ب یرا بررس شدهیسازهیو شب یواقع عتیمشاهده طب یکیولوژیزیو ف یاثرات روان یتوجهقابل قاتیتحق
شده است که  نییمثبت مؤثر تع یپرتحواس کیعنوان به عتیاست. طب مارانیبر ب عتیطب یهادگاهید ریمربوط به تأثموجود 

بخش را کاهش دهد. مطالعات نشان داده است که قرارگرفتن آرام یاستفاده از داروها جهیدرک درد را کاهش دهد و در نت تواندیم
اتاق  رتر،یدلپذ یطیمح جادیا ندی(. در فرا2112اولریچ و همکاران، ) دهدیاسترس و اضطراب را کاهش م عتیدر معرض طب مارانیب
عدم وجود  ایبرخوردار است. وجود  یاژهیو تیآن از اهم ینقش پنجره و نما ندیفرا نیبرخوردار است. در ا یاژهیو تیاز اهم ماریب

 ریتأث مارستانیدر ب مارانیب اتیشده است بر تجربدادهاست که نشان یکیزیف طیمح یهااز جنبه یکیآن شامل  یپنجره و نما
از  یبهبود تواندیو م زدیانگیمثبت را برم یاحساسات و حاالت خلق دهد،یرا کاهش م یفشار روان یعیمناظر طب ی. تماشاگذاردیم
مثبت که منجر به  یکیولوژیزیو ف یعاطف راتییصورت تغبه رونیبه ب دی(. د1335علیتاجر و مستقیمی، را سرعت بخشد ) یماریب

                                                           
1 Andrade 

2 Bringslimark 

3 Herbal therapy 

4 Evans 

5 Resonant 

6 Reverberator 
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 یکه پنجره کم یو درمان یبهداشت یهاطیبر مح یتوجه(. شواهد قابل2112مورشد و ژائو، ) شودیآشکار م شود،یکاهش استرس م
 دنیپنجره و امکان د کی ماران،یمختلف ب یهااز گروه یدارند. در نظرسنج مارانیب یرو یاثرات منف هاطیمح نیدارند نشان داده ا

 مارانیدر نظر گرفته شود که همه ب یطور دیبا یچند تختخواب یهااتاق یپنجره برا یداشته است. در طراح ییباال تیاهم عتیطب
 (.1330شاهچراغی و بندرآباد، را تماشا کنند ) رونیبتوانند منظره ب

 

 1یکنترل شخص -5-8

(. کنترل به 2113ایوانز، دارند ) یبهتر یراف خود را کنترل کنند، احساس و سالمت رواناط طیکه بتوانند مح یزمان مارانیب
 گرددیاطالق م افتد،یاتفاق م شیدر مورد آنچه برا یو یریگمیو تصم هاتیبر موقع یشخص در اثرگذار ییقدرت و توانا

 یبرا یامکانات جادیدارد. ا طیسالمت کاربران آن مح یبر رو یاثرات منف یختشناروان لیبه دال طیعدم کنترل بر مح کهیطوربه
 یو خلوت برا میحر جادیا ،یشخص لیامکان استفاده از وسا ،یقیموس ون،یزیاتاق، کنترل تلو یگرما و سرما ،ییکنترل روشنا

منجر به  تواندیو م ابدییم شیاو افزا سترسسطح ا افتد،یاحساس کنترل فرد به خطر م یاند که وقت. مطالعات نشان دادهمارانیب
 تواندیمتفاوت باشد، م اریبس یبر اساس فرد تواندیم یحس راحت نیشود. ا یمانند فشارخون باال و افسردگ یعوارض سالمت

 یبرا یحس یاکاربرده ریسا ایمانند استفاده از نور و رنگ  یادهیچیپ ایپنجره،  یکیراحت در نزد یصندل کی داکردنیپ یسادگبه
و  تیموقع کیکاهش استرس  یبه حرکت برا ازین ایدارد  یقراریبه ب لیتما یمثال، اگر فردعنوانه حس آرامش باشد. بهب دنیرس

 .میاو فراهم کن یها را برافرصت نیمهم است که ا کند،یم دایآرامش پ

 

 ییخوانا -5-9

 یسردرگم نیواسطه همبه جهیو در نت باشندینم یطیمح قیاطالعات دق لیو تحل افتیقادر به در یماریب لیبه دل مارانیب
فضا مطرح  ییو خوانا یابیریتحت عنوان مس یطیمهم مح اریمفهوم بس کی نجای. در ادینمایبر آنان غلبه م یطیاسترس مح

بر نگرش آنان نسبت به فضا و ارتباط  یادیز ریبا آن در ارتباط است، تأث مارستانیبه ب ددر بدو ورو مارانیکه ب ییفضا نی. اولشودیم
 یاز فضا ماریکه ب یزیچ نیبرخوردار است. اول یاژهیو تیاز اهم مارستانیدر ب ییدارد. مبحث خوانا طیبرقرار کردنشان با مح

قدم  نیداشته باشد اول یو فرم ساختمان است که اگر هندسه جذاب و دلپسند یمجموعه، ورود تیسا کندیدرک م مارستانیب
که نقش  مارستانیب یبخش عموم نیتریو اساس نیتریبرداشته شده است. اصل مارانیمورد قبول ب ییفضا یطراح یسوموفق به

 یو الب یاست. ورود مارستانیب یبر عهده دارد الب یمیجو صم جادیو ا نانیالقاء حس اعتماد و اطم ه،یدر باالبردن روح یاساس
 هایدسترس دیبا یدرمان طیمکث. در مح یاستفاده از فضاها ،یابیریمس یکننده، استفاده از رنگ و مصالح براشاخص و دعوت

در وقت خواهد شد. هر  ییجوآرامش و صرفه جادیفضا موجب ا ییفضاها و خوانا نیب یو اصول حی. رابطة صحردیصورت بگ یراحتبه
خواهد داشت.  یشتریو آرامش ب تیّبرقرار کند و شناخته شده باشد، مخاطب احساس امن یشتریب ارتباطبا مخاطب  یچه معمار

و با  چیدرپچیپ یرهایکردن مسفضا با کوتاه یینخواهد داشت. خوانا ماریب یجز ترس و دلهره برا یزیچ ر،یشدن در مساحساس گم
 .شودیشاخص و ... حاصل م کینسبت به  دیها و نور و داستفاده از رنگ

 

 یریگجهینت -6

با  کنندیکه از آن استفاده م یآن بر افراد ریو تأث یدرمان ییفضا یعملکرد طراح یبررس یارشتهانیمطالعه م نیهدف از ا
هدف  کیهستند،  دیو رفاه مف یو روان یسالمت جسم یکه برا ییهاساختمان یطراح نیبر سالمت روان بود، بنابرا ریتمرکز بر تأث
 یآن بر کاربران آن را بررس ریتأث یو چگونگ یدرمان ییفضا یمطالعه نقش طراح نیاست. ا یاخلمعماران و طراحان د یمشترک برا
 یشفابخش برا طیمح کهییدارد. ازآنجا یبر تعامل درمان یدیمف ریتأث یکاف یدرمان یکردن فضامطالعه، فراهم جیبه نتاکرد. باتوجه

 کهیطوربه م،یاست که کنترل را فراهم کن نیا زیچ نیترمهم اشد،نب گریفرد د یبرا ازیفرد ممکن است مشابه شکل موردن کی
سروصدا،  ،یخصوص میراه، فقدان حر افتنی یبرا کنندهجیگ یهارا انتخاب کند. نشانه نیداشته باشد و بتواند بهتر ییهانهیگز ماریب

 هامارستانیدادن حس کنترل در بهستند که در ازدست یاز عوامل یاز پنجره برخ دیو فقدان د ونیزیبر تلو یعدم کنترل شخص
 طیدر مح جادشدهیا راتییگرفت که تغ جهینت توانیم نیچن نیشیپ یهابه مطالب ارائه شده در بخشباتوجه یطورکلنقش دارند. به

 یطیداشته باشد، و مح ییبسزا ریثآرامش تأ جادیو ا یدر کاهش استرس و اضطراب و افسردگ یتوجهقابل زانیتوانسته است به م
که  رودیانتظار م اساس،نیدهد. برا شیرا افزا مارانیسالمت روان ب نکهیتر او مهم دیکاربران فراهم نما یده را برامناسب و پاسخ

 یبا استفاده از راهکارها ،یبوده و الزم است در طراح یو درمان یمنحصر به ارائه خدمات پزشک دینبا ها،مارستانیب یطراح
 پرداخته شود. مارانیسالمت روان در ب شیافزابه  گفته،شیپ

 

 

                                                           
1 Self control 
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 یده ـچک
 

نوآورانه  یهاکیو تکن دیتول ندیفرآ یکارآمد و موثر برا دهیسازمان کی ازمندین یساخته ساز شیصنعت ساخت و ساز در پ
است. مشکالت مرتبط با ساخت و ساز، مانند کاهش  21در قرن  یدر برابر رشد جهان دیمف یرقابت یساخت و ساز برا

حل راهیک . کندایجاب مینوآورانه را  یهاراه حل یجستجو کار،بد  طیو شرا یمنیکار و ا یرویکمبود ن د،یو تول تیفیک
و  دیرشد در صنعت ساخت و ساز و تول لیاست که پتانس کیو ربات ونیمانند اتوماس دینوآورانه تول یها یاستفاده از فناور

افزار متمرکز شده  رمفزار و ناسخت یارتقا یرو بر ونیو اتوماس کیربات نهیدر زم قاتیتحق شتریرا دارد. ب تیفیو ک یمنیا
از  هدف شود. یمربوط م یساخته ساز شیمقاله به کاربرد گسترده ربات در مونتاژ در محل و صنعت ساخت در پ نیا است.

و  یاست که با بررس یساز ساختهشیدر پ کیو ربات ونیاتوماس یهاروش یایموانع و مزا نییو تب ییپژوهش شناسا نیا
 .گیردصورت میآن  ندیصنعت ساخت و فرآ یهایژگیکاوش در و

 

 ساخت صنعت ،بیمعا ،ایمزا ،ربات ،یساخته ساز شیپ یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
قرار گرفته است. استفاده از  مطالعهمختلف مورد  یهاسال گذشته به روش 09 ی، طیمعماردر  تالیجید یطراح یندهایفرآ

خود  ینیب شیپ رقابلیو غ یشناخت ییبایاست که امروزه با حرکت ز تالیجید یطراح یندهایاز فرآ یکی تالیجیها در ساخت دربات
نیها ماشربات (Braumann, J., & Brell-Cokcan, S.,2012 )انسان است، معماران را به خود جذب کرده است. هیکه شب

شود، ربات  یمشاهده م Gramazio & Kohler ،ییها پروژه نیانبوه هستند، همانطور که در چن دیتول یچند منظوره برا  یها
 یبرا (Brell-Cokcan, S., & Braumann,2010محصول انجام دهد ) کی در تولیدرا  متفاوتکار  نیند چندنتوایم یحت

 شودمی فیساخت تعر فرآیند در یکیبه عنوان ابزار مکانساخت و ساز خودکار مبتنی بر رباتیک  ،خودکار کنترل اتیبه عمل یابیدست
(Hewitt, M., & Gambatese, J.,2003) با ساخت مدوالر  یکیساخته ارتباط نزد شیپ یهاصنعت ساختمان به خانه ازین

 دیمعمار با کیاست که  یضرور ایمسالهمدوالر وجود دارد،  یطراح ریکه در مس یکننده ا دانستن عوامل محدود ن،یدارد. بنابرا
 نیکارگران است. به هم یمنیو ا دیتول بازدهیبهبود به معنای ساخته  شیمدوالر و پ یهاساختمان یبرا تقاضا .آن را درک کند

ساخت و ساز  ندیفرآ ستهیاز نظر معمار، شا ند،یفرآ نیا ایساختمان مدوالر مورد سوال قرار خواهد گرفت که آ یطراح تیفیک ل،یدل
 گیردمورد بررسی قرار میمعمار  دگاهینوآورانه در ساخت و ساز مدوالر از د یطراح وانعها و م تیمحدود به همین دلیل. ریخ ایاست 

(Schoenborn, J,2012) ،مطرح خواهد شد ریالت زسوا بدین ترتیب: 
 کنند؟یساخت انتخاب م یرا برا کیربات یچرا معماران روش ها -1
 ست؟یچ کیروش ربات یفن یها تیمحدود -2
 دارند؟ سازی ساختهشیصنعت پ یبرا ییایچه مزا کیربات یروش ها -4
 ست؟یساخته چ شیربات ها در صنعت پ یدسته بند -0
 .باشندمیمختلف  یصنعت یربات ها کننده دیتول هستند،فعالتر  کیربات نهیدر زمکه   KUKA. و ABBشرکت  دو
 

 پیشینه پژوهش-2
 .آمده استزیر  خالصه در جدول پیشینه و تاریخچه این پژوهش به صورت

 پیشینه پژوهش )مأخذ: نگارنده( -1جدول 

 نتیجه پژوهش نویسنده

شبیه سازی و کنترل ربات بالدرنگ برای 
 طراحی معماری

(Braumann, J., & Brell-
Cokcan, S,2012) 

پروژه های ارائه شده باید به عنوان اثبات مفاهیمی در نظر گرفته شوند که قدرت استفاده از 
یک محیط برنامه نویسی را برای ساخت نشان می دهند و به موضوعاتی مانند سفارشی 

ساخت هر دو به طور از آنجایی که طراحی و  .سازی انبوه و تولید مبتنی بر مواد می پردازند
توان یک هوشمندی پارامتریک را حفظ شوند، میهمزمان در یک محیط پیوسته انجام می
سازی کرد، بدون نیاز به وارد کردن و صادر کردن کرد و مسیرهای ابزار را به سرعت نمونه

 .هاداده

ابزار طراحی پارامتریک جدید برای فرز 
 & ,.Brell-Cokcan, S)ربات، 

Braumann, J.,2010) 

ایم که محاسبات را در زمان واقعی در این مقاله، ما یک گردش کار دیجیتالی بهینه ارائه کرده
، این  دهددهد و در نتیجه یک الیه اضافی از بازخورد طراحی فوری ارائه میانجام می

 .محاسبات را می توان به صورت بالدرنگ انجام داد

 توجه به اتوماسیون در طول طراحی پروژه،

(Hewitt, M., & Gambatese, 
J,2003) 

شود، اجرای های پیمانکار برای کاربردهای اتوماسیون در نظر گرفته میزمانی که فرصت
این  .تواند تا حد زیادی از طریق فرآیند طراحی تحت تأثیر قرار گیردهای خودکار میفناوری

این ارتباط باید به طور  .سیال بین سازنده و طراح امکان پذیر می شودامر از طریق ارتباط 
 .بهینه در مرحله طراحی انجام شود

رویکرد مطالعه موردی برای شناسایی 
محدودیت ها و موانع نوآوری طراحی برای 

 ,Schoenborn)ساخت و ساز مدوالر

J,2012) 

ران درگیر در طراحی ساختمان های برای کشف چالش های ارائه شده برای معما این مطالعه؛
 .مدوالر طراحی شده است

اکستروژن رباتیک سازه های معماری با 
 ,.Huang, Y)توپولوژی غیر استاندارد، 

Carstensen, J., Tessmer, L., 
& Mueller, C,2018) 

 دهد و از آن برای نشان دادنریزی مسیر جدید، را نشان میاین مقاله یک چارچوب برنامه
اینکه چگونه باز کردن توپولوژی به عنوان یک متغیر طراحی در اکستروژن روباتیک، فرصتی 

سه  .دهد، استفاده کرده استتر ارائه میپذیری خالقانهبرای ساختارهای کارآمدتر و انعطاف
عنصر  299مطالعه موردی ارائه شد که هر کدام دارای توپولوژی غیر استاندارد و بیش از 

  .هستند
ادغام رفتار مواد و فرآیندهای ساخت 

رباتیک در طراحی محاسباتی برای سازه 
های چوبی اجرایی، دانشگاه آخیم منگس 

 ,Menges) اشتوتگارت دانشگاه هاروارد

A.,2011) 

دهند که چگونه ترکیب مواد، فرم و عملکرد در فرآیندهای این سه پروژه تحقیقاتی نشان می
های مواد بدون مکان استخراج ساختارهای پیچیده را از سیستمطراحی محاسباتی یکپارچه، ا

کند، که هم برای ساخت مقرون به صرفه و هم از نظر مادی کارآمد هستند عارضه فراهم می
 .کنندفردی را فراهم میهای معماری منحصربهو در عین حال فرصت
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 CAD/CAMکنترل ربات پارامتریک، 

یکپارچه برای طراحی معماری، 
(Braumann, J., & Brell-

Cokcan, S.,2011) 

های صنعتی در ساخت کامل به عنوان با توجه به مشکالت اقتصادی و اتوماسیون، ربات
های توسعه استراتژی .شونددر ژاپن پیشنهاد می 1099جایگزینی برای کارهای دستی در دهه 

 .اساسی است "ساخت و ساز سفارشی"ها در نویسی خودکار برای استفاده از رباتبرنامه

 ربات دینامیک و کنترل ویرایش دوم

(Spong, M. W.,2005) 

 .صنعت رباتیک یک صنعت جدید از علم مدرن است که از مرزهای مهندسی فراتر می رود

چیدگی آن، آنها به دانش مهندسی برق، مهندسی مکانیک، برای درک کامل صنعت ربات و پی
 .علوم کامپیوتر و ریاضیات و اقتصاد نیاز دارند

گسترش ساخت  -ساخت چوب رباتیک 
 ,Willmann)افزودنی به ابعاد جدید 

J., Knauss, M., Bonwetsch, 
T., Apolinarska, A. A., 

Gramazio, F., & Kohler, 
M.,2016) 

کند که از ساخت دیجیتال برای افزایش رویکرد جدید برای مونتاژ ارائه میاین مقاله یک 
 .کندهای رباتیک استفاده میتوسعه تکنیک

 بررسی سیستم های برنامه نویسی ربات،

(Biggs, G., & MacDonald, 
B,2003.) 

فراتر از سیستم های برنامه نویسی ربات به طور قابل توجهی قدرتمندتر و هوشمند شده اند و 
زبان های ابتدایی و مبتنی بر متن و برنامه نویسی ضبط و پخش با نمایش، به سیستم های 

زبان  .برنامه نویس ارائه می دهند، رفته اند هوشمندتری که پشتیبانی قابل توجهی از کاربر
های مبتنی بر متن در حال تبدیل شدن به سطح باالتر هستند و کار مورد نیاز برای پیاده 

شوند و به تر میهای گرافیکی و خودکار قویسیستم .زی سیستم ها را کاهش می دهندسا
  .نویسی کنندها را برنامهدهند روباتهای فنی کم یا بدون مهارت اجازه میافراد با مهارت

مونتاژ سایت در صنعت ساخت و ساز با 
 استفاده از یک ربات پیشرفته پیشرفته

(Balaguer, C,1996) 

توسعه ربات برد بزرگ برای مونتاژ در محل بلوک ها برای صنعت ساخت و ساز در این مقاله 
و اجرای آن به طور  ROCCO توسعه یافته تحت پروژه CIC مفهوم .ارائه شده است

ایده های اصلی طراحی سینماتیکی ربات، معماری سیستم  .خالصه مورد بحث قرار می گیرد
ک های مبتنی بر هیدرولیک، و رابط انسان و ماشین نیز ارائه کنترل آن، به ویژه برای محر

 .شده است

 اتوماسیون ساختمانی و رباتیک،
 (Bock, T.,2008) 

با توجه به پیچیدگی باالی فرآیند ساخت و ساز و توسعه فناوری راکد، آماده سازی طوالنی 
اران، مهندسان معم .مدت برای انطباق آن با روش های ساخت و ساز پیشرفته ضروری است

 .و سایر شرکت کنندگان در فرآیند ساخت و ساز باید در این فرآیند انطباق ادغام شوند

پیش ساخته رباتیک سازه های چوبی: به 
 سمت مونتاژ فضایی در مقیاس بزرگ

(Eversmann, P,2017) 

فرآیندهای دهند که چگونه ترکیب مواد، فرم و عملکرد در این سه پروژه تحقیقاتی نشان می
های مواد بدون طراحی محاسباتی یکپارچه، امکان استخراج ساختارهای پیچیده را از سیستم

کند، که هم برای ساخت مقرون به صرفه و هم از نظر مادی کارآمد هستند عارضه فراهم می
  د.کننفردی را فراهم میهای معماری منحصربهو در عین حال فرصت

 

 ها:ربات یدسته بند -3
 یدسته بند کینماتیو هندسه و ساختار س هامفصل قیمکان دق ای یمهم مانند منبع انرژ اریمع نیها بر اساس چندربات

کار خاص در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، ربات  کی یربات مناسب برا نییتع یدر درجه اول برا یطبقه بنداین شوند. یم
 & ,.Spong, M. W., Hutchinson, S) ستندیمونتاژ مناسب ن یشوند، برا یاستفاده م فرز و برش اتیعمل یکه برا ییها

Vidyasagar, M,2020) 
 

  
 سمت راست و ربات نظارت کننده سمت چپ KUKA ربات ،رباتنمونه  –1 شكل
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 بیو معا ایمزا -4
است که معماران را مجذوب خود  ییهایژگیاز و یکی نیکنند که ا یمعماران فراهم م یرا برا یها نوار ابزار قابل قبولربات

را کاهش  هانهیهز تیو در نها کنندیکار فراهم م یروین یرا برا منیکار ا طیها ذاتاً چند منظوره هستند و شراکرده است. ربات
 (Cokcan, S,2012-Braumann, J., & Brell. )کنندیم اشغالرا  یادیز یفضادر حالیکه  دهندیم

مانند چوب، بتن،  یبا مواد مختلف توانندیتر انجام دهند و متا سطوح ساخت را آسان کنندیه معماران کمک مب هاربات
 , Huang, Y., Carstensen, J., Tessmer, L., & Mueller, C,2018استاندارد استفاده شوند. ) ریاستاندارد و غ یهاپانل

Menges, A,2010) 
. همانطور که واضح است، دیانجام ده کیطرح را به صورت پارامتر دیتوان یاست که م نیا کیساخت ربات یایاز مزا یکی
 Braumann, J., & Brell-.)کنندیمشکالت را حل م نیها ااست که ربات ریپذانعطاف یندیفرآ ازمندین کیپارامتر یطراح

Cokcan, S.,2011) برخط بودن، وجود دارد که شامل  یصنعت یهاربات یزیبرنامه ر یبرا زیمتما یاستراتژ 12 ،یطور کل به
و  یمانند بارگذار یصنعت یکاربردها یعمدتاً برا برخط یسی. برنامه نوها استخودکار بودن، و دستی بودن برنامه ریزی آن

 نهیشود. در زم یآموزش داده م KUKA یازمج طیمح ای KCP قیاز طرکه  شود که نقاط آن جدا هستندیاستفاده م یجوشکار
 .)گیردمورد استفاده قرار میبه ندرت  برخط یسیشود و برنامه نو یانجام م تالیجید یهاستمیبا س شتریکار ب یمعمار

,2011Cokcan, S.-Braumann, J., & Brell) 
از  یکیشود و به عنوان  یاستفاده م برش یبرا داست،یشود، همانطور که از نامش پ یم دهینام 1که ربات فرز یگرید ربات

 Cokcan, S., & Braumann,) -Brellشود. یاستفاده م یمعمار یساختمان یساخت در کارگاه ها یروش ها نیتر شرفتهیپ

(J,2010  کنترل حرکت ربات  همچنین است و این نوع رباتیهندس یدگیچیپ ،ربات فرز راداتیاز ا یکیCNC  بودهومشکل 
Cokcan, S., & -Brellدانند )یخود م یپروژه ها یبرا یتیمعماران آن را محدود که اغلب دارد یا دهیچیگردش کار پ

Braumann, J,2010) 
 

 کاریو فضا یدرجات آزاد -5
 6 دیکننده باعمل کی ،یکند. به طور کل یم نییرا تع 2یدرجه آزاد ،تعداد مفاصل

. کمتر از شش تیموقع یسه عدد برا ،جهت یداشته باشد، سه عدد برا یدرجه آزاد
از  شیبهای خاص، چرخش ی. براستیقابل استفاده ن برای زوایای دلخواه درجه آزادی

 داشته باشد.) یدسترس عقب ایاست که به اطراف  ازین وردمدرجه آزادی شش 

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M,2020) 
نام دارد  ROCCO مطالعه ارائه شده است، نیکه در ا ییهااز ربات یگرینوع د

 -بلوک مونتاژ شده یاست که برا وتریکامپ کپارچهیساخت  یربات مونتاژ برا که
است،  6 یدرجه آزاد یدارا شود،یاستفاده م -متر یسانت  199*09*09حداکثر اندازه 

ربات ها توسعه  نیاست اما ا یفکا یدرجه آزاد 0 یعمود یحرکت در راستا یبرا
انتقال و حرکت  یها براآن ییتوانا یعنیهستند.  6 یدرجه آزاد یهستند و دارا افتهی
در حرکت و حمل و نقل در  ییها تیاندازه ربات، محدود لیاست. اگرچه به دل شتریب

 یها فضاربات نیاست که ا نیا کینماتیس یربات ها یطراح یاصل دهیجاده دارد. ا
 (Brell-Cokcan, S., & Braumann, J.,2010.) کنندیرا اشغال م یادیز

 
درجه آزادی بازوها در نمونه  –2 شكل

 KUKAربات 

 بااستاندارد  رینامنظم و غ یهاپانل ده،یچیپ یهایکمک به ساخت توپولوژ زیمعماران ن یها براربات گرید دیمف کاربرد
 این فرآیندبه  دنیسهولت بخش یبرا یمعماران به روش ، بنابرایندنمشکل دار ندهایفرآ نیا ها دررباتمختلف است اما  یهاالیمتر

 ،یمعمار نهیو متراکم در زم دهیچیپ یهایتوپولوژ یساده تر برا کیربات یسینوبرنامه ازین نیدر پاسخ به ا نیدارند، بنابرا ازین
 کیمقاله  نیا یدر حوزه معمار دهیچیها پ یتوپولوژ یبرا یزیر یساده تر کردن برنامه ربز یبرا ازین نیدر پاسخ ب ا نیبنابرا

خسته کننده و  یها و کارها  ندیب دخالت انسان در انجام فرا ازیکه ن کنهیم یمعرف Choreoکنترل حرکت خودکار به نام  ستمیس
 ,.Willmann, J., Knauss, M., Bonwetsch, Tدارد  فیانجام وظا یبند انو زم یابیخطا جینتا یجمع آور

Apolinarska, A. A., Gramazio, F., & Kohler M.,2016) 
 یکه ربات به صورت دست یاز مداخله انسان در پروژه ، به خصوص زمان یریدر زمان و جلوگ ییصرفه جو یبرا کیربات ستمیس

 همین دالیلشود و  یارائه م تالیجید یهاو داده 1:1 اسیدر مق ییطرح نها انیو در پامفید است.شود  ینم تیریتوسط انسان مد
ستی توسعه یافته تر ید بانگسترش ده ید نقش خود را در گردش کار معمارناگر بخواهاند و  دهنفوذ کر دیدر صنعت تول هاربات

                                                           
1- Milling 

2- Degree Of Freedom 
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 Willmann, J., Knauss, M., Bonwetsch, T., Apolinarska, A. A., Gramazio, F., & Kohler .)شوند

M.,2016) 
که  یاساده یها، در مورد رباتاست ازین یو دانش خاص کیها به تکننترل آنک یهستند و برا یادهیچیپ یهانیماش هاربات

انجام یک کار  یاست که فقط برا نیروش کنترل ربات در ا نیا ی، سادگRoomba vacuumingدارند، مانند  یترکنترل راحت
را شروع  کند تا ربات کار خودرا انتخاب  مختلفاتاق هایی با ابعاد دهد تا  یاجازه م برانپنل کنترل ربات به کار  شده است.تعبیه 
ربات  نیکه ا یدر حال برنامه نویسی پیچیده ایی خواهند داشت،هستند که معموالً  یادهیچیپ کتربری رابط یها داراربات شتریکند. ب

 میو حالت خودکار تقس یدستحوزه برنامه ریزی ربات به دو حالت . باشند تا نیازهای کاربران مختلفی را مدیریت کنندقادر  دیبا ها
به  ازین یوجود دارد اما در حالت دست یکم خیلی کنترلاینکه  ایآن وجود ندارد  یرو میشود که در حالت خودکار کنترل مستقیم

 (Biggs, G., & MacDonald, B.,2003 دارد.) بر روی رفتار ربات وجود مینظارت و کنترل مستق
 ای ،شودها استفاده در کارخانه اگر ربات نیها است، بنابرازبان روبات یبرا یجهان یکمبود استانداردها ،از مشکالت یکی

 ,Biggs).بایستی کاربران برای برنامه ریزی ربات اموزش داده شوند یا کارخانه مبلغ اضافی برای توسعه زبان ربات پرداخت کند

G., & MacDonald, B.,2003) 
 ,Balaguerرا حمل کنند) نیسنگ یتوانند بارها یهوشمند است که م یاز ربات ها یگسترده ا فیط CICمفهوم  نجایا در

C., Gambao, E., Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996خودکار و روبات  لیجرثق نی(. مانند چند
 یشناخته نم یربات واقعنوع ربات ها به عنوان  نی، احال نیاست. با ا افتهیمختلف توسعه  به طرق مختلف دهیا نیا .متحرک یها

پلت فرم متحرک  یها بر رواست که ربات نیشود ا یم شنهادیکه پ یاست و راه حل بزرگچالش  ها نیز یک شود و حمل و نقل آن
 ,.Balaguer, C., Gambao, E. )شوندو حمل و نقل  فتهربات متحرک مستقل قرار گر ایکش  دکی یسکو ون،یکام مانند

Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996) 
 )است. CICو ساخت مفهوم  ونیبه اتوماس ازین یبرا دیتول ندیبودن کل فرآ یناکاف ت،یدر سا یعملکرد یکپارچگی یاصل مانع

Balaguer, C., Gambao, E., Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996) 
 دیبا یدارند. طراح یخاص یها طراحها و ماژولها، المان نهیو کاهش هزساخت  ندیآسان کردن فرآ یبرا کیصنعت ربات در

کاهش ساخت و ساز  ندیها در کل فرآ نهیاگر مونتاژ ثابت بماند، هزتا مشکالت نگهداری و چرخش کاهش پیدا کند . ساده باشد،
 (Bock, T,2008)یافت.خواهد 
 

 نتیجه -6
خارج از محل  ایتواند در محل  یم کیگرفت که ساخت ربات جهیتوان نت یم کیربات ونیپس از مطالعه مبحث ساخت و اتوماس

توان به کنترل و نظارت بر  یساخت خارج از محل م یایهستند. از مزا یبیو معا ایمزا یدر کارخانه انجام شود که هر کدام دارا ایو 
است.  تیکرد. اشکاالت ساخت و ساز خارج از محل مشکالت در حمل و نقل ماژول ها به سا رهو ساخت اشا دیتول تیفیساخت و ک

انتقال این ربات در حمل و نقل و مشکل اصلی هستند و  نیها بزرگ و سنگاز ربات یاست که برخ نیاشکاالت ساخت در محل ا
است  یزبان گرید مشکل. فرم های متحرک برای انتقال ربات حل خواهد شدها به محل سایت است که این مشکل با استفاده از پلت

اوقات  یکند، اما گاه ینم جادیا یکاربران مشکل یبرا  ربات یسیزبان برنامه نو کیاوقات  یها بر اساس آن هستند، گاهکه ربات
 کی ط،یشرا نیدر ا مواجه خواهند شد.کاربران با مشکل  ،یالملل نیمشترک بزبان در زمینه  کمبود دانش کافی لیبه دل

است  نیها اربات یایاز مزا یکی بایستی متحمل هزینه اضافی برای افزودن زبان جدید به منظور برنامه ریزی ربات گردد.کارخانه
 یکه م یو منحصر به فرد دهیچیکنند، هندسه پ یخواهند طراح یکه م یدهند که در هر هندسه ا یرا م یآزاد نیکه به معماران ا

 نهیزبه کاهش ه رایز دیساخت داشته باش یساده و واضح برا یالگو کیکنند. اما بهتر است  یبانیتوانند فرم را در ساخت و ساز پشت
 یبازوها ردیگ یقرار م یکه در ربات ها مورد بررس یگریکند تا در ساخت دچار مشکل نشوند. مورد د یها و اتالف مصالح کمک م

 یکار کنند و مشکل ندهایفرآ یتوانند در برخ یبازو بهتر است. اگرچه با پنج بازو م 6ت که در حالت چرخش چرخش اس یآن ها برا
ها بزرگتر باشند، حمل و نقل آنها در ربات هرچه دارند. ازین یشتریب یبه آزاد گرید یچرخش یعملکردها یبرخ ینداشته باشند و برا

 یها براکه ربات یبیو معا ایشود. پس از تمام مزا یبرطرف م یدشوارتر است، که با صفحات متحرک قابل حمل تا حدود تیسا
 یانسان خالتدر حضور آنها، د رایرا مجذوب خود کردند، ز یمعمار آورند،یبه ارمغان م دیساخته در قرن جد شیساخت و ساز پ

ساخت و ساز  طیشرا ونیو اتوماس کی، روباتو در حالت کلی. خواهد شد ییجوصرفه سانینیروی اندر وقت  توانندیو م یافتهکاهش 
 .بخشد یرا بهبود م
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 یده ـچک
 

جای توجه صرف به های بالقوه موجود و تاکید بر این نکته که بهگرا رویکردی است، مبتنی بر ظرفیتزمینهمعماری 
نگر به طراحی نگریسته شود. های نوگرا که ناشی از دیدگاهی خطی است، از دیدگاه جامعاستانداردهای برگرفته از رهیافت

گرایی اشاره به این معماری با تأکید بر زمینهگرایی پرداخته گردید. در این پژوهش به بعد کالبدی از ابعاد رویکرد زمینه
و فرمال خود قابل  منظرهای فیزیکی، ایجاد نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین بنا و محیط پیرامون خود دارد که در جنبه

جهت کمک به بهبود گرایی در طراحی بیمارستان از یک سو در این پژوهش کاربست تئوری زمینه. هدف از رویت است
صورت مطالعات باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و بهدرمان بیماران و از سوی دیگر ارتقاء منظر شهری می

دست آمده از پژوهش شامل پوشش گیاهی، رنگ، های بهشاخصتاثیرات ای انجام گرفته است. نتایج نشان داد، کتابخانه
ها و تواند تا حدودی از تنشو روابط فضایی مناسب می خل محیط درونی بیمارستانکاربری، ترکیب احجام، فرم و شکل دا

دست آمده از پژوهش شامل اقلیم، جنس مصالح، لفافه های بهکاربست شاخصدیگر سوی از  .کم کندبیماران اضطراب 
تواند در ارتقاء کیفیت ، میگیری، خط آسمان در طراحی بیمارستانفضایی، تراکم، نوع اتصال به زمین، توپوگرافی، جهت

 منظر شهری موثر واقع گردد. 
 
 

 

   منظر شهری، بیمارستان.طراحی، گرا، معماری زمینه یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 هایاین محیط. گذرانندبشر، می دست ساخته و مصنوعی هایدر محیط را خود زمان تربیش هاامروز، انسان مدرن زندگی در

. کمک نماید استرس کاهش و هاتوانایی تقویت به تواندمی مکان یک خوب از طراحی و گذاشته اثر هاانسان رفتار بر کالبدی،
. کنندمی درمانی یاد فرایند از مؤلفه یک عنوان به شده، ساخته بناهای در مورد شناسانروان و پرستاران پزشکان، معماران، امروزه

 باشدمی افراد بیمار بهبودی و درمانی روند افراد، سالمتی بر درمانی هایاثر محیط دهنده نشان خاص، طور به مطالعات بین، این در
تواند از لحاظ کالبدی بر بهبود حال بیماران گرایی میبیمارستان مبتنی بر زمینه طراحی مناسب(. 99 :1931الشهیدی،حجت و ابن)

نماید. موثر باشد و از سوی دیگر طراحی بیمارستان به تبعیت از مقتضیات و شرایط محیطی ارتقاء کیفیت منظر شهری را فراهم می
گردد که در این محیطی،  مطرح میگرایی در ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، اقلیم، زیست رد زمینهالبته رویک

بین  برقراری پیوندیو به محیط مطلوب  نیلبرای  گرددپژوهش به بعد کالبدی از ابعاد یاد شده پرداخته خواهد شد و تالش می
 طراف آن ایجاد گردد. معماری بیمارستان و موقعیت محیطی ا

 

 هئلبیان مس -1-2
آن بـه  ه قرارگرفته اسـت که سرچشمهجمعاصر مورد تو ارتباط محیط زیست و معماری همـواره در تاریخ و باالخص دوران

 ایرشتهکـه طرح مباحث مرتبط و میان دارد شناسیجمله محیط زیست و زیستعلوم من اد نوعی ارتباط دورن سـاختاری میانجایـ
دکترین معماری مدرن تاثیرگذار بودند  هایی که برشناسانه همانند بسیاری از ایدهتسهای زیسچنانچه روش قیا .اهمیت یافته است

با روی کار آمدن معماری مدرن و شعار آن مبنی بر طراحی   (.993: 1936)بیطرف و همکاران،  گرددبـاز می1771 هایبه سـال
از اواسط عصر یات و شرایط مکانی و زمان معماری با چالش و تحوالتی مواجه گردید. به این مفهوم که بدون در نظر گرفتن مقتض

طراحی و شکل معماری و در پی  ایبدین نحو که منبع الهام، ساختار ایده ،قاجاریه، تحولی بنیادین در معماری ایران صورت گرفت
 شد رانده عقب به له ایرانچندهزارسامعماری  و کرد پیدا گرایش غرب جهان به سمت ساختمان اجرای ەآن، مصالح و شیو

ها در سطحی و آشفتگی حاصل از آنهای آنچه امروزه به وفور قابل مشاهده است، معماری از سوی دیگر، (.139 :1933،قبادیان)
معاصر  هو معماری دورپیوستگی میان معماری دوران سنت  بزرگ و کوچک است که نشان از عدم وحدت و جای شهرهایجای
گرا خود به صراحت به دنبال تداوم زیرا معماری زمینه ،را ناگزیر کرده است گرامعماری زمینه ئلهباشد و این موضوع، تبیین مسمی

 نمایدموجود است و به برقراری این وحدت و پیوستگی از دست رفته کمک می هیا زمین های کالبدی و غیر کالبدی مکانارزش
 (.9: 1937، آبادروحانی علی)

یکی از مشکالت در رابطه با چگونگی ارتباط بنا با زمینه، پیدایش بناهایی است که تناسبی با بستر و محیط خود نداشته و 
دلیل عدم برقراری ارتباط با محیط هتوانند بموجب بروز ناهمگونی محیطی شده و می عالوه بر ایجاد اغتشاش در منظر شهری،

با مکان دارد،  ایتنیدهکالبد خود ارتباط درهم  ویژه زمینههن، حس بیگانگی را نیز برای افراد ایجاد کنند. معماری که با زمینه بپیرامو
 در (.1: 1939مشاور و آزادمنش،)کریمی هم از نظر هماهنگی بنا با پیرامون خود و هم از نظر ارتباط انسان تواند عامل موثری باشد

 شود. اما در خصوصمی اهمیت آن برای دانشجویان تأکید و تشریحو  طرح زمینهیز، به طور معمول، شناخت مدارس معماری ن
دارند.  واحدی وجود ندارد و اساتید مربوطه در این باره نظرات گوناگونی های آن، گفتمانرویکرد مواجهه با زمینه و استفاده از مؤلفه

دانست  سردرگمی ایجاد کرده است که شاید بتوان آن را یکی از دالیلی کار نوعیتازه توان گفت این موضوع، در میان معمارانمی
شاید  .بگیرند و ناخواسته در مسیر آشفتگی وضعیت معماری گام بردارند تر زمینه را در طراحی خود نادیدهکه موجب شده تا بیش

بیماری فراگیر است. گویا  یکر خالف روند متداول در گذشتهبامروز ما  در معماری توجهی به زمینهبدون اغراق بتوان گفت که بی
طراحی قائل نیستند و در فضای مورد  اثر ەدربرگیرند و پیرامون زمینهای برای کننده و تعیین طراحان و معماران غالباً جایگاه جدی

عاطفی حاکی از باال بردن /تغییرات روانی کهشواهد زیادی وجود دارد  (.1933:113شهرکی، مسعود و بیگزاده) کنندطراحی می خأل
های طبیعی با . صحنسطح احساسات مثبت مانند لذت و آرامش و کاهش احساسات منفی مانند ترس، خشم،  غم و اندوه است

ه اند که مشاهدتحقیقات آزمایشگاهی و بالینی این مهم را آشکار کرده. شوندزا موجب لذت بخشی محیط میکاهش افکار استرس
تر از پنج دقیقه ایجاد نماید، این تغییرات در فشار خون، فعالیت قلب، تنش تواند اثرات ترمیمی قابل توجهی درکممحیط طبیعی می

و  1یت روحی بهتری دارند )اولریچعچنین پرستاران نیز در این شرایط وضدهد. همعضالنی و فعالیت الکتریکی مغز رخ می
کار مناسبی دست به راه که است نیا از عبارت باشد،می آن یسازروشن یپ در پژوهش نیا کهی مسائل نیترعمده رونیا از (.1331

 توان بیمارستانی را طراحی کرد که در تعامل با زمینه خود باشد؟ چگونه می یافت تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که
 

 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش -1-3
باعث  گیری برای طراحی بناها،الهام های مختلف معماری درگیری از سبکهای گوناگون و با بهرهسازها در زمینهورشد ساخت

ها در زمان و با رشد آن به مرورعالوه برآن سازگاری نداشته و  موجود وضعیتشود که با های گوناگون میآمدن ساختمان بوجود

                                                           
1 . Ulrich &etc 
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گردد که این امر سبب آسیب رساندن به بافت منطقه تاریخ آن شهر و سرزمین میرنگ شدن فرهنگ و جای شهرها موجب کمجای
ها و کند در طراحی بناها، زمینهبنابراین ضرورت ایجاب می ،دهدها قرار میهماهنگی آن شده و نوعی تضاد بین بناها را در مقابل

و اجتماعی منطقه بررسی شود و سپس به ارائه طرح های معماری، تاریخی، فرهنگی زمینه جمله بسترهای طراحی مختلفی را از
ای های جغرافیایی، ساخته شده و فرهنگی است که با هم رابطهگیرد و محیط دارای ویژگیشکل می اقدام گردد. معماری، در محیط

 ار بر کالبد ضروری استتأثیرگذ هایریزی بنیانرو شناخت کلیه عوامل محیطی، جغرافیایی و انسانی برای پی ایناز  .درونی دارند
 (.1: 1937پور،شهابی و نیک)

. هنر درمانی از طرق مختلف به است های درمانی است که از دیرباز استفاده می شدههنر درمانی یکی از روشاز سوی دیگر، 
یکی بیمارستان با های علمی که درباره ارتباط محیط فیزکند. طراحی مراکز بهداشتی و درمانی نیز توسط پژوهشدرمان کمک می

 عنوانبه  .(16-36: 3119، 1همیلتون) کندبیماران و عملکرد کارکنان است، هدایت و به سمت طراحی مبتنی بر شواهد حرکت می
ها، مبلمان، مثال بازسازی یک سالن انتظار در درمانگاه اعصاب و روان با اعمال تغییرات کوچکی در طرح کلی سالن، طرح رنگ

ها و نحوه ارائه اطالعات در صفحه نمایشگر منجر به افزایش ارزیابی مثبت بیماران از محیط، بهبود خلق و خو و پردهپوشش کف، 
 . (3119، 3لیدر و همکارانمندی بیماران در قسمت انتظار را بیان داشته است )های فیزیولوژیک و در نهایت رضایتبهبود حالت

گردد و معماری تأکید می ترین رکن در خلقعنوان مهم اثر به بستر و زمینه هایویژگیبر  گرادر رویکرد معماری زمینه
در مسیر رسیدن به معماری پایدار پیوند با . شودمی حتکاملی برای رسیدن به معماری پایدار مطر عنوان یک حلقه اصلی از روندبه

 -تاریخی، اقلیمی های کالبدی،بر همین مبنا توجه به زمینه است. پذیرناتنابهای زمینه امری ضروری و اجمحیط و تداوم ارزش
از اصول مهم در معماری پایدار  بستر طرحمحیط پیرامون و دریافت پیام  کمعماری و در ی زمینهگفرهن -ماعیتجغرافیایی و اج

یج تاسویی ن گرایی توجه داشت و ازینههای زمو زیرمؤلفهها مؤلفه رسیدن به معماری پایدار بایستی به تمام ابعاد، در . بنابراینتاس
سوی پایداری کلیت مجموعه و اثر را به نهایت ذارد، تا درگوساز و مداخله اثر بهرگونه ساخت از این توجه و شناخت درروند لحاص

درمانی  هایمحیط انواع. است درمان تاثیرگذار بر درمان محیط کیفیت تردیدبی (.116: 1937پور و همکاران، )هاشم هدایت نماید
. هستند درمانی روان تخصصی و هایکلینیک پزشکان، مطب ها،بهداشت، اورژانس مراکز ها،ها، درمانگاهشامل؛ بیمارستان

تاثیرگذاری  و روانشناختی ابعاد فضایی، کیفیت از لحاظ اسـت، اهمیت حائز بسیار عملکردی لحاظ از این فضا طراحی که همانگونه
نیز در  کاپالن. (1936هستند )شاهچراغی و بندرآباد،  گرانپژوهش مورد مطالعه همواره نیز بهبودی و درمان روند بر کالبدی

های سبز در ارتباط هستند تاثیر زیادی در با طبیعت و فضاکه هایی بیمارستانها اعتقاد دارد، راستای تاثیرگذاری محیط بر بیمارستان
و ایجاد آرامش و  های درمانیدست آوردن محیطرسد برای بهبه نظر می از این رو  (9،1373نارتقای سالمت بیماران دارند )کاپال

، فضایی قابل اعتماد و متفاوت زداییبیماران و پرسنل و همراهان بیمار طراحی مرکزی با قابلیت استرس برای هافضااین امنیت در 
هماهنگ با محیط زیست اطراف مقوله مهمی در هر کشوری از جمله  بیماران وبا فضاهای درمانی خشک و یکنواخت برای 

از نظر تعامل کالبد با محیط  گرایی در معماری و طراحی بیمارستان می تواندکاربست رویکرد زمینه نیبنابرا باشد.میشهرهای ایران 
 رسد.تقاء کیفیت محیطی ضروری به نظر میبیماران و ار درمان روند بهبودهای بالقوه محیط در راستای و بالفعل رساندن ظرفیت

 

 های پژوهشسوال -1-4
 گرا )تعامل کالبد با محیط( که در طراحی بیمارستان اثرگذار هستند کدامند؟های معماری زمینهشاخص :سوال اصلی

  :های فرعیسوال
بیمارستان که در درمان بیماران اثرگذار هستند گرا )تعامل کالبد با محیط(، در طراحی های معماری زمینهشاخص -

 کدامند؟
گرا )تعامل کالبد با محیط(، در طراحی بیمارستان که در ارتقاء منظر شهری اثرگذار هستند های معماری زمینهشاخص -

 کدامند؟

 

 های پژوهشهدف -1-5
 . گرا )تعامل کالبد با محیط(، در طراحی بیمارستانهای معماری زمینهشاخص بررسی تاثیر :هدف اصلی

 :های فرعیهدف
 )تعامل کالبد با محیط(، در درمان بیماران، در طراحی بیمارستان.گراهای معماری زمینهشاخص تاثیربررسی  -
 .رتقاء منظر شهری در طراحی بیمارستان)تعامل کالبد با محیط(، در اگراهای معماری زمینهشاخص تاثیربررسی  -

 
 

                                                           
1. Hamilton  
2. Leather&etc 
3. Kaplan  
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 مبانی نظری -2

 بیمارستان -2-1
ها و بازگشت به تندرستی و معالجه بیمارستان ارگانی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسان

ها و شیوه زندگی و علوم و فنون و مهارتامراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همواره با تکامل و توسعه 
عنوان یک نیاز در جوامع بشری نمایان شده است. شرایط فیزیکی، اجتماعی، های طوالنی در شکل امروزین خود بهطی راه

 کنند بسیار متفاوت است. شرایط زندگی انسان تاثیر مهمی برهای که انسان در آن زندگی میفرهنگی، سیاسی و اقتصادی محیط
سالمت او دارد، بنابر این تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در هم آمیخته در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و 

 .(7: 1933شامقلی و یکتا،افزون دانش و تکنولوژی پزشکی است )توسعه روز
 

 :در جهان بیمارستان پیشینه احداث -2-2

ترین علوم بشری است که به دلیل پیوستگی و نزدیکی آن با زندگی انسان و نیاز و سابقه موضوع درمان و دانش پزشکی از پر
طوری که شواهد تاریخی، طور مستقیم از شروع تاریخ بشر با او در ارتباط بوده است بههایی است که بهاز پدیده ءتمایل انسان به بقا

. شواهد (1333، 1مالکینکند )قبل میالد، در آتالنتیس حکایت می 3711از وجود سه مدرسه متفاوت برای درمان بیماران، در سال 
دهد. به تبعیت از این ها و آداب و رسوم جوامع مختلف نشان میها، اسطورهها، مذهبهای علم طب را در سنتتاریخی، ریشه
سال قبل از میالد،  0111آشوریان حدود های مختلف متفاوت بوده است. بابلی ها و های درمانی نیز در میان ملتموضوع، روش

و....  مسایل بهداشتی مهمی را در مورد بیماری ها تعیین  هاسال قبل میالد و به ترتیب چینی ها و هندوان، یونانی 9711مصریان 
 .(3: 1933، شامقلی و یکتاکرده بودند )

 

 نبیمارستان در ایرا پیشینه احداث -2-3
ناشناخته و دری نایافته است که دست بیداد زمان، نامهربانی توانمندان و ناسپاسی گروهی از تاریخ پزشکی ایران، گوهری 

فرزندان و فن داران، آن را به یکباره به دست فراموشی سپرده است. آریایی ها برای اولین بار، موضوع پیشگیری را در علم طب 
با مجزا کردن بیماران عفونی از  الًها معرفی کردند. آنان اومطرح نمودند و عدم رعایت بهداشت عمومی را عامل اصلی بیماری

ها و جانوران سعی در های سالم در یک مرکز درمانی خاص و ثانیا با اجرای آیین های ویژه کفن و دفن اجساد انسانانسان
طوری که با گریستند، بهناند. ایرانیان در زمان هخامنشیان به صورت تخصصی به پزشکی میبهداشتی نمودن محیط خود داشته

جا مانده اوستایی، پنج دسته از پزشکان در جامعه آن دوران قابل شناسایی بودند که از نظر وظیفه و کیفیت های بهاستناد به نوشته
کار های متعدد، نیکوهای مصری نیز داریوش را به سبب ایجاد بیمارستانشدند. در کتیبهکار و تخصص کامال از هم تمیز داده می

(. در زمان ساسانیان بیمارستان جندی شاپور پایه گذاری گردیدکه در آن عده زیادی از 19۳3زاده، آسف) بزرگ لقب داده بودند
پرداختند. پس از ظهور اسالم، اندیشمندان از یونان و هند و آسیای غربی و ایران به مداوای بیماران وتدریس تب و تحقیق می

های زیادی در این زمینه نوشته شد و ها از توسعه زیادی برخوردار گردید و کتابد سایر دانشپزشکی در این دوره مانن
المقدس، نیشابور و اصفهان به سبک بیمارستان جندی شاپور ساخته های زیادی مانند بیمارستان دمشق، بغداد، ری، بیتبیمارستان

های تخصصی برای ها نیز به قسمتبود و هر یک از این بخشها بخش زنان از بخش مردان جدا شده شد. در این بیمارستان
 شدندسرپایی و بستری( تقسیم میها به دو بخش اندرونی و بیرونی )درمان امراض مختلف تقسیم شده بود. از نقطه نظر طراحی آن

 . (19۳3زاده، آسف)
 

 نستاربیمان ساختمای پیکربندم و فر -2-4 

شکل ، نستاربیماازة ندت ، اخدماع وـنو نظیر سطح دی مل متعداتابع عو، حیاطردر مناسب ی پیکربند، حجمیم فرب نتخاا
شناختی، و همچنین عوامل روانقلیم ، امنیتیامسائل ت فنی، مالحظاری و شهرسازی، بط معمااضواقتصادی، مسائل ، مینز
ازه ساختمان بیمارستان به دو صورت پیکربندی قائم و افقی وه طراحی است. شکل و ابعاد و اندگرشخصی سالیق و شناختی یباییز

 .(1933 ،شامقلی و یکتا)گردندبیان می
 

 نفقی ساختماپیکربندی ا -2-5
ده مناسب است. در طراحی این گستری هان در زمینستاربیماو متوسط د بعاابا یی هانستاربیماای احداث برپیکربندی افقی 

باشد. در شوند بسیار مهم میی مییزرمهسطح برنادر کثر فضاها که ابه دلیل اینها بین همه بخشب مطلوط تباپیکربندی، ار
 )همان(.طراحی این نوع پیکربندی باید توجه به توسعه بیمارستان در آینده مد نظر قرار گیرد

                                                           
1 .Malkin 
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 ائمقی پیکربند-2-6
فقی ح اسطوده در گستررت به صون ستاربیمااث حدا نمکااکه است کم امترود و محدی هازمینمناسب روش پیکربندی ین ا 

توان بنای شاخصی طراحی کرد. در این روش باید توجه به سیستم ارتباطی ارد. در این روش تنوع حجم بیشتر بوده و میندد جوو
رتباط کارکنان در این تر است. اهای ساخت و تعمیر و نگهداری نسبت به روش عمودی کمها( داشت. هزینهپلهآسانسور و راهافقی )

بندی عمودی هایی با پیکرتری نسبت به بیمارستانتر است و در نتیجه نیروی انسانی کمروش نسبت به روش عمودی بهتر و سریع
 )همان(.الزم است 

 

 :های معماری بناهانکات پیشنهادی برای طرح -2-7
ای مانند معماری هنر خلق فضا است در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و معمار در خلق فضا و طراحی با موضوعات پیچیده

ها در گردد، اغلب طرحریزی برای نیازهای انسان مواجه است. این در حالی است که در دوران معاصر آنچه که مشاهده میبرنامه
باشد و نتیجه دانست مییه پاتریک گدس که روند طراحی را  شناخت، تحلیل و طرح میراستای رهیافت نوگرایانه و مبتنی بر نظر

های صورت گرفته بر اساس این الگوی خطی، تحلیلی جز دیدگاه تک بعدی ساده انگاری و یا نادیده انگاشتن سایر عوامل طراحی
بستر طرح مواد اولیه طراحی را برای تجزیه اعتقاد دارد  (،19۳6)لنگ باشد. در این راستا گذار در معماری و طراحی شهری نمیتاثیر

هایی که در جهت ارتقاء کیفیت طراحی بناها و توان به توصیه(. در این راستا می19۳6)لنگ،  دهدتحلیل و ارزیابی به معمار می
 رد. ( اشاره ک1(، نیز آمده است در جدول شماره )1939فضاهای شهری معاصر توسط بلندیان و ناصری ) 

       
 (1131 ،بلندیان و ناصری )ماخذ: های طراحی معماری بناهاتوصیه -1جدول           

 عنوان ردیف

1 
 باز، نیمه باز، فضای گونه سه از متناسب استفاده طریق از محیط کیفی ارتقاء معاصر، شهری فضاهای و بناها معماری طراحی

 مراتب سلسله رعایت و بسته
 فرهنگی و تاریخی طبیعی، های زمینه با بناها معماری طرح گیری کار به 3
 طبیعی مستقیم و مجزا نور از مندیبهره خانه اصلی فضاهای طراحی 9
 اجتماعی تعامالت برقراری کالبدی زمینه نمودن فراهم و همسایگی فضاهای ایجاد مسکونی هایمجموعه طراحی 0
 طبیعی و فرهنگی هایویژگی با متناسب گوناگون، مراتب در محرومیت اصل رعایت 7

6 
 در مراکزی ایجاد موجود، هایبافت ساماندهی در و جدید مسکونی محالت ایجاد به مربوط هایطرح شهری توسعه هایطرح

 مکان کردی کار مقیاس با متناسب متنوع، و مختلط هایکاربری شهر با و محله کالن محله، سطوح
 ایرانی اسالمی ارزشمند شهرسازی و معماری تحقق مخل عوامل حذف برای ریزیبرنامه و شناسایی 7
 بناها معماری از جدا های،هپوست و کاذب نماهای گیریکار به عدم سازهاوساخت در بومی، مصالح از استفاده ۳
 محل شهرسازی سنت و اقلیمی عوامل به توجه بناها، گیریجهت تعیین 3
 خانه به ورود فضای در محرومیت ایجاد جهت در مناسب تدابیر اتخاذ 11

 معماری طراحی در اشراف عدم و همسایگی حقوق محرمیت، اصل رعایت 11

 شهری توسعه های طرح ساختمانی ضوابط تدوین 13

 

 گراییرویکرد زمینه -2-8
 آید و معنا یاکلمه، عبارت یا جمله میاست که قبل یا بعد از یک  هایی از یک گفتاردر لغت به معنای بخش 1کانتکست زمینه یا

 در اصطالح، مجموعه شرایط یا واقعیاتی است که یک .درک شود کند معنی آند، یا کمک میدهمضمون آن را تحت تأثیر قرار می
بستر و  متن، توان گفت مراد از زمینه در معماری همانمی مطابق تعریف زمینه .اندخصوص را احاطه کردهموقعیت یا رویداد به

توان گفت می گیرد. لذا در تعریفی ساده و کلیشکل و محتوا را با هم دربر می محیطی است که معماری در آن شکل گرفته و
ها یا ویژگی که در ارتباط با معماری، تابع زمان و مکان یا مجموعه شرایط، منظور از زمینه در معماری، هر آن چیزی است

 .نظر است مورد بنای زمان خاص سایت یا های وابسته به مکان وواقعیت
اولویت توجه قرار  گاهی برخی از ابعاد زمینه در اعتقاد دارد، ، در خصوص رویکردهای مختلف رویارویی با زمینه(3113)3چزگن

وجود  دیگری هایهای زمینه قائل هستند. نگرشجایگاهی ظاهری برای داده توان رویکردهایی را یافت که فقطمیو  گیرندمی
عنوان یک رویکرد رایج، مواردی عالوه برآن، به. ندهست اقلیمی متمرکز هایرویداده و صرفاً به گیرنددارند که معنا را نادیده می

 رویکرد مانند) باشند سنت و فرهنگ دهنده نوستالژی بازتاب گرا با مردم،کنند در روابط بین محصول زمینههستندکه تالش می

                                                           
1 . context 
2 .cizgen 
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بلکه  های فیزیکی محیط،ای دیده شود که نه تنها در ویژگیطراحی رویکردهای مدرن(. همچنین ممکن است تکارانه پسمحافظه
که  دارد رویکردهایی سو یک از تاریخی، مینه. رویارویی با زهماهنگی باشند در مینه خودهای اجتماعی و اقتصادی، با زدرمؤلفه

هستند  که از سوی دیگر، رویکردهاییدرحالی .ها استمصالح یا روش مقیاس، معطوف به جداسازی ساختارهای جدید از قدیمی، در
 اندزیادی وجود داشته و هریک در زمانی ترجیح داده شده سالیان رویکرد این دو که به هر قیمتی سعی در حفظ آن وضعیت دارند.

 (.۳3: 3113)چزگن،
 

 گرامعماری زمینه -2-9
گیرد و در واقع پیامی را که پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می مداری وگرا بر زمینمعماری زمینه

کند. در نتیجه ساختمان جز کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود. در بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی می
تماعی تاریخی و کالبدی اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان های فرهنگی اجاین نوع معماری هر بنایی بر اساس زمینه

 (.19۳۳گردد )احمدی، طراحی و اجرا می
 

 گراهای معماری زمینهویژگی -2-11
ست که توازن میان معماری و محیط ور ااب ، بر اینمعماری زمینه گرا با تأکید بر ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری

د. زمینه گرایی الگویی است برای خلق محیط شبرای خود اثر و هم برای زمینه اثر عاملی مؤثر و تقویت کننده باتواند هم می
تر. طراحی باید مبتنی بر نگرشی واقع بینانه بر اطالعات محیط باشد و ساختمان با ساختگاه خود تعاملی درست و متوازن مطلوب

طلبد در نظر او معماری و زمینه در تعاملی دو ری کشف بنایی است که سایت آن را میمعما گویدگونه که آندو میبرقرار کند؛ آن
 (. 311: 1931و همکاران،  هستند)صیادی گذار معماریجانبه پایه

 
 (1131و همکاران صیادی)ماخذ:  گراهای معماری زمینهویژگی -2جدول 

 گراهای معماری زمینهویژگی ردیف
 بر اطالعات محیط نهبینانگرش واقعایجاد طرحی مبتنی بر  1
 پردازدمعماری به باز تولید نیروی محیطی و مکمل های متافیزیکی آن می 3
 های زمینه و تداوم آنها در آیندهدرک ارزش 9
 درک پیام زمینه و بستر طرح و متن توسط معمار و طراح 0
 طراحی بر اساس شرایط موجود 7

 

 گراییزمینهپیشینه رویکرد  -2-11
متأثر  توجه به شکلی ناخودآگاه یا آگاهانه، معماران را در طراحیو  زمینه مسئلهازای تاریخ معماری،  شاید بتوان گفت به در
مشخص طور  به و نهاد وجود صهتفکر و سبک معماری مدرن پا به عر رسد از ابتدای قرن بیستم کهکرده است. اما به نظر می

نیمه دنبال آن دربه ای یافت وجایگاه ویژه ل گرفت، این موضوع در ادبیات معماریشک زمینه با مواجهه ەمباحثی در خصوص شیو
ای مبتنی بر اهمیت اندیشه عنوانگرایی بههای مدرنیسم و ایجاد اصطالح زمینهدیدگاهنقد  و پست مدرنیسم ظهور با بیستم قرن

رویارویی با  هایپردازان زیادی در مورد روشاز آن زمان به بعد، نظریه .شد نظران تبدیلصاحب توجه به زمینه، به چالشی میان
مدافع یا منتقد رویکردی  بندی کنند و بعضی با منطق خودرویکردهای مختلف را طبقه اندزمینه سخن گفته و برخی سعی کرده

  .گیرندقرارمی ر طیفی از حداکثرتعامل تا تقابلگوناگونی از رویکردهای مواجهه با زمینه، د ای که انواعاند؛ به گونهخاص شده
 

 کالبدی گراییزمینه -2-12
باشد. در این پژوهش از آنجا که گرایی در ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و اقلیم مطرح میزمینه

گرایی کالبدی، اجزای در زمینهشود. بعدکالبدی آن مد نظر است در ادامه به به بررسی این بعد از ابعاد زمینه گرایی پرداخته می
تر بزرگ گیرند. یک اثر معماری با نظامتر محیطی قرار میشود، بلکه در زمینه وسیعمطالعه نمیشکل شهر به تنهایی ارزیابی و 

گرایی پیوند میان معماری و شهرسازی در زمینه معین ها قرار دارد. بنابراین زمینهشهری مرتبط است و در سلسله مراتبی از مجموعه
د به معنی درهم بافتن نو و کهنه به نحوی است که بتواند یک زنده و گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در مجموعه موجو.است

گیری، ها، جهتچون فرم و شکل، مقیاس، تناسبات، جزئیات مصالح، بافت، رنگها، هندسه، دسترسی عناصری مطلوب ایجاد کند
روها و ها و پیادهبناها، خیابانوضعیت پوشش گیاهی، بافت شهری شامل میزان تراکم  اندازها و پرسپکتیو، توپوگرافی محل،چشم

همجواری  ها در کنار یکدیگر، سازماندهی فضاها،ترکیب احجام و فرم بندی مصالح،ها به یکدیگر، جنس مصالح ترکیبنسبت آن
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 اتصال به زمین و بسیاری از این مسایل را در بر بناها با یکدیگر، پیوند بناهای قدیمی و جدید، خط آسمان، خط زمین و نوع
 (.1939 ناصری، و گیرد. )بلندیانمی

تر محیط مصنوع قرار شوند بلکه در زمینه وسیعگرایی اجزای شکل شهر به تنهایی مورد ارزیابی و مطالعه واقع نمیدر زمینه 
پیوند میان  گراییها قرار دارد. بنابراین زمینهتر شهری و در سلسله مراتبی از مجموعهگیرند. یک اثر معماری در نظام بزرگمی

گیرد. در واقع زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط معماری و شهرسازی است که در زمینه معین صورت می
سازد. گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در مجموعه موجود به معنی در هم بافتن نو و کهنه به نحوی است که بتواند یک کل می

ه ادخال معماری جدید در درون زمینه ئلبنابراین باید تعهد خاصی نسبت به مس(. 1333و همکاران،  1)لدل زنده و مطلوب ایجاد کند
برخی از سؤاالت اساسی را که در این  "معماری در زمینه"در کتاب   3برولین (، به نقل از 1937قدرجانی ) موجود احساس شود.

 خصوص مطرح شده پاسخ داده است:
ینه ای را مشخص می سازد؟ در ابتدا اهمیت تاریخی، فرهنگی، جذابیت و درجه همگی بصری را در چه نکاتی ارزش زم -1

گو نبود باید به قدری پر قدرت کنیم. اگر آن هم جوابای نگاه میگیریم. اگر از این لحاظ فاقد ارزش بود به سنت منطقهنظر می
د. اگر در یک موقعیت گذار هستیم یعنی نو و کهنه با هم در کشمکش ای برای کار دیگران باشکار کرد که نتیجه بصری آن زمینه

 انگارند.دید مردمی که قرار است در آن زندگی کنند کدام می را زیباتر و معنی دارتر می هستند باید
ید گفت ناهمگن است با ای از عناصر مختلف است چه باید کرد؟ اگر زمینه به طور مطلقو آمیزه نیستوقتی زمینه همگن  -3

های موفق که مورد توافق ای وجود ندارد که بتوان تداوم بصری را در آن تجربه نمود. در این حالت باید به نمونهکه دیگر زمینه
 انگارند.تر میعامه و متخصصان است رجوع کرد. دید مردمی که قرار است در آن زندگی کنند کدام می را زیباتر و معنی دار

ای کاف تندروانه با زمینه ایجاد کرد؟ در موارد خاص به خاطر ارزش نمادین و یا زدودن گذشتهتوان شچه وقت می -9
و هر  هستندشود فرق گذاشت. یکنواختی و اغتشاش دو روی یک سکه توان زمینه را نادیده گرفت.آن توازن دیده میناهمگن، می
 ها ناخوشایند است.دو روی آن

شود؟ برای احداث شهری جدید که زمینه معماری در آن مقیاس وسیع شهرسازی عملی میچگونه ایده تداوم بصری در  -0
کارآترین شیوه ها برای ایجاد تداوم بصری، اتصال  خصوص یکی ازوجود ندارد باید به لحاظ نظری قواعدی در نظر گرفت. در این

جوهر فضا تداوم است که در آن اشکال با هم رابطه متقابل  توده و فضا به یک دیگر است. بناها قابلیت امتداد در فضا را دارند زیرا
 (. 1937کنند )قدرجانی، برقرار می

 

 روش تحقیق -3
صورت مطالعات روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و به

ها، نامهها، پایانگیرد و شامل کتابای انجام میکتابخانه
بدی باشدکه عوامل کالمقاالت و تصاویر مرتبط با پژوهش می

اثرگذار در طراحی بیمارستان را در تعامل با زمینه و محیط با 
شناسایی صحیح شرایط و گرا  در جهت رهیافت معماری زمینه

مقتضیات محیطی و تناسب طراحی بیمارستان برای 
 گیری ایده اولیه فرم بنا انجام خواهد گرفت.شکل

 

 های پژوهشیافته -4
ایج به دست آمده در با توجه به مبانی نظری پژوهش و نت
های معماری شاخصپاسخ به سئوال اصلی پژوهش مبنی بر 

گرا )تعامل کالبد با محیط( که در طراحی بیمارستان زمینه
 اثرگذار هستند کدامند؟

گفته آمد و پس بر اساس مطالعات انجام شده که در پیش
های مناسب برای طراحی ها شاخصاز بحث و تحلیل داده

)تعامل کالبد با محیط( مطابق  گراییرویکرد زمینهبیمارستان با 
 گردد. می ( ارایه1نمودار )

 
های طراحی بیمارستان با رویکرد : شاخص(1نمودار )

 گراییزمینه

                                                           
1 . Ladal etc 
2.Brolin 
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اول فرعی پژوهش مبنی بر  در پاسخ به سوال
گرا )تعامل کالبد با محیط(، در های معماری زمینهشاخص

درمان بیماران اثرگذار هستند طراحی بیمارستان که در 
 کدامند؟

گفته آمد و پس ای که در پیشبر اساس مطالعات کتابخانه
بهبود های مناسب برای ها شاخصاز بحث و تحلیل داده

طراحی بیمارستان با رویکرد درمان بیماران در 
( ارایه 3گرایی)تعامل کالبد با محیط( مطابق نمودار )زمینه

 گردد:می
دوم فرعی پژوهش مبنی بر  در پاسخ به سوال

گرا )تعامل کالبد با محیط(، در های معماری زمینهشاخص
طراحی بیمارستان که در ارتقاء منظر شهری اثرگذار هستند 

 کدامند؟
گفته ای که در پیشبر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه 

های مناسب برای ها شاخصآمد و پس از بحث و تحلیل داده
طراحی بیمارستان با رویکرد زمینه ارتقاء منظر شهری در 

 گردد:( ارایه می9)تعامل کالبد با محیط( مطابق نمودار ) گرایی
 

 

 گیرینتیجه -5

طراحی معماری توان گفت، گفته میبا توجه به مطالب پیش
های ناشی از گرا رویکردی است، در پاسخ به چالشزمینه

فارغ از  طراحیکه با دیدگاهی مبتنی بر معماری نوگرا 
ایستا و فاقد هویت مطرح معماری مقتضیات زمان و مکان و 

جای توجه صرف به گرا بهگردیده است. رویکرد معماری زمینه
طوری که استانداردها، دیدگاهی چند بعدی به معماری دارد به

که هر اثر معماری نگری به طراحی مبنی بر اینضمن جامع
  .گرددای برای طراحی آینده باشد تالش میتواند، زمینهمی

 
های موثر در درمان بیماران در : شاخص(2)نمودار 

 گراییطراحی بیمارستان با رویکرد زمینه

 
منظر شهری های موثر در ارتقاء : شاخص(1نمودار )

 گراییدر طراحی بیمارستان با رویکرد زمینه
 

به ایجاد نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین بنا و محیط پیرامون این الگوها پیوند و شناخت با وهای معماری الگدر جهت تداوم 
ها و ای از تک بنابخشی زمینه و محیط طراحی کمک نماید، به این مفهوم که شهر را می توان زمینه استقرار مجموعهخود به معنا

های تشکیل دهنده آن در ارتباط با هم در معنا بخشی قابل درک ات و واژهعناصر مصنوع دانست و تشبیه به متنی کرد که کلم
محیطی ، تاریخی،اقلیمی، زیستگرایی در ابعاد متنوعی شامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیویکرد زمینهر خواهند شد.

این پژوهش ته گردید. از این رو هدف از گردد که در این پژوهش به بعد کالبدی و محیطی پرداخجغرافیایی و منظقه ای مطرح می
گرایی مبتنی بر تعامل کالبد با محیط پیرامون در طراحی بیمارستان از یک سو در جهت کمک به تسریع کاربست رویکرد زمینه

د معماری دست آمده مبتنی بر رویکرهای بهدرمان بیماران و از سوی دیگر ارتقاء منظر شهری مطرح گردید، نتایج نشان داد شاخص
در واقع فضای توانند در طراحی بیمارستان مفید واقع شوند. گرا )تعامل کالبد با محیط( در جهت دستیابی به اهداف پژوهش میزمینه

های شاخصتواند بر بهبود و یا تشدید بیماری و تضعیف روش درمان تاثیر مستقیم گذارد. تاثیر بیمارستان و چگونگی طراحی آن می
و روابط  ه از پژوهش شامل پوشش گیاهی، رنگ، کاربری، ترکیب احجام، فرم و شکل داخل محیط درونی بیمارستانبه دست آمد

که ساختمان بیمارستان در پیوند با از آنجاییدیگر  سویاز  .کم کندبیماران ها و اضطراب تواند تا حدودی از تنشفضایی مناسب می
های به دست باشد، کاربست شاخصسایر عناصر زمینه خود در منظر شهری و القاء مفاهیم و خوانایی شهر دارای ایفاء نقش می

مان در گیری، خط آسآمده از پژوهش شامل اقلیم، جنس مصالح، لفافه فضایی، تراکم، نوع اتصال به زمین، توپوگرافی، جهت
 تواند در ارتقاء کیفیت منظر شهری موثر واقع گردد. طراحی بیمارستان، می
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 یده ـچک
 

در انرژي و همچنين حفاظت منابع طبيعي را در خود داشته باشند، در زمره  جویيصرفهکه ویژگي  هایيساختمانطراحي 
به عنوان یك ميانجي اتالف گرما از فضاهاي مجاور را کاهش  آتریوم .يردگميمعماران قرار  هايمسئوليت تریناصلي

در  شیآسا طیاست که در بهبود شرا يعنصر يمرکز اطيکند. حميدهد و همچنين براي فضاهاي مجاور گرما توليد مي
و  يريجهت گ نيخود، ابعاد مع تیبا محور يمرکز اطيباز ح يکرده است. فضا فایرا ا يمناطق گرم و خشك نقش موثر

 يها تیبوده است، اما امروزه با توجه به محدود يمياقل يهايانرژ يمندکننده در بهره نييتع يهدفمند عنصر يابیمکان 
 دي. لذا با تاکميمعاصر هست يدر معمار يحرارت شیآسا جادیباز جهت ا يبزرگ شاهد کاهش سهم فضا يموجود در شهرها

 يعنصر با در نظر گرفتن هندسه ها نیا يايمقاله به امکان اح نیدر ا ،يرانیا يدر زندگ اطيحضور ح يبه نقش سنت
ساختمان  كیراستا  نیدر ا لذا شوديپرداخته م يآموزش يهاساختماندر  ومیعملکرد آن به عنوان آتر نيمختلف و همچن

 ومیو آتر يمرکز اطيح بيبدست آمده نشان داد که ترک جیشد. نتا يساز هيپالس شب يانرژ يساز هيدر برنامه شب يآموزش
 اطيح يمارمشخص شد که اگر در مع نيگرم سال دارد. همچن يهادر ماه ژهیبو يدر کاهش مصرف انرژ یيبسزا ريتاث

 فرم ها بهمراه دارد. رینسبت به سا يشتريبمراتب ب ياستفاده شود کاهش مصرف انرژ لياز هندسه مستط ومیو آتر يمرکز

 

 .يمرکز اطيح وم،یآتر ،يکاهش مصرف انرژ دار،یتوسعه پا دار،یپا يمعمار یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
در ابتداي قرن جدید، مصرف انرژي به موازات توسعه اقتصادي و تکنولوژیك افزایش یافته و انتظار ميرود در چند دهه دیگر 

 .اقتصادي، اجتماعي و محيطي در راستاي توسعه انساني محوریت داردانرژي در دستيابي به توسعه  .این نياز همچنان بيشتر گردد

 .درصد از نفت و فرآورده هاي آن را مصرف مي کند در این ميان، ایران با جمعيت یك درصدي از جمعيت جهان، حدود 

(Rubin &Paridson, 2002)  جهاني آن استهمچنين در دهه اخير، سرانه مصرف انرژي در ایران حدود پنج برابر سرانه 
. با نگاهي به بافت مجتمع هاي زیستي در مي یابيم که استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر مانند (1888)بهادري نژاد و یعقوبي،

معماري سنتي ایران، با توجه به شرایط اقليمي متفاوت در کشور، راه حل  .و غيره از دیرباز مورد توجه انسان بوده است آفتاب، باد
وعي را در طول هزاران سال براي افزایش شرایط آسایش حرارتي انسان با استفاده از دیوارهاي بلند، استفاده از خصوصيات هاي متن

. آتریوم با سابقه (1888مهدوي نژاد،)نموده است ارائه ،عایقي مواد طبيعي مانند کاهگل، ساختن طاقها و گنبدها و در نهایت آتربم
اشکال مختلف و با سقفي روباز در تمامي اقليم ها مشاهده شده است و در سده گذشته با سقف شيشه  اي تاریخي چندهزار ساله  به

اي و ویژگي هاي متفاوت عليرغم  حرارتي زیاد و تداخل شرایط آسایش در ساختمان هاي عمومي براي پذیرش و نشيمن، تامين 
آتریوم به معناي یك فضاي خالي و محصور مي  امروزه ته است.روشنایي داخلي و ایجاد فضاي سبز دروني مورد استقبال قرار گرف

، اثرات باشد که به صورت عمودي به ارتفاع چند طبقه ایجاد مي شود. این فضا به علت ایجاد ارتباط بين فضاي بيرون و درون
بزرگتر و کار آمد تري را مثبت رواني و عاطفي  در انسان ایجاد مي کند و با دادن نور طبيعي به فضاي داخل فضاهاي طبقاتي 

. آتریوم اصطالحي است که به حياط داخلي یا (1887، نسبت به ساختمان هاي معمول ایجاد مي کند )مفيدي شميراني و مدي
 مرکزي در معماري بومي روم  باستان  و نيز گونه اي از فضا و حياط و ورودي در کليساهاي دوره صدر مسيحيت اطالق مي شود.

 نیا مهم ارياتاق ها بکار رفته است. انواع متداول و بس یيو روشنا نور نيتام يبرا يمختلف يها هويش ران،یا يمیقد يها خانه در
 نیاز ا كیاست. از آنجا که هر  يکاله فرنگ يسقف ريو نورگ ي(در پنج اي یسه در) پنجره -و در يارس يوارید رينورگ رها،ينورگ
اما با توجه به اینکه فضاهاي  کنند،ي م جادیفضا ا شیسرما و شیو کنترل گرما يريرا از نظر نحوه نورگ يمتفاوت طیشرا رهاينورگ

آموزشي مانند دانشکده از حجم باالیي برخوردارند و نياز باالیي به نور طبيعي در فضاهاي آموزشي وجود دارد هدف اصلي در این 
 .مصرف انرژي در ساختمان مي باشدپژوهش استفاده از آتریم در دانشکده و استفاده از نور طبيعي و همچنين کاهش 

 

 نظری مبانی -2

 آتریوم -2-1
 (.Sekkei, 1898) است شده تعریف بيرون محيط با ارتباط امکان با داخلي باز فضاي یك عنوان به آتریوم اصطالح در
 و مرکزي حياط بزرگ، مدخل یك با ساختمان طراحي آن در که برميگردد ها رومي هاي خانه به آتریوم از استفاده ترین قدیمي

 داشته را شده کنترل نور و تازه هواي تامين وظيفه اندروني فضاهاي کنار در و بود شده طراحي سرپوشيده عمومي نيمه فضاي یك

 1960 دهه از پس بویژه و قرن این طول در .شد مطرح غربي کشورهاي در آتریوم نخستين 19 قرن در(. Kutzer, 2004) است
 عظيمي اي شيشه فضاهاي بزرگ، هاي دهانه ایجاد و فوالدي ت قطعا توليد وبا ارائه معماري در را ابهتي پر فضاهاي ها آتریوم

 کاربرد طریق از که فضاهایي شدند، ساخته و طراحي صنعتي و کشاورزي محصوالت هاي فروشگاه و ها نمایشگاه برگزاري براي

 تعامل افزایش و محيط با سازگاري و تهویه مشکالت حل خورشيد، مستقيم نور کسب مزایاي از گيري بهره افزایش طبيعي، نور

 .Bednar, 1986) برداشتند بزرگ گامي ساکنان حرارتي آسایش جهت ودر دميدند اي تازه روح داخلي محيط شرایط به مردم

Bryn, 1993) ارزنده نقش زمينه این در ها آتریوم که شد مطرح نور افزایش براي آگاهانه طبيعي پردازي نور قرن این اواخر در 

 به نياز و کند نفوذ مجاور هاي اتاق تاریك مناطق مرکز به دهد مي اجازه طبيعي نور به آتریوم(. Saxon, 1986) داشتند اي

 Sharples et) شود مي خورشيد انرژي مستقيم دریافت مزایاي کردن حداکثر باعث و کاهش را مصنوعي نوراني انرژي از استفاده

al, 2007). دهد مي شکل بيروني و داخلي محيط بين مناسبي مياني فضاي ساختمان، طبقات بين ارتباط ایجاد بر عالوه آتریوم. 

 ,Brown et al) کرده عمل غيره و باد برف، باران، مانند بيرون محيط نامناسب عوامل اثرات برابر در فيلتري مانند واقع در

 کند مي فراهم را انداز چشم و تازه هواي خورشيد، پرتو مثل بيرون محيط مطلوب عوامل از استفاده امکان حال عين در ،(2001
(Laouadi et al, 2002). براي همچنين و ميدهد کاهش را مجاور فضاهاي از گرما اتالف ميانجي یك عنوان به آتریوم 

 چنين زمستان در .دهد مي قرار مجاور فضاهاي اختيار در و دریافت را خورشيد گرماي آتریوم .کند مي توليد گرما مجاور فضاهاي

 (. Laouadi et al, 1999. Hung, 2003) بود خواهد کارا بسيار گرمایي
 زمره در باشند، داشته خود در را طبيعي منابع حفاظت همچنين و انرژي در جویيصرفه ویژگي که هایيساختمان طراحي

 نياز کاري، هاي محيط در چه و منزل در چه ساختمان، از گنندگان استفاده امروزه .گيردمي قرار معماران هايمسئوليت تریناصلي

 حد بدین تا گاه هيچ که دارد قرار موقعيتي در انرژي در جویيصرفه لحاظ از اکنون انسان .دارند شرط و قيد بي راحتي و آسایش به

 در انرژي مصرف دقيق کنترل و تعيين انرژي، در جویيصرفه دائمي معيارهاي و استانداردها اجراي براي .است نبوده بحراني
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 مشغول حاليکه در ساختمانها داخل در را خود اوقاتدرصد  90-80  افراد شهري، مناطق در امروزه .است حياتي امري ساختمان،

 بوده کافي آسایش و حرارتي شرایط داري محيطها این است الزم بنابراین .نمایند مي سپري هستند، مختلفي فعاليتهاي انجام

 صحيح انجام مانع تواند مي اغلب محيطي نامطلوب شرایط .برخوردارباشد مطلوب کيفيت از همواره ها ساختمان داخل هوايد. باشن

 سرانجام باشد، کارایي دادن دست از و ناراحتي آن حاصل که سازد، وارد انسان روان و برجسم را فشارهایي و شده روزمره فعاليتهاي

 است رسيده انجام به حرارتي آسایش زمينه در اي گسترده مطالعات اخير هاي سال در. نماید مختل را انسان سالمت است ممکن

 ,Tsutsumi et al) اقليمي شرایط  (Martín et al, 2008) انرژي اتالف جمله از دیگر عوامل با را موضوع این رابطه بيشتر که

 از را آنها آسایش .(Chun, 2008) غيره و گرفتن قرار روزانه حرارت معرض در زمان مدت مثال عنوان به دمایي سابقه و (2007

 که است رطوبت و دما از اي محدوده حرارتي، آسایش تعریف طبق .کند مي مشکل دچار حرارتي آسيش جمله از مختلف هاي جنبه

 ميانگين اساس بر را آسایش دماي محدوده زوکالي .(Givoni, 1976) باشد فعاليت حداقل در بدن حرارتي تنظيم سازوکار آن در

 کنندة تأمين که شده مطرح ها آتریوم مانند واسطي فضاهاي مشکل رفع براي .(Szokolay, 1987) کرد تعریف محيط دماي

 .هستند معتدل اقليم ریز ایجاد و داخلي آسایش شرایط طبيعي، روشنایي
 

 حیاط مرکزی -2-2
رسد، انرژي خورشيد را در خود ذخيره مي کند و از  حوض آب یکي از عناصري است که در وسط حياط ابعاد آن به حداکثر مي

گرماي تابستان مي کاهد. این حوض بهمراه باغچه ها، درختان و آسمان بيکران طبيعتي محدود اما شاداب را فراهم مي کند. از 
رارتي ناشي از سویي سازماندهي مرکزي حول فضایي باز نقش بسزایي در کاهش تاثير باد و شالق طوفان هاي مزاحم و اتالف ح

آنها ایفا کرده است. همچنين به کمك ویژگي ظرفيت حرارتي خشت و آجر فرش، در دیوار و کف حياط ها در زمستان جداره هاي 
ضخيم گرماي خورشيد را در خود ذخيره مي کرده و آن را در طول شب تدریجا به محيط پس مي داده است. بدین ترتيب از انرژي 

ستفاده مي شده است و نيز در تابستان، حياط مرکزي عميق و محصور همچون گودالي هواي خنك شب خورشيد در شب زمستان ا
حياط مرکزي اصلي ترین فضاهاي خانه هاي  (.1882را در خود ته نشين کرده و در روز گرم به محيط پس مي داده است )طاهباز، 

کویري است. این خانه ها از نظر وضعيت استقرار نوعا در جهت قبله قرار دارند. فضاها حول حياط مرکزي سازماندهي شده اند. 
 حياط با حرکات خورشيد هنماهنگ است، صفه جنوبي منزلگاه سایه و صفه شمالي شاه نشين و جایگاه خورشيد است. این نوع
سازماندهي و جهت گيري فضاي تابستاني و زمستاني را به طور منطقي پيرامون حياط مرکزي قرار داده است. در پدیداري خرد 
اقليم جهت گيري آگاهانه نسبت به گردش خورشيد نقش اساسي ایفا مي کند. معماران بومي بر پایه تجربياتي که از ویژگي هاي 

داشته از سوبابي خانه براي اقليم هاي گوناگون ایران رسيده بودند  عواملباد و دیگر  آب و هوایي، تابش آفتاب و سوي ورزش
(. در واقع حياط از منظر سازمان فضایي خانه هاي تاریخي اتاقي است بدون سقف با بدنه هاي مشخص و کفي 1886)پيرنيا، 

ستي با طبيعت را نشان مي دهد که از عناصر اقليمي آراسته از درخت و خاک و آب. این فضا به عنوان اصلي ترین فضاي باز، همزی
 حياط هاي (.1898مثل باد و تابش خورشيد نظم فصول و آب و مانند اینها براي ایجاد آسایش بهره مي گيرد )بيغمي و قهاري، 

ایران مورد استفاده  آسيا، شمال افریقا، جنوب آمریکا، اروپا و نيز در از کشورهاي بسياري در است که کهني بسيار الگوي مرکزي
قرار گرفته است. شکل گيري این الگو با وجود تاثيرچذیري از عوامل فرهنگي و اجتماعي، معلول شرليط محيط طبيعي و عوامل 
اقليمي مناطق مختلف بوده است. اقليم و شرایط محيطي تاثير فيزیکي و رواني ویژه و اجتناب ناپذیري بر انسان دارند که باید در 

با استفاده از انرژي خورشيدي  ساحتماناختمان ها بسته به موقعيت گرمایشي و سرمایشي مورد توجه قرار گيرند. طراحي طراحي س
به همراه توجه به خصوصيات اقليمي و مصالح محلي ساختمان، نه تنها مي تواند شرایط آسایش در محيط مصنوع را ایجاد کند، 

 (. :yaglou CP, 1972) کردبلکه در کاهش مصرف انرژي نيز کمك خواهد 
 

 روش تحقیق -3
با تکيه بر مطالعات ميداني و کتابخانه اي در زمينه کارایي حرارتي درمجتمع هاي زیست محيطي، پژوهش حاضر در طراحي 
، مجتمع آموزشي و تاثير ترکيب دو عنصر آتریوم و حياط مرکزي بر کارایي حرارتي ساختمان در اقليم گرم و خشك شهر اصفهان

. شبيه سازي انجام مي گيرد(،  (energy plusطراحي و شبيه سازي در نرم افزار   ابتدا با کمك تست هاي ميداني دما و سپس
کامپيوتري محيطي مجازي را به منظور بررسي جزء به جزء رفتار حرارتي اجزاي ساختمان فراهم مي آورد. در این روش امکان 

ست آمده نيز هيچ گونه محدودیت عددي و زماني ساخت هرگونه بنایي در هر شرایط اقليمي در محيط مجازي وجود دارد و نتایج بد
ندارند. در این تحقيق براي محاسبه و بدست آوردن تاثير ترکيب دو عنصر آتریوم و حياط مرکزي در مجتمع آموزشي از شبيه سازي 

ثير ترکيب دو . در این تحقيق  براي بدست آوردن تااستفاده شده است energy plus)) 8عددي در نرم افزار انرژي پالس ورژن
، یك ساختمان آموزشي در محيط این نرم افزار با توجه به شرایط اقليمي شهر اصفهان طراحي نموده عنصر آتریوم و حياط مرکزي

و هر بار با اعمال عمق هاي  متفاوت را مورد تغيير و آزمایش قرار دادیم تا تاثير ترکيب دو عنصر آتریوم و حياط مرکزي  را جهت 
ط آسایش حرارتي و کاهش مصرف انرژي بدست آوریم. لذا در طراحي این مجتمع آموزشي با توجه به هدف پژوهش و تأمين شرای
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که مي توان به عواملي  تحقيق از سایر عوامل معماري همساز با اقليم و موثر بر کاهش مصرف انرژي نيز در طراحي استفاده نموده
 ه گيري از عوامل محيطي بيرون، جهت گيري مناسب بلوکها و ... اشاره نمود. از جمله: بام سبز، سایه اندازي بلوکها، بهر

 

 انجام آزمون های پژوهش -4
عنصر آتریوم و حياط مرکزي در هندسه هاي مختلف، بر کاهش مصرف  1در پژوهش حاظر براي بدست آوردن  تاثير ترکيب 

مورد بررسي قرار گرفت. این شبيه سازي براي فراهم نمودن شرایط انرژي  در اقليم گرم و خشك نيمه بياباني شهر اصفهان 
آسایش حرارتي براي استفاده کنندگان در محيط نرم افزار شبيه سازي انرژي پالس طراحي شد. در اولين گام، ساختمان آموزشي در 

و  1قرار گرفت )شکل و نمودار یك مرحله بدون حياط مرکزي و در مرحله دوم با حياط مرکزي در ضلع جنوبي مورد شبيه سازي 
1) 

  
(، ساختمان بدون حیاط مرکزی، 1شکل )

 ماخذ:نگارندگان.
 (،  نمودار بدون حیاط مرکزی، ماخذ: نگارندگان1نمودار )

  
ساختمان دارای حیاط مرکزی،  (،2شکل )

 ماخذ:نگارندگان
 دارای حیاط مرکزی،  ماخذ: نگارندگان نمودار (،2نمودار )

 
هندسه مختلف )مستطيل، مربع، دایره، مثلث و هشت ضلعي( در جهات  2در دومين قدم، ساختمان داراي حياط مرکزي با      

فصل زمستان و تابستان )فصل سرد و فصل گرم( شبيه سازي شد. با تحليل و بررسي،  1شمالي و جنوبي طبقه همکف و اول در 
رارتي، همراه با کاهش مصرف انرژي تعيين نموده و در طراحي ساختمان بهترین حالت قرارگيري را بر اساس ميزان آسایش ح

 . (6تا  8آموزشي سازگار در اقليم گرم و خشك شهر اصفهان اعمال نمایيم )شکل و نمودار 
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(، حیاط مرکزی با هندسه دایره، 3شکل )

 ماخذ:نگارندگان

 دگانشبیه سازی دایره،  ماخذ: نگارن نمودار (،3نمودار )

  
(، حیاط مرکزی با هندسه مربع، 4شکل )

 ماخذ:نگارندگان.

 (،  نمودار شبیه سازی مربع، ماخذ: نگارندگان4نمودار )

  
(، حیاط مرکزی با هندسه مثلث، 5شکل )

 ماخذ:نگارندگان

 شبیه سازی مثلث،  ماخذ: نگارندگان نمودار (،5نمودار )

  
هندسه مستطیل، (، حیاط مرکزی با 6شکل )

 ماخذ:نگارندگان

 (،  شبیه سازی مستطیل، ماخذ: نگارندگان6نمودار )



 

34 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

27،) 
ن 

ستا
زم

03
11

ک
د ی

جل
 ،

 

  
ضلعی، 8(، حیاط مرکزی با هندسه 7شکل )

 ماخذ:نگارندگان

 ضلعی،  ماخذ: نگارندگان8(، شبیه سازی 7نمودار )

   
تمان موجود در همه هندسه هاي مختلف، به در گام سوم نيز، این نکته مورد سنجش قرار گرفت که فضاي حياط مرکزي ساخ      

تا  8آتریوم تبدیل شود تا مشخص گردد که ميزان انرژي مصرفي در کدام ترکيب بيشترین کاهش را دارا بوده است )شکل و نمودار 
11). 

  
 دایره،  ماخذ: نگارندگانشبیه سازی  نمودار (،8نمودار ) (، آتریوم با هندسه دایره، ماخذ:نگارندگان8شکل )

  
 (،  نمودار شبیه سازی مربع، ماخذ: نگارندگان9نمودار ) (، آتریوم با هندسه مربع، ماخذ:نگارندگان.9شکل )

  
 شبیه سازی مثلث،  ماخذ: نگارندگان نمودار (،11نمودار ) (، آتریوم با هندسه مثلث، ماخذ:نگارندگان11شکل )
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 (،  شبیه سازی مستطیل، ماخذ: نگارندگان11نمودار ) (، آتریوم با هندسه مستطیل، ماخذ:نگارندگان11)شکل 

  
 ضلعی،  ماخذ: نگارندگان8(، شبیه سازی 12نمودار ) ضلعی، ماخذ:نگارندگان8(، آتریوم با هندسه 12شکل )

 

 هاجمع آوری داده -5
فصل زمستان و  1هندسه مختلف و در  2عنصر آتریوم و حياط مرکزي در  1پژوهش، ترکيب  این در شده انجام هاي آزمون     

براي رسيدن به آسایش  را ميزان تاثير این ترکيب  تا  قراردادیم سنجش تابستان )فصل سرد و فصل گرم( بصورت ميانگين مورد
نمایيم تا نقش آن در طراحي اعمال گردد.  خصمش باشد مي پژوهش هدف حرارتي در ساخنمان هاي آموزشي در شهر اصفهان که

فصل سرد و گرم  1جهت اصلي و در  0همانگونه که ذکر شد، در اولين اقدام، ساختماني با حياط مرکزي و بدون حياط مرکزي در 
به همراه  ، نتایج و خروجي هاي حاصله( بيانگر مراحل شبيه سازي 1و  1مورد شبيه سازي قرار گرفت که جداول و نمودارهاي )

تصاویر و نمودار هاي دمایي، استخراجي از نرم  افزار انرژي پالس مي باشد. بر اساس تحليل و بررسي این داده ها و خروجي ها به 
نتایج مطلوب ) تاثير ترکيب آتریوم و حياط مرکزي و همچنين مناسب ترین فرم هندسي آن( دست مي یابيم. با توجه به نتایج شبيه 

توان عنوان کرد که ساختمان مورد نظر با در نظر گرفتن حياط مرکزي نسبت به بدون حياط مرکزي، ام گرفته ميسازي هاي انج
( مشاهده 1جهت شمالي، جنوبي، شرقي و غربي در مصرف انرژي تاثيرات مثبتي را نشان داده است. این نتایج در جدول ) 0در هر 

 مي نمایيد. 
 (: نتایج شبیه سازی ساختمان بدون حیاط و دارای حیاط مرکزی، ماخذ: نگارندگان.1جدول )

 غرب شرق جنوب شمال فصل نوع ساختمان

 بدون حیاط
 17.88 17.10 16.89 12.17 زمستان

 88.81 88.98 88.12 88.08 تابستان

 حیاط مرکزی
 12.99 12.88 17.77 12.27 زمستان

 88.21 88.28 88.10 81.88 تابستان

 
بر این، نتایج نشان دهنده این نکته بود که استفاده از آتریوم بجاي حياط مرکزي نيز مي تواند کاهش مصرف انرژي را عالوه 

در پي داشته باشد. اما در مهمترین فرضيه اي که در این تحقيق بدنبال پاسخگویي به آن برآمدیم، تعيين فرم هندسي حياط 
بود. همانطور که نتایج داده هاي آماري برنامه شبيه سازي مشخص نمود، فرم مستطيل مرکزي در اقليم نيمه بياباني شهر اصفهان 

بهترین و مناسب ترین فرم حياط مرکزي در راستاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي شهر اصفهان مشخص 
 گردید.
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 ترکیب آتریوم و حیاط مرکزی  -5-1
کيب آتریوم و حياط مرکزي در ضلع جنوبي در فصل زمستان و تابستان )فصل همانگونه که در جدول زیر مشاهده مي شود، تر

سرد و فصل گرم( مورد بررسي و شبيه سازي قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که، در اقليم هایي که از حياط 
را در پي داشت. طبق جداولي که در زیر مرکزي استفاده مي کنند، مي توان با تبدیل حياط مرکزي به آتریوم کاهش مصرف ارنژي 

ارائه شده است مي توان این نکته را یاداور شد که در تمامي هندسه هاي مورد بررسي استفاده از آتریوم کارایي حرارتي بيشتري را 
 در پي داشته است.  

 ساختمان شبيه سازي شده فرم نمودار دما

 

حياط 
 مرکزي

  

 آتریوم

 سازی فرم دایره در حیاط مرکزی و آتریوم، ماخذ: نگارندگان(، شبیه 2جدول )

 

 

حياط 
 مرکزي

  

 آتریوم

 (، شبیه سازی فرم مربع در حیاط مرکزی و آتریوم، ماخذ: نگارندگان.3جدول )

 

 

حياط 
 مرکزي

  

 آتریوم

 (، شبیه سازی فرم مثلث در حیاط مرکزی و آتریوم، ماخذ: نگارندگان.4جدول )
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حياط 
 مرکزي

  

 آتریوم

 (، شبیه سازی فرم مستطیل در حیاط مرکزی و آتریوم، ماخذ: نگارندگان.5جدول )

 

 

حياط 
 مرکزي

  

 آتریوم

 ضلعی در حیاط مرکزی و آتریوم، ماخذ: نگارندگان.8(، شبیه سازی فرم 6جدول )

 

 مقایسه درصد بازشوها در آتریوم و حیاط مرکزی  -5-3
فرم و هندسه حياط مرکزي در شبيه سازي هاي صورت گرفته، مقایسه درصد بازشوها مورد بررسي قرار گرفت. این عالوه بر      

سطح با بازشوهاي مختلف در طبقات همکف و اول اتریوم صورت گرفت. به این صورت که در یك شبيه سازي ميزان  1مقایسه در 
در نظر گرفته شد.  %20در طبقه اول صفر % و ميزان بازشوي آتریوم ، %10باز بودن پنجره درون حياط مرکزي در طبقه همکف 

، در طبقه %20شبيه سازي مقایسه اي دوم نيز به این صورت بود که ميزان باز بودن پنجره درون حياط مرکزي در طبقه همکف 
مده از تجزیه و تحليل شبيه سازي انجام پذیرفت. نتایج بدست آ %10و ميزان بازشوي پنجره باالي آتریوم نيز به ميزان  %10اول 

 انجام گرفته در جدول زیر ارائه مي شود.
 

(، نتایج شبیه سازی درصد بازشو در طبقات همکف و اول آتریوم، ماخذ: نگارندگان7جدول )  

%20، اتریوم %0، اول%10همکف فصل فرم %10، اتریوم %10، اول%20همکف   اختالف، درجه 

 جنوب همکف
 صفر 17.80 17.80 زمستان

نتابستا  81.68 81.78 1.10 

 جنوب اول
 صفر 10.98 10.98 زمستان

نتابستا  87.16 80.09 1.78 

 شمال همکف
 صفر 18.88 18.88 زمستان

نتابستا  81.81 81.18 1.00 

 شمال اول
 صفر 11.80 11.80 زمستان

نتابستا  82.60 80.19 1.22 

 
 
 



 

52 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

5 
ی: 

یاپ
)پ

27،) 
ن 

ستا
زم

03
11

ک
د ی

جل
 ،

 

 هااستخراج نتایج داده -5-4
مرحله، به تحليل و بررسي دقيق حياط مرکزي و آتریوم در کاهش مصرف انرژي خواهيم پرداخت. همانگونه که در باال در این      

هندسه مختلف مورد شبيه سازي قرار گرفت. این شبيه سازي در جهت هاي شمالي و جنوبي و  2ذکر شد، ابتدا حياط مرکزي در 
گردید. بررسي هاي فوق، در طبقات همکف و اول بصورت جداگانه بررسي و  ماه از فصول سرد و فصول گرم انجام 1همچنين در 

 سپس حياط مرکزي با پوشش شيشه اي در باالي سقف به آتریوم تبدیل شد که نتایج بدست آمده در جداول زیر ارائه گردید.
 

 (، مقایسه فرم های مختلف در حیاط مرکزی و آتریوم در ضلع جنوبی، ماخذ: نگارندگان8جدول )
 آتریوم طبقه همکف آتریوم طبقه اول حياط مرکزي همکف حياط مرکزي اول فصل فرم

 دایره
 12.00 17.07 17.60 12.17 زمستان

 82.00 81.80 88.19 82.68 تابستان

 مثلث
 10.98 17.80 17.77 12.18 زمستان

 82.89 88.62 88.11 82.82 تابستان

 مربع
 10.91 17.81 17.78 12.11 زمستان

 82.88 81.66 88.10 82.62 تابستان

 مستطيل
 10.81 17.19 17.21 12.10 زمستان

 82.10 81.79 88.10 82.28 تابستان

ضلعي8  
 10.98 17.89 17.76 12.17 زمستان

 82.80 81.61 88.10 82.78 تابستان

 
(،  ميتوان گفت که شکل هندسي 8با توجه به داده هاي آماري بدست آمده از شبيه سازي هاي انجام گرفته در جدول باال )     

و  17.21، 17.17، 12.10، 10.81مستطيل در ضلع جنوبي طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل گرم به ترتبيب با 
، کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را 82.28، 82.10، 88.10، 81.79فصل سرد به ترتيب با 

 نشان داده است. 
 

 ماخذ: نگارندگان. ،یدر ضلع شمال ومیو آتر یمرکز اطیمختلف در ح یفرم ها سهی(، مقا9جدول )

 آتریوم طبقه همکف آتریوم طبقه اول حياط مرکزي همکف حياط مرکزي اول فصل فرم

 دایره
 18.08 10.08 12.29 10.21 زمستان

 82.11 81.08 88.09 82.76 تابستان

 مثلث
 11.98 10.01 12.22 10.28 زمستان

 82.08 81.89 88.19 82.81 تابستان

 مربع
 11.99 10.02 12.60 10.78 زمستان

 82.07 81.88 88.12 82.61 تابستان

 مستطيل
 11.69 18.88 12.27 10.70 زمستان

 80.82 81.17 88.08 82.27 تابستان

ضلعي8  
 11.96 10.08 12.69 10.79 زمستان

 82.08 81.86 88.18 82.79 تابستان

 
(،  ميتوان گفت که شکل هندسي 9با توجه به داده هاي آماري بدست آمده از شبيه سازي هاي انجام گرفته در جدول باال )

و فصل   12.27، 18.88، 11.69حياط مرکزي و آتریوم در فصل سرد به ترتبيب با مستطيل در ضلع شمالي طبقات همکف و اول 
، کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را نشان داده 82.28، 82.10، 88.10، 81.79گرم به ترتيب با 

درجه در  10.70ه نسبت به هندسه مستطيل با درج 10.21است. تنها در فرم دایره در طبقه اول حياط مرکزي در زمستان با 
وضعيت مناسب تري قرار داشت. خالصه نتایج نشان مي دهد که نسبت بهينه آسایش حرارتي تامين شده توسط ترکيب آتریوم و 
حياط مرکزي در ساختمان مؤثر واقع شده است. همچنين، مطلوب ترین شرایط آسایش حرارتي براي فصول سرد سال )زمستان( و 
فصول گرم سال )تابستان( را ترکيب آتریوم و حياط مرکزي زماني که از فرم مستطيل استفاده شود براي طراحي ساختمان هاي 
آموزشي در اقليم گرم و خشك نيمه بياباني )اصفهان( فراهم مي نماید. عالوه بر این، زماني که ميزان سطح بازشوها در حياط 
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درجه اي را در فصل تابستان مشاهده مي کنيم اما  1الي  1ل گرم تغيير مي کند، کاهش مرکزي و آتریوم در دو فصل سرد و فص
 تغيير سطح بازشو تغييري در ميزان حرارت فصل زمستان نشان نداده است.

 

 نتیجه گیری -6
اولين گام بر اساس تحليل داده هاي دمایي حاصله از نتایج شبيه سازي در محيط نرم افزار شبيه سازي انرژي پالس، در 

ساختمان بدون حياط مرکزي و داراي حياط مرکزي مورد شبيه سازي قرار گرفت. با توجه به داده هاي اماري در مي یابيم که 
استفاده از حياط مرکزي نقش اساسي در کاهش مصرف انرزي براي رسيدن به آسایش حراراتي را ایفا مي کند. با توجه به نتایج 

جهت  0رد که ساختمان مورد نظر با در نظر گرفتن حياط مرکزي نسبت به بدون حياط مرکزي، در هر بدست آمده ميتوان عنوان ک
 2شمالي، جنوبي، شرقي و غربي در مصرف انرژي تاثيرات مثبتي را نشان داده است. همچنين، در دومين گام، حياط مرکزي در 

هندسه فوق  2به آتریوم ميزان تاثيرگذاري آن در هر هندسه مختلف مورد بررسي قرار گرفت و سپس با تبدیل حياط مرکزي 
بررسي گردد. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که، در اقليم هایي که از حياط مرکزي استفاده مي کنند، مي توان با تبدیل 

يان داشت که در تمامي حياط مرکزي به آتریوم کاهش مصرف ارنژي را در پي داشت. طبق جداولي که در قبال ارائه شد مي توان ب
هندسه هاي مورد بررسي استفاده از آتریوم کارایي حرارتي بيشتري را در پي داشته است.  شکل هندسي مستطيل در ضلع جنوبي 

و فصل سرد به ترتيب با  17.21، 17.17، 12.10، 10.81طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل گرم به ترتبيب با 
، کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را نشان داده است. عالوه بر 82.28، 82.10، 88.10، 81.79

، 11.69این، شکل هندسي مستطيل در ضلع شمالي طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل سرد به ترتبيب با 
، کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي 82.28، 82.10، 88.10، 81.79و فصل گرم به ترتيب با   12.27، 18.88

درجه نسبت به هندسه مستطيل  10.21مورد بررسي را نشان داده است. تنها در فرم دایره در طبقه اول حياط مرکزي در زمستان با 
وها در حياط مرکزي و آتریوم در دو درجه در وضعيت مناسب تري قرار داشت. عالوه بر این، زماني که ميزان سطح بازش 10.70با 

درجه اي را در فصل تابستان مشاهده مي کنيم اما تغيير سطح بازشو تغييري  1الي  1فصل سرد و فصل گرم تغيير مي کند، کاهش 
 در ميزان حرارت فصل زمستان نشان نداده است.
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 چکیده
 

 یگردشگر یود فضاهااز کمب یو مشکالت ناش تیجمع ازحدشیبو ازدحام  یو شلوغ شهرنشینی یدر عصر ما رشد باال
 نیحل ا یبرا کشورهاراستا  نیا در شهروندان ندارد. یرا برا نخوردهدستجز مراجعه به مناطق بکر و  ایچاره یعیطب

که اکثر  اندداده شنهادیپ ییروستا یسنت هایبافتو  یرا در مناطق سنت یکوچک گردشگر وکارهایکسب جادیمعضل، ا
 وکارکسبنوع  نیا جادیا یبرا یمناسب طیمح ،یمیبا توجه به تنوع اقل رانی. کشور اشوندمیاداره  یخانوادگ صورتبه هاآن

قالب  دربوده است که همچنان  یمسئله مهم محافل گردشگر یگردمجموعه بوم جادیا ر،یدارد و در چند سال اخ
گونه است که؛ چگونه  نیبد قیتحق یاصل سؤال لذا حوزه غافل مانده است. نیا اندرکاراندستاز نظر  مؤثر یکارکرد
 نیدر ا و باشد؟ مؤثر یبومگرد- یحیمجموعه تفر یطراح بخشیکیفیتدر  تواندمیشهر  یعیبستر طب ایزمینهعوامل 
با خود حمل  ازین عنوانبه زیآنان ن یو امکانات رفاه ازهاین ردشگراناز آن است که با ورود گ یحاک قیتحق جیراستا نتا

در  ییو روستا یاقتصاد شهر یو الگو یافتهگسترش زیآنان ن دهیسرویسو  یخدمات یهاجنبهستا را نیو در ا شودمی
 .گیردمیآن شکل  امدیپ

 

 یمعمار یطراح ،ییگرا نهیزم ،یگرد بوم ،یگردشگر واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
 در کلیت یک در گردشگری .است ختلفم و اهداف هاانگیزه با فراغت اوقات در فضا از استفاده به میل توریسم و گردشگری

نهد می جای بر مختلفی آثار جغرافیایی فضای در که است هاآن میان متقابل کنش و فرهنگ انسان، سرمایه، از جریانی برگیرندة
(Briedenhann2009:7). ،واجتماعی و...می باشد که  یفرهنگ ،یاسیس دستاوردهای توریسم و گردشگری شامل ابعاد اقتصادی

زمینه گرایی به عنوان بخش گسست  لی این پژوهش بر بعد فرهنگی و کالبدی در جهت ارتقاء کیفیت محیطی می باشد.زوم اص
که شاهد تالش طراحان در خلق  شودمی، همواره مورد توجه معماران بوده است. این توجه زمانی آشکار ناپذیر از فرایند طراحی

و اقلیمی در کنار مشارکت های  یکالبد وجه به شاخصه های فرهنگی، لذا .ه هستیمفضاهای همساز با فرهنگ و اقلیم در هر منطق
 مردمی در بعد زمینه گرایی فرهنگی تابع عوامل زیر است:

 توجه به آداب رسوم و نقش بافت و زمینه تاریخی گنبد در فضاهای کالبدی مجموعه بوم گردی گنبد -

 آن در فضای نمایشگاهی مجموعه بوم گردیتوجه به رسوم محلی و باففندگی و دوزندگی و نقش  -

 توجه به جنبه های اقلیمی و نوع فرم و حیاط های خانه ها و دیدگاه های مطرح در این زمینه -

 استفاده از نمادها و المان های شاخص منطقه ای به عنوان متد کارکردی در طراحی -
توجه  لذا با توجه به موارد مذکور .است منطقه و شهری فتبا بنا در یکدستی عدم بدلیل گرایی، زمینه به تاکید علت بیشترین

 به عوامل ذیل مهم می باشند:
تئاتر روباز و  یآمف اجتماعات، سالن ،توجه به زمینه های هویتی و قومی در قالب کارکرد بخش های عملکردی مانند نمایشگاه

 سالن همایش جهت برگزاری مراسم های قومی.
عالوه بر کمک به رونق منطقه در زمینه  تواندمیی کهن الگوها و فرهنگ های در حال انقراض احیاء و زنده ساز توجه به

در این زمینه توجه به مصالح بومی مورد استفاده مد نظر  لذا به ارمغان داشته باشد. تواندمینگاه تجلی فرهنگی را نیز  اقتصادی؛
 است.

نمایشگاهای دست  یفضا رفه های خرید محصوالت منطقه ای،کوچک گردشگری در قالب فضاهای غ وکارهایکسبایجاد 
و همچنین فضایی با قابلیت  ی( خدماتگردهمایی فرهنگی و منطقه ای )آمفی تئاتر و سالن های اجتماعات یفضا سازهای بومی،

نکردن به  مهم در طراحی مجموعه های تفریحی و بوم گردی توجه عوامل از یکی کارکرد تفریحی در قالب فضای سبز و پارک
در زمینه گرایی اجزای شکل شهر به تنهایی "لذا به نقل از توالیی گرایی و شاخصه های آن در حوزه مورد مطالعه است. بحث زمینه

، بلکه در زمینه ی وسیع تر فرهنگی قرار می گیرند. یک اثر معماری با نظام بزرگ تر شهری مرتبط شوندمیارزیابی و مطالعه ن
معین  ایزمینهمراتبی از مجموعه فرهنگ ها قرار دارد. بنابر این زمینه گرایی پیوند میان معماری و فرهنگ در است و در سلسله 

به عبارت دیگر، زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط می سازد. گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در ؛ است
ه نحوی است که بتواند یک کل زنده و مطلوب ایجاد کند. پس باید تعهد خاصی مجموعه موجود به معنی در هم بافتن نوو کهنه ب

بررسی تاثیر  از این پژوهش ( هدف2:0:59:توالیی، ) نسبت به مساله ورود معماری جدید در درون زمینه ی موجود احساس شود.
این  از عوامل زمینه است. ر به عنوانپذیر پذی گردشگر کارکرد مهم شهری عنوان به مجموعه بومگردی زمینه گرایی در طراحی

مجموعه بوم گردی  گرا زمینه معماری با زیرا آورد فراهم را دیار این فرهنگی پیشینه های انواع حفظ و احیاء جهت شرایطی نظر که
 جهینت آمد. خواهد فراهم هاآن اشاعه ی و گذشته باورهای حفظ برای اجتماعی و مردم در بیشتری جذابیت فرهنگی قابلیت های

زمینه های احیا را فراهم آورده و در عین حال چالش های زیادی روبرو  تواندمیتحقیق حاضر در قالب یک مجموعه بوم گردی 
کمبود نگرش ها در زمینه خدمات و امکانات تفریحی در جلب گردشگران و همچنین نبود فضایی  تواندمیچالش ها  نیا است.

درک صحیح طراحان شهری و معماران از ارزش های کالبدی و ابعاد  عدم ؛ وبومی می باشد جهت ارائه محصوالت و نمایش صنایع
از آن بهره می برند، نشات گرفته از عدم توجه آن ها به مفاهیم و معانی  فرهنگی و اینکه مردم چگونه با مکان تعامل و یا-اجتماعی
پیشینه  انواع حفظ و احیاء جهت شرایطی گرایی زمینه رویکرد . لذا(:0:5)میرمقتدایی،از زمینه در فرآیند طراحی می باشد برگرفته

 طراحی مجموعه بوم گردی جهت گرا زمینه معماری با نگارنده بر این باور است که زیرا؛ آورد فراهم می را دیار این فرهنگی های

 .آمد خواهد اهمفر هاآن اشاعه ی و گذشته باورهای حفظ برای اجتماع و مردم در بیشتری جذابیت فرهنگی
 

 چارچوب تحقیق -2

 روش تحقیق -2-1
. در این رویکرد تالش استداللی است –. راهبرد آن نیز روشی منطقی مباحث محتوایی این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد

یا مورد را داشته  یک چیز یا مورد کامال تعریف شده را بگونه ای که توان تشریح یا سودمند سازی تمام نمونه های آن چیز شودمی
 باشد، در چهار چوبی سازمان یافته تدوین نمایند.
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 پیشینه تحقیق -2-2
بحث شده است  هاآنعمدتا در خصوص توسعه پایدار  در خصوص مجموعه های بوم گردی مطالعات کمی صورت گرفته که

بوم گردی روستاهای هدف گردشگری  طراحی مدل توسعه "( در پژوهشی تحت عنوان0:00مرادی و همکاران) به عنوان مثال:
 دارای اولویت اول و عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مربوط به جاذبه عامل اقتصادی اینگونه بیان می کنند که؛ استان کرمانشاه
های منطقه، عوامل مشارکتی، عوامل سیاستگذاری، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به زیرساختها، خدمات و  ها و پتانسیل

از حد متوسط  االترهای کمّی پژوهش مبنی بر ب ت بومگردی به ترتیب اولویتهای دوم تا هفتم را دارند. با توجه به یافتهالسهیت
دار این  و مستقیم و معنی های عوامل مؤثر در توسعة بومگردی و یافتة استنباطی پژوهش برپایة تأثیرات مثبت بودن میانگین

به بازسازی و مرمت بناهای مهم تاریخی و باستانی پرداخته شود. ساماندهی، تجهیز و  شودمیهاد عوامل در توسعة بومگردی، پیشن
 ها و مهمانپذیرها برای رضایت بیشتر گردشگران، ایجاد چشم های معدنی، ساخت و تکمیل هتل ها و چشمه سازی سرداب آماده

ای از افراد متخصص و صاحبنظر در امر  ی، تشکیل کمیتههای مدیریت گردشگر های برنامه انداز مشترک از هدفها و مأموریت
های ارتباطی جادهای، فراهمساختن مکانی آرامبخش و  منزلة کمیتة مشورتی برای توسعة گردشگری، توسعة شبکه گردشگری به

 .شودمید اندازهای زیبای استان کرمانشاه نیز پیشنها پاکیزه برای استفادة گردشگران، صیانت از آثار باستانی و چشم
هر  یبومگرد اینگونه بیان می کند که؛ "اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار"پژوهشی تحت عنوان  ( در0:09احسانی)

های  منظور لذتبردن از طبیعت و درک مواهب آن و ویژگی محیطی مسئوالنه از مناطق طبیعی بکر است که به سفر و بازدید زیست
زیست شود، تأثیرات منفی ناچیزی از جانب  طوریکه باعث ترویج حفاظت از محیط هفرهنگی مرتبط با آن انجام شود؛ ب

 .مندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی فراهم کند بازدیدکنندگان بر محیط بر جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهره
وع معیشت روستاییان، موسیقی، رقص شناسی، ن های فرهنگی و منابع انسانی همچون مردم جاذبه (0:50)قدیری و همکاران 
 .ورسوم و سنن محلی، پوشاک محلی، اماکن تاریخی و باستانی در توسعة بومگردی مؤثر است و بازیهای محلی، آداب

زمینه گرایی و منطقه گرایی، ضروریاتی در معماری و تحت عنوان ) 0:02ده بزرگی و اوالد حسین در پژوهشی در سال 
معماران به منظور بهبود تعامل و همزیستی طرح با بستر محیط، در فرآیند طراحی  امروزه ع اشاره دارند که؛( به این موضوشهرسازی

معماری و شهرسازی به مقوله های زمینه گرایی و منطقه گرایی گرایش قابل توجه ای پیدا نموده اند که عالوه بر جنبه کالبدی در 
در این راستا، شناخت کلیه عوامل تاثیر گذار محیطی و انسانی برای پایه ریزی  این حیطه به حوزه های دیگری نیز می پردازند.

کالبد زمینه امروز، ضروری بوده و توجه به این شاخصه ها در طرح های موجود شهری که شامل خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، 
مع معماری و شهرسازی جهت ایجاد محیطی کالبدی، بصری، اجتماعی، فرهنگی و غیره میباشد، از نتایجی است که باید در جوا

نو و  بستر ،مطلوب برای زندگی انسان در نظر گرفته شود. طراح باید با در نظرگیری تمامی جوانب و ارتباط طرح با محیط اطراف
ری مسلتزم کهنه را چنان در هم آمیزد که مفاهیم گذشته به گونه ای نو در آن نمود پیدا کند. این طراحی با توجه به نوع کارب

 .اهمیت در انتخاب رنگ، شکل، مصالح و دیگر عناصر تاثیر گذار نیز میباشند
بررسی نقش معماری زمینه گرا در طراحی موزه با توجه به قابلیت های  "( در مقاله خود با عنوان0:09رازقی و همکاران )

، این رویکرد در معماری گیردمیر جامعه ایی نشات معماری زمینه گرا از بطن تاریخ، اقلیم و فرهنگ هبیان می کند که  "محیطی
در طراحی فضاهای موزهایی نقش بسزایی در تاثیر عناصر و المان های معماری داشته باشد و اثر محیط بر انسان را  تواندمی

محیط برای اثر مثبت بر مستقیم داشته باشد. ضرورت توجه به نیاز انسان با توجه به ذهنیت او در کالبدهای موزهایی و نیز قابلیت 
ادراک انسان را از محیط باال برده و نقش دعوت کنندگی داشته باشد، در واقع این کالبد  دتوانمیتطبیق عینیت انسان در محیط 

در نگاه الکساندر،  گر،ید ییاز سو .برای به نمایش گذاشتن اثر نیازمند شناخت قابلیت های محیطی و نیازهای انسان در فضا هستند
را  یکار طراح ،یو به عبارت شودمیبرقرار  نهیبا زم یاست که درست بودن آن در سازگار یبه فرم دنیرس یطراح ییهدف نها
( نیز زمینه را اینگونه 0:00شاه تیموری و مظاهریان) (.0:50ی داند)الکساندر،م نهیفرم و زم انیم یبه سازگار دنیرس یتالش برا

 ایخود  یرامونیپ طیبر مح یسودمند ایبار  انیاثر ز تواندمیاش،  یو طراح تیبا توجه به موقع دیساختار جد کی بیان می کنند که؛
 تیفیحفظ ک دینخست، با ةدر درج یخیتار ةنیدر زم یطراح کیکه در مجاورت آن قرار دارد، داشته باشد؛ هدف از  یارزش با یبنا
توجه به موارد مذکور زمینه را می توان شبکه ای دانست که اجزای  با می کند. جادیمکان را ا کی تیباشد که خصوص یخاص یها

 .رندیگ یمشترک شکل م ینظام قیبرند و از طر یبه سر م گریکدیدر ارتباط کامل با آن 
مقابر آن  شناسی گنبد قابوس و ارتباط آن با برج و ریخت کارکرد ( نیز این زمینه را اینگونه بیان می کند؛4992میکایلیدیس )

عنوان مقبره شناخته  این بنای فوقالعاده بزرگ همواره به»هرچند  .ار، از دیگر موضوعات مهم مورد توجه دانشوران بوده استروزگ
 «.شده است

 دشت در آن اقتدار و تنهایی سادگی، عین در بنا این بحث زمینه را اینگونه بیان می کنند که؛ زی( ن0:05طاهری و نورتقانی)
 گزارش های و آثار. است نبوده دانشوران مداقهن و تحسین جهانی بوده، مورد ناظرا توجه کانون در که اندازه همان به گرگان،
بنای بازمانده از شکوه عصر ایرانیمآبی، بر ناشناخته و مرموز بودن این تنها بنای کامل  سادگی و تنهایی این یگانه معدود، تاریخی

 .وس تا به امروز افزوده استشهر گنبد کاوروزگار زیاریان در شمال ایران 
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 پیشینه و سوابق نظری تحقیق -1جدول 

 نتیجه گیری از نگرش تحقیق رویکرد تالیف نویسنده/سال
طراحی مدل توسعه بوم 
گردی روستاهای هدف 

 گردشگری استان کرمانشاه

طراحی مدل توسعه بوم گردی 
روستاهای هدف گردشگری استان 

 کرمانشاه
 توسعه بوم گردی

به از طرح توسعه ساماندهی  با پیروی
بازسازی و مرمت بناهای مهم تاریخی و 

 باستانی پرداخته شود

 احسانی،
0:09 

طراحی مدل توسعه بوم گردی طراحی 
روستاهای هدف گردشگری استان 

 کرمانشاه
 توسعه بوم گردی

استفاده از امکانات و پتانسیل های درون 
 محیط

ده بزرگی و اوالد حسین 
0:02 

ایی و منطقه گرایی، زمینه گر
 ضروریاتی در معماری و شهرسازی

زمینه گرایی و توسعه 
 شهری

نو و  بستر ،ارتباط طرح با محیط اطراف
جغرافیایی، توجه به شاخصه های -کهنه

 اقلیمی، کالبدی، بصری، اجتماعی، فرهنگی

 منصوری و همکاران
 0:05 

 زمینه اصول بکارگیری میزان بررسی

 زمینه های هشاخص وپیشنهاد گرایی

 پل سر زلزله موقت دراسکان گرایانه

 ذهاب

شاخصه های زمینه 
 گرایانه

متناسب به معماری  فرم استفاده از سازه،
بومی منطقه و کارکرد های بومی مصالح 

 پایدار منطقه ای

 هاشم پور و همکاران،
0:02 

 در زمینه گرایی رویکرد کاربست

 تاریخی هایبافت بازآفرینی
 هایبافت بازآفرینی

 تاریخی

در بحث زمینه  اهمیت بعد کالبدی و تاریخی
گرایی و توجه به زمینه های تاریخی و 

 استفاده از عناصر و المان های زمینه

رازقی؛ بهنام واال و 
 نژاد،محمودی

 0:09 

بررسی نقش معماری زمینه گرا در 
طراحی موزه با توجه به قابلیت های 

 محیطی
 قابلیت های محیطی

هایی چون؛ ادراک انسان از محیط، ولفه م
مقیاس انسانی در فضا، خوانایی، استفاده از 

در بعد زمینه عناصر تاریخی و فرهنگی 
 گرایی و موزه مطرح هستند.

شاه تیموری و 
 0:00مظاهریان،

 یساختارها یبرا یطراح یرهنمودها
 یخیتار ةنیدر زم دیجد

 زمینه گرایی تاریخی
دانست که زمینه را می توان شبکه ای 

به سر  گریکدیدر ارتباط کامل با اجزای آن 
 برند یم

 0:05طاهری و نورتقانی،
؛ بازخوانی ایران مه معماریقابوسنا

 مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس
مفایهم و کارکرد 

 زمینه

بر ابعاد  عالوه، این بنا النز منظری کا
خواهی و اقتدار، الل سیاسی مانند استق

ی و تداوم و شکوه نمادی از حیات ابد
 .قابوس، زیاریان و میراث ایرانی ایشان است

 (4992میکایلیدیس )
 

کاخ بلند قابوس وشمگیر. در ایران در 
 .المیهای اس نخستین سده

از بعد شناسی  ریخت
 زمینه

شناسی گنبد قابوس و  کارکرد و ریخت
 مقابر آن روزگار ارتباط آن با برج

 

 مبانی نظری تحقیق -3

 وم فرهنگمفه -3-1
فرهنگ به مجموعه ی شیوه های زندگی اعضاء یک جامعه اطالق می شود و چگونگی لباس پوشیدن، رسوم ازدواج و زندگی 

آن جامعه را دربر می گیرد. همچنین شامل  خانوادگی، الگوهای رفتاری، مراسم مذهبی و سرگرمی های اوقات فراغت، اعضاء
تیر و کمان، خیش، کارخانه و ماشین، کامپیوتر، کتاب و  مانند؛ اهمیت دارد هاآنبرای  کاالهایی می شود که تولید می کنند و

جامع زیر را براى فرهنگ  مفهومکنفرانس جهانی مکزیکو  در 0050یونسکو در سال سازمان جهانی . (0:22گیدنز،) ...مسکن و
ک گروه اجتماعی و یابه یک جامعه هویت مى فرهنگ عبارتست از خصوصیات معنوی، مادی و فکری و عاطفی که به ی» پذیرفت:

 «.هاى هم زیستی و حقوق اساسی بشر را در بر می گیرد شیوه ،، باورهاادبیات ،فرهنگ هنرها این بخشد.
 

 بوم گردشگری -3-2

 و طبیعت از بردن لذت منظور که به است بکر طبیعی مناطق از مسؤوالنه محیطی بازدید زیست و سفر یک گردشگی بوم
 بسیار منفی اثرات و گردد حفاظت ترویج باعث طوری که به شود، می انجام آن با مرتبط فرهنگی های و ویژگی آن مواهب درک

محلی  مردم و اجتماعی اقتصادی مندی بهره و اشتغال برای را و شرایطی گذارد جای به محیط بر کنندگان بازدید جانب کمی از
 .(2:: 0:59)بومی( فراهم کند. )رهنمایی، 
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 گردشگری اقتصادی نقش -3-3

 به است. توجهی زیستی قابل محیط و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، دارای تأثیرات که است ای گسترده فعالیت گردشگری

 و ارز جذب بیشتر، مالیاتی هایدرآمد، دریافت کسب اشتغال، ایجاد برای جدیدی منبع به عنوان گردشگری نقش اقتصادی لحاظ
 .شود می گرفته نظر ها درختزیرسا تقویت
 

 گسترده و متمرکز تفرج ساختی بوم مدل -3-4

 ارزیابی ها آن از با استفاده که است شده تدوین خاصی ساختی بوم هایگردشگری، مدل کاربری برای اراضی توان تعیین برای
 4 در گردشگری های فعالیت ها مدل این گونه در. گردد می ممکن گردشگری های فعالیت برای توسعه سرزمین قابلیت یا توان

شنا،  مانند دارند توسعه به نیاز که ها تفرج از دسته (. آن22: 0:52شود. )فرج زاده اصل،  می استفاده گسترده متمرکز و حالت
 مانند دنیاز دارن اندک توسعه به یا و ندارند توسعه به نیاز که تفرج هایی از دسته آن و متمرکز تفرج را رانی دوچرخه اسکی،

 متفاوت های مدل ادامه (. در499: 0:52گویند. )مخدوم،  می گسترده تفرج سواری را اسب و صحراگردی شکار، کوهنوردی،

 :است گرفته قرار بررسی ساختی مورد بوم توان ارزیابی
 

 
 (181: 1731: )مخدوم، ماخذ .ساختي بوم های مدل -1نمودار 

 
 ارنده.: نگماخذ ساختي. بوم های مدل -2نمودار 

 

 تعریف بناهای فرهنگی -3-5

، ، انتقالسازمان ها و فضاهای شهری اتالق میشوند که در راستای تعامل یا کاربری های فرهنگی به ساختمان ها، مراکز
 از .اشدمی ب فرهنگی در راستای امور هاآنپیشرفت و سازمان دهی امور فرهنگی گام بر میدارند و بخش یا تمام زمینه های فعالیت 

، ها این قبیل ساختمان ها میتوان به انواع موزه ها، فرهنگسرا ها، نمایشگاه های هنری و ادبی، تاالر های موسیقی و تئاتر، کتابخانه
 .سینمایی، مراکز اجتماعات و سالن های همایش و غیره اشاره کرد های یادمان ها، مراکز گردهمایی، پردیس

 

 سنت و هویت -3-6
 ساختار محدوده و حوزه و است و شتابزده مقطعی اقدامات و اجتماعی نیازهای زاییده و مدرنیسم نوخواهی به اوممد رویکرد

 حائز ها بسیار سنّت به توجه تاریخی های محوطه در نوین طراحی در (.0:52کیانی،) است. ساخته رو روبه عمده با تغییرات را سنّتی

 و داشتند فراوان تأکیدی تاریخ، با اتّصال خود بر قدیمی، معماران .کند می عمل شهر نیروی محرکة عنوان به که چرا است؛ اهمیت
 (0005آدام،) داشتند. نیز مدرن گذشته به عین حال نگاه در و نمایند آفرینی باز را تصویری تاریخی کردند تا تالش
 

حفاظت از محیط زیست

زیستگاهی که تنوع گونه ای
.منحصر به فرد دارد

زیستگاه با گونه های نادر و 
زیبایی های طبیعی و حیات 

وحش

زیستگاه حساسیت به 
فرسایش ، لغزش، سیل، 

...خشکی و 

سرزمین های مناسب برای حفاظت به منظور 
پایداری و نگهداری

باالترین تنوع ممکن با کیفیت مناسب

گردشگری
سرگرمی ها یا تفریحات یا هر سرگرمی

تحت واژه تفریح
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 معماری زمینه گرا -3-7

میگیرد و در واقع پیامی را  شکل خود ضا تاکید دارد و با درک پیام بسترمداری و پیوند محیط با ف معماری زمینه گرا بر زمین
نتیجه ساختمان جزء کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود.  در. که بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی میکند

اریخی و کالبدی اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و بر اساس زمینه های فرهنگی اجتماعی ت بنایی هر در این نوع معماری
است که  باور تاکید دارد و بر این معماری زمینه گرا به ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری د.و اجرا میگرد ساختمان طراحی

باشد. زمینه گرایی الگویی است و تقویت کننده  مؤثرتوازن میان معماری ومحیط میتواند هم برای خود اثر و هم برای زمینه عاملی 
بیشتر و درکی عمیق تر نسبت به زمینه و محیط برای معماران و طراحان امری  برای خلق محیط مطلوب تر لذا شناخت و آگاهی

از  تر . معماری زمینه گرا تالشی است برای نشان دادن توان محیط مطلوب بصری در مقیاسی کالنضروری واجتناب ناپذیر است
های چندی برای طراحی ساختمانی  راه .اری. پیام معماری زمینه گرا ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری استمعم

دارد. از یک سو طراح می تواند عینا عناصر معماری را از ساختمان  وجود جدید به صورتی همگون و موافق با زمینه معماری اش
 ویژگی های بصری ساختمان  بخشیدن از فرم های کامال جدید برای دگرگون کردن و بهبودهای اطراف کپی کند و از سوی دیگر 

، مشروط بر های موجود بهره جوید. نظریه معماری زمینه گرا مبتنی بر هر یک از این راهکارها و یا راهی میانه رضایت بخش است
بک های تقلیدی و یا نوآوری های افراطی، روابط بصری مستحکم و س جای به گیرد. در هر شرایطی اگر انجام مهارت اینکه با

 (.0:59، برولین) دروشنی به وجود آمده باشد، مایه آزردگی بصری نخواهد بو
 را یک جمع بندی میتوان رویکردهای کلی زمینه گرایی در

 قالب زیر بیان کرد :در 

پیروی از زمینه موجود و تبعیت کامل از آن )الگوی  .0
 ت(عیتب

و نفی زمینه  گرفتن ، نادیدهتقابل کامل با زمینه  .4
 ل(موجود )الگوی تقاب

آن در عین شاخص بودن  احترام به زمینه و عدم نفی .:
 ه(و بیان سناریوی خود بنا )الگوی میان

معماری زمینه گرا به مقوله سبک های معماری و چگونگی 
به دوره و  میان ساختمان های مجاور، مربوط هماهنگی ایجاد

 آشنایی سبک های مختلف می پردازد. هدف معماری زمینه گرا
روش هایی است که برای ایجاد ارتباط بصری سازگار و  با

 .، میتوان از آن بهره جستها ساختمان همگون تر میان

 
 رویکرد سه گانه در مواجهه با زمینه -7نمودار 

 (.73-71: 1711)قنبری و مصور،

نباید با ساختمان های اطراف ساازگاری و همگاونی داشاته  لزوما ها نتیجه مباحث گواه آنست که همه ساختمان در نهایت
 . هادفبه جنبه های زیبایی شناختی و یا نمادین از تضادی مناسب و مطلوب برخوردار است که باشند، بلکه مواردی نیز وجود دارد

به  هاآنو چه محافظ کارانه بدانند که حاصل کار  انقالبی ر هر سبکی که کار می کنند چهزمینه گرا آن است که طراحان د معماری
 زمیناه تاوان باه دو مقولاه را مای زمینه (.0:59، برولیند)تر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیر کلی عنوان بخشی از یک زمینه

معنی خاود را از دسات مای دهاد و زمیناه  شهری ، زمینهیعت اندشهری و زمینه طبیعی تقسیم کرد. برای بناهایی که در بستر طب
 ، توپوگرافی و از این دست، جنس، رنگو هوا و خاصیت محیطی اعم از بافت ، حالروح طبیعی مطرح می شود. زمینه طبیعی همان

به دامن منطقاه  بالفاصله ینه گرایی طبیعی؛ و البته این مقوالت با اصول منطقه گرایی هم همپوشانی دارند. به همین دلیل زماست
 گرایی درمی افتد و با آن همصدا می شود.

 

 انواع زمینه گرایی -3-8

 -رنگ ها -بافت  -جزیات مصالح  -تناسبات  - مقیاس - عناصری چون فرم وشکل: زمینه گرایی کالبدی -الف

بافت شهری شامل  -وضعیت پوشش گیاهی -توپوگرافی محل  -یوو پرسپکت چشم اندازها -گیری جهت -ها دسترسی - هندسه
 ها و فرم احجام ترکیب -حترکیب بندی مصال -جنس مصالح  -یکدیگر با آنها خیابان ها وپیاده روها و نسبت -میزان تراکم بناها

 نوع و زمین خط - آسمان خط -جدید و قدیمی بناهای پیوند -یکدیگر با بناها همجواری -فضاها سازماندهی –یکدیگر  کنار در
در زمینه گرایی کالبدی طراح نه تنها خود شئ بلکه رابطه ی متقابل آن را  .اتصال به زمین و بسیاری از این مسایل را دربرمی گیرد

زمینه  اشیاء موجود در زمینه در نظر دارد؛ زیرا معتقد است که شکل بناها بر شکل های مجاور و نزدیک آن تاثیر می گذارد.با سایر 
گرایان کالبدی در تکمیل عناصر رویکرد خود، رابطه ی بناها و فضاها را با هم در نظر می گیرند. آنان توده و فضا را در سطح 

ی دانند. به این معنی که شکل معماری، فضای شهری را به هم پیوند می دهد و فضاها، هم طراحی، قابل تبدیل به یکدیگر م
که این عناصر و شبکه ها به عنوان اجزای تشکیل  شودمیشکل و هم زمینه برای توده ی شکیل هستند. نظم شهری زمانی برقرار 

 (022-:02: 0:59 ،توالیی) دهنده بتوانند روابط متقابل با یکدیگر و با کل برقرار کنند.



 

50 

 

ره
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

 5 
ی: 

یاپ
)پ

27،) 
ن 

ستا
زم

00
11

ک
د ی

جل
 ،

 

شواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که در گذشته معماری و شهرسازی در : گرایی تاریخی زمینه -ب
و اجتماعی با احترام و توجه به  شناختی معماری سنتی با گرایش به سمت پایداری بوم ،توازن با محیط زیست شکل می گرفته

 هاآنیندگان شکل گرفته است. توجه به نیروهای زوال ناپذیری همچون آفتاب و باد و استفاده از منابع طبیعی و حفظ آن برای آ
تاریخ گرایان بر این عقیده اند که گذشته، برای  .حرارتی فضای زیستی از دیرباز معمول بوده است شرایط برای بهبود بخشیدن به

را از گذشته جدا کند، تالش انسان گذشته را بیهوده انگاشته است.  شهرسازی کنونی درس هایی عینی دارد. اگر جامعه ای خود
انسان، در یک کلمه، طبیعتی ندارد، آنچه دارد تاریخ است. تنها فرق میان تاریخ انسان و تاریخ طبیعی آن است که تاریخ انسان 

نند گذشته آغاز می کنند، اما در مورد انسان، از ابتدا آغاز شود. چندین هزار سال است که حیوانات روز خود را هما تواندمیهرگز ن
ما تحقیقیرا انتخاب می کنیم که سابقه ای از تکامل علم در "قطع استمرار تاریخی تحقیر حیات گذشته ی اوست. به گفته ی پوپر

ن صورت در هنگام مرگ در غیر ای بهره گیریم، انددادهپس ان نهفته است و سعی در ادامه آن داریم. باید از آنچه گذشتگان انجام 
هنوز مانند آدم و حوا رفتار خواهیم کرد. اگر بخواهیم در علم پیشرفت کنیم باید بر روی شانه ی پیشکسوتان بایستیم و سنت 

همان طور که فرضیه برای کشف واقعیت ها در  جوهر جامعه و توسعه ی ان به سنت پیوند خورده است. "خاصی را ادامه دهیم.
رود، سنت همین نقش را برای جامعه دارد. گرچه سنت قابل نقد و تغییر است، اما نظمی خاص ایجاد می کند و  علم به کار می

ی تاریخی شکل شهر به خاطر دنیای از پیش موجود ارزش ها و خاطره  نهی( زمRowe koetter, 1978مبنایی است برای عمل)
گرایان تاریخی در انسجام شکل  نهیزم ان پیوند هایی ایجاد کند.قادر است در طول فضا و زم "خاطره ی بصری"ها اهمیت دارد.

 شهر موارد زیر را در نظر دارند:
 در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی مکان؛ -

 احترام به سنت؛ -

 رجوع به سنت زنده برای قابلیت استفاده ی گذشته در حال؛ -

 ارزش ها و خاطره ها؛ اهمیت دادن به زمینه ی تاریخی شکل شهر به دلیل دنیای از پیش موجود -

 فضا و زمان؛ در ایجاد اتصاالتی در طول "خاطره ی بصری"تاثیر -

 استفاده از روش گونه شناسی برای حفظ این خاطره ی بصری؛ -

 تکرار ترکیب بندی فضایی در شهر و در گستره ی زمان از طریق گونه شناسی؛ -

: 0:59 توالیی،) ."خاطره ی جمعی"کل شهر در وجود گونه ها به عنوان عناصری فرهنگی و اجزایی کالبدی از ش -
022) 

به عناصر فرهنگی، محیطی، سنت ها و ریشه ها، آداب و رسوم و آئین های فرهنگی  توجه: زمینه گرایي فرهنگي -ج
و جایگاه  ، نقش، تعاملپذیری در طراحی معماری و شهرسازی، همراه با توجه به کیفیت مردم هاآنرایج در هر زمینه و بکار گیری 

های فرهنگی در هر زمینه و  استفاده کنندگان از بنا میتواند به سهولت استفاده از مجموعه کمک کند؛ بنابراین توجه به ارزش
فرهنگی معتقدند که فرهنگ مجموعه ی قواعدی  -. زمینه گرایان اجتماعیشود می فرهنگی منجر به زمینه گرایی هاآنبکارگیری 

ارزش ها، باورها، جهان بینی و  کل ساخته شده بازتابی از آن است. مردم به کمک فرهنگ یعنی مجموعه یرا می آفریند که ش
(. لذا با Rapoport, 1977نظام های نمادین مشترک به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان تبدیل می کنند)

رد پژوهش آنچه به عنوان زمینه تحلیلی مورد نظر است زمینه گرایی از عنایت به شناخت انواع زمینه گرایی و با توجه به موضوع مو
زمینه گرایی فرهنگی بر سازگاری میان هدف مشارکت کننده و آرایش فضایی مجموعه ی کالبدی تاکید  کالبدی می باشد. نوع

 دارد. فضا نوعی فرافکنی ظاهری از فرآیندهای ذهنی واجتماعی است.
 راه تکمیل آرای خود مراحل زیر را پیموده اند: زمینه گرایان فرهنگی در

 تشبیه اجزای شکل شهر به واژه ها؛ -

 درک معنی واژه ها بر اساس زمینه یعنی کلمه های پیش و پس از آن؛ -

 پیوند عناصر از هم متمایز برای رسیدن به یک هدف، غایت یا ایجاد معنی؛ -

 رجوع به فرهنگ برای دریافت این معنی؛ -

 های فردی به سمت شکلواره های جمعی؛ حرکت از شکلواره -

 انسجام واقعیات کالبدی از طریق ذهنیت انتزاعی مشترک؛ -

 تاکید بر نقش عمل دیدن در پیوند الگوهای ساختاری یه طور معنی دار؛ -

 انسجام اجزا با هدف ایجاد هویت)قابلیت شناسایی و پیش بینی(، ایجاد معنی و در نهایت تداعی معنی؛ -

 ری میان هدف مشارکت کننده و هدف آرایش های فضایی مجموعه ی کالبدی؛تاکید بر سازگا -

-022: 0:59)توالیی،  فهم معنی مکان به روش مشاهده ی مشارکتی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها. -
029) 
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 دیدگاه مدرنیست ها در مورد معماری زمینه گرا -3-9
ربوط دانسته و بر این باور است که عصر ما خاص است پس معماری آن نیز قوانین مکتب معماری مدرن تاریخ را مقوله ای نام

معتقد بودند به زودی همه مردم جهان خواستار زندگی در خانه های مشابه و شهر های مدرن یکنواخت  هاآنباید خاص باشد. 
 (.0:59ون خود نمی دیدند )برولین: خواهند بود. پس معماران این دوره نیازی به وفق دادن کارهای خود با معماری گذشته پیرام

 
 ابعاد پایداری معماری زمینه گرا. ماخذ: نگارنده -4 نمودار

 

 زمینه گرایی و فرهنگ -3-11
، بلکه در زمینه ی وسیع تر فرهنگی قرار می گیرند. شوندمیدر زمینه گرایی اجزای شکل شهر به تنهایی ارزیابی و مطالعه ن

گ تر شهری مرتبط است و در سلسله مراتبی از مجموعه فرهنگ ها قرار دارد. بنابر این زمینه گرایی یک اثر معماری با نظام بزر
به عبارت دیگر، زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط ؛ معین است ایزمینهپیوند میان معماری و فرهنگ در 

به معنی در هم بافتن نوو کهنه به نحوی است که بتواند یک کل  می سازد. گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در مجموعه موجود
زنده و مطلوب ایجاد کند. پس باید تعهد خاصی نسبت به مساله ورود معماری جدید در درون زمینه ی موجود احساس شود 

 اد ارائه می گردد:منشاء الهام برای طراحی باشد. به این منظور چند پیشنه تواندمی(. زمینه خود نیز 2:0:59:)توالیی، 
 به طور کامل از نقشمایه های موجود تقلید شود.

 را تجدید کنند. هاآناشکال اصلی مشابه هم را در نظر گیرند و آرایش 

 اشکال جدیدی بسازند که مشابه تاثیر بصری بنای قدیمی باشند.

، فاصله بین ساختمانها، تناسب پنجره ها، خط افق آسمان عواملی که می توانند وحدت بخش زمینه کالبدی باشند عبارتند از:
، فرم و شکل کلی بنا، محل و نحوه حل مدخل ورودی بنا، جنس مصالح، برجستگی ها و فرورفتگی های نما، درها و سایر عناصر

 :Brolin, 1980) . پرداخت و بافت نما، الگوی سایه حاصل از حجم و عناصر تزئینی، مقیاس بنا، سبک معماری، محوطه سازی

148-15) 
 

 نگارنده برداشت شاخصه های زمینه گرایي و فرهنگ. ماخذ: -2 جدول
 شاخصه های زمینه گرایی و فرهنگ

 توجه به الیه های افقی و عمودی به صورت مجزا

 استفاده از الیه های تاریخی در نقش هویتی زمینه

 توجه به موضوعیت متن در کارکرد و فرم

 توالی کشیدگی اثر در زمینه و حرکت و

 فرهنگی-اجتماعی-ارزش نشانه های زمینه در نقش کارکردی

 توجه به نشانه های درون متنی و برون متنی-همکنش فرم ها در کنار هم -توجه به الیه های مختلف معنایی در همکنش کارکردی و فرهنگی

 

 طرح و زمینه بستر با معماری طرح رابطه -7-11 

 به که حالی در است؛ تحلیلی فرایندی طراحی، اغلب هاست. آن اجرای از قبل ها ه حل را اعابد برای کوششی معمارانه طراحی

 دهد. می معمار به ارزیابی و تحلیل و تجزیه برای را طراحی اولیه مواد طرح دارد. بستر، نیاز نیز گزینش و ارزیابی تحلیل، و تجزیه
 است، خود به مربوط ویژه محیط دارای معماری اثر هر»دهد:  می شرح گونه این را خود پیرامون با ساختمان بین ارتباط بوتا ویمار

 از گرفته نقش ارتباطی آن بستر و معماری بین نامید. ارتباط ساختمان بستر توان می ویژه را محیط این پیرامون ساده تر بیانی به

 در هم با همواره و همیشگی هستند و جانبه دو تماس در آن معماری و بستر این که گفت توان می .است متقابل یک تأثیرپذیری
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 در اغلب معاصر معماری که حالی در دید، وضوح به توان اسالمی می معماری در را متقابل رابطه این (.:0: :0:5)گروتر،« ارتباطند

 .است خود بستر با چالش
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 بع: نگارنده()من-نمودار فرهنگ و بوم گرایي واجزاء آن-7 نمودار

 

 بررسی نمونه های موردی -4
در این بخش به نمونه های موردی و تحلیل در رابطه با مسئله بوم گردی و گردشگری بر مبنای بوم زیست و الگوهای زمینه 

 گرا اشاره می گردد.
 

 معماری مجموعه فرهنگی گردشگری رونگ، جزیره هرمز -4-1

 عمار مسوؤل: محمدرضا قدوسی، گلناز بهرامی، فاطمه رضاییم-هرمز موقعیت: ایران،-معمار: گروه معماری زاو
 4902سال: -متر مربع 99:مساحت: 

هرمز از لحاظ  رهیجز متر مربع در جزیره هرمز توسط تیم طراحی زاو طراحی و اجرا شده است. 99:این مجموعه با مساحت 
ه کافی نشده است. خاک قرمز این جزیره موضوعی اقتصادی بسیار موقعیت ویژه ای دارد اما در مسائل زیست محیطی به آن توج

. کارفرمای این پروژه در سال ودشمیتنش زا است و هنوزهم از طرف اهالی جزیره این مسئله به عنوان غارت منابع طبیعی یاد 
 در تریبیش حضور گرفت تصمیم وی خاطر همین به شد، سوزانده سازش و ساخت از بخشی به جزیره هرمز آمده است اما  4902

حضور در “توجه به محدودیت منابع، فرآیندی مشترک آغاز شد و پس از برگزاری کارگاه های آموزشی،  با ه باشد.داشت جزیره این
 و خودکفایی زیست، محیط اساس بر که مجموعه این از سری اولین. شد اجرا و ریزی طرح ها استراتژی از ای مجموعه با ”هرمز

ردشگری هرمز را مورد هدف قرار داد. مرکز ارتباطی، مرکز اطالعات گ های ساخت زیر بود، ساده سازی پیاده های ویژگی
توریستی، ایستگاه اطالع رسانی، مجموعه ایستگاه های اجاره دوچرخه، کافه و رستوران، مرکز مدیریت بازیافت زباله، مراکز 

مرکز ارتباطات به طور وقت برای به دست آوردن وهله اول یک  در تفریحی و گردشی و چندین فضای عمومی شهری ساخته شد.
 مطالعه بررسی بعداز. شد انجام هرمز عناصر و مورفولوژی روی مطالعات مشارکت هرمزگان ساخته شد. سپس مجموعه ای از

نادر    SUPERADOBE سیستم خصوص به و ای خمپاره سیستم که رسیدند نتیجه این به طراحی تیم وجهانی، محلی موردی
اگر با راه کار های معاصر بیشترمیتواند در هرمز مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن یک مرکز فرهنگی شامل: اطالعات خلیلی 

 توریست، کافه و مرکز مدیریت ایونت ها طرح یزی شد تا ساخته شود.

یکالبد  

یخیتار  

یفرهنگ  

 -بافت  -جزییات مصالح  -تناسبات -مقیاس  -عناصری چون فرم وشکل
  وپرسپکتیو اندازها چشم – یگیر جهت –دسترسی ها  -هندسه  -رنگ ها 

 محل و.... توپوگرافی –

توجه به معماری و شهرسازی گذشته در توازن با محیط زیست به سمت 
 پایداری بوم شناختی و اجتماعی

به عناصر فرهنگی، محیطی، سنت ها و ریشه ها، آداب و رسوم و آئین  توجه
احی معماری و های فرهنگی رایج در هر زمینه و بکار گیری آنها در طر

 شهرسازی

یمیاقل  
، آب، خورشید، باران، تغییرات باد مانند: توجه به اقلیم و فاکتورهای اقلیمی

 دمای روز و شب و .....

فرهنگ و 
یبوم گرای  
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 (.http://archline.ir)منبع: هرمز رهیجز بوم گردشگری رانگ، مجموعه مشارکت و حضور مردم، -1شکل 

 
 در و دارد رانگ فضایی شهری است که مردم می توانند در آنجا پیاده روی کنند. مجموعه با فضای جزیره هرمز هماهنگی

 .است شده ترکیب سیمان پوشش با فوالدی ساختاری با شده تصفیه ماسه و شن آن ساخت در. است نمادین حال عین
 

 
 (.http://archline.ir )منبع: هرمز رهیجز رانگ، نما از باالی مجموعه بوم گردشگری-2شکل 

 
 سریع است، بازیافت قابل و پایدار مجتمع ای. کند می دعوت مشارکت به را هاآن و پذیرد می را مردم واقعیت مجموعه این

 و به سهولت و به همین ساگی می توان بارها و بارها آن را تکرار کرد. شودمی ساخته
 

 (.نگارنده ماخذ:) هرمز. فرهنگيمجموعه گردشگری  نتایج حاصل از بررسي -7جدول 
 هرمز فرهنگیمجموعه گردشگری  -سازمان میراث فرهنگی مشخصات پروژه

 پتانسیل
ای منطبق بر ایجاد مجموعه-توجه به متد اقلیمی منطقه  -ماری با فرم سقف های گنبدی جزیرهتوجه به زمینه و مع

 کردن فضایی مناسب و شایسته برای مخاطباننگرش های بومی و فراهم

 استفاده از متریال یکدست و حجم بنا در مقیاس کلی نفاط ضعف

 ی از بعد بافت هماهنگ معماری بومیپیرو-بهره وری کامل از زمینه و بستر و خطوط آن نقاط قوت

تطابق با چهارچوب 
 نظری

 ابعاد فیزیکی
کالبد سنتی –توجه به فیزیک و ساختار منطقه و فرم رنگ بدنه با متریال و مصالح بومی 

 منطقه و بستر متد طراحی مفهومی

 ابعاد روانشناختی
یعت در سالمت عمومی، ، بهره گیری از طبتوجه به منظر ارگانیک در کاهش فشار روانی

 افزایش شادابی، کاهش استرس، ایجاد تعادل روانی و فیزیکی، سالمت روان

 ابعاد اجتماعی
ایجاد محیط هایی پیاده محور و تجمعی هم پیوند با معماری و اقتصاد منطقه با مصالح بوم 

 اورد

 ش بینی آیندهتوجه به جنبه های بوم گردشگری در بعد فرهنگی و پی ابعاد اقتصادی

 توجه به حرکت انسانی و قالب محیطی پویا جهت تعامالت مردم هماهنگ چشم اندازها ابعاد فعالیتی

تاثیر بر طرح با 
توجه به رویکرد 

 تحقیق

توجه به الگوی فرم های گنبدی و مصالح عمومی و در  -پیروی از معماری بومی در انعکاس فضای فرهنگی
توجه به بازی نور و سایه در روزن های -حس ارامش در بدنه ها با خطوط منحنی دسترس در حجم کلی و ایجاد

 نوری و ترکیبی با بنا

 

https://www.arel.ir/fa/News-View-8052.html
https://www.arel.ir/fa/News-View-8052.html
https://www.arel.ir/fa/News-View-8052.html
https://www.arel.ir/fa/News-View-8052.html
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 طراحی مجموعه فرهنگی چابهار توسط استودیو طراحی حاجی زاده -4-2
ی از استودیو طراحی حاجی زاده بوده که با رویکردهای اقلیمی، طراحی مجموعه فرهنگی چابهار جدید ترین پروژه مفهوم

فرهنگی و بصری منطقه ارائه شده است. چابهار ایران مهم ترین منطقه سواحل دریای عمان در جنوب شرقی ایران به شمار می 
 .رود که دارای پتانسیل باالیی از فضای گردشگری و تجاری می باشد

مکاران طرح یک استودیو طراحی حاجی زاده و ه
متر مربع را برای منطقه  095299مجتمع فرهنگی با متراژ 

کیلومتری شهر واقع شده  2آزاد چابهار ارائه نموده اند که در 
است. طراحی نمای ساختمان در تعامل هر چه بیشتر با 
محیط بیرونی و رویکرد زمینه گرای منطقه توسعه یافته 

 است.
یکی از عوامل مهم در طراحی، همگون کردن طرح با 

و سعی شده تا پروژه صرفاً یک کالبد  بستر طبیعی پروژه بود
در سایت نباشد، بلکه جزئ الینفکی از زمین پروژه و خود 

ه و همچنین با توجه به ایده اصلی پروژ .سایت محسوب شود
های جایگذاری عملکردهای مختلف در پروژه، بخش

متجانس مجموعه درون احجام تخم مرغی شکل که 
برداشتی از کپرهای سکونتی ساکنین بومی منطقه می باشد. 

های چابهار می باشد که به گاهکپر گونه بومی و اصیل سکونت
واسطه جذابت های اقلیمی و بصری زیبایی شناسانه خود 

ت عجیبی با جغرافیای منطقه دارد و کانسپت مناسبی قراب
 .برای طراحی پروژه فوق بوده است

 

 
 (https://www.arel.ir نبع:)م معرف زمینه تکانسپ-7 شکل

 

 
 (https://www.arel.ir )منبع:طراحي مجموعه فرهنگي چابهار -4 شکل

 
این پروژه به دلیل طراحی زمینه گرایی که در آن اتخاذ شده، دارای نفسی درونگرا می باشد. همانطور که در کپرهای موجود در 

، نبود ارتباط بصری مستقیم فضای بیرون با داخل از ویژگی های بارز معماری این گونه بناها به شمار شودمییم منطقه مشاهده اقل
 رود.می

 
 (https://www.arel.ir )منبع:طراحي مجموعه فرهنگي چابهار نما و مقطع کلیاز -7 شکل

 
 

https://www.arel.ir/fa/News-View-7343.html
https://www.arel.ir/fa/News-View-7343.html
https://www.arel.ir/
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از طرفی فضاهای مختلف پروژه توسط عرصه ای 
زی سازماندهی شده اند، به نحوی که همچون حیاط مرک

 .شوندمیروزنه ها و بازشوها به این عرصه باز 
به واسطه تمرکز بر طراحی  فرهنگیطراحی فضاهای 

داخلی، ایجاد حس یک طمانینه برای خلق آرامش در 
همیت به سزایی برخوردار بود. از طرفی کاربران ساختمان از ا

پوسته خارجی پروژه که خود سازه پروژه است، نقشی 
عملکردی مهمی در فضای خارج پروژه و محیط اطراف ایفا 
می کند. پوسته خارجی در ایجاد سایه و ارائه دیدگاهی برای 
کاربران نقش دارد که بتوانند منظره سواحل دریای مکران را 

 .مشاهده کنند

 
 تبعیت از توپوگرافي در کانسپت طراحي-1 شکل

 (https://www.arel.ir )منبع:

 
 (.نگارنده ماخذ:) چابهار. فرهنگينتایج حاصل از بررسي مجموعه  -4 دولج

 چابهار فرهنگیمجموعه  -سازمان میراث فرهنگی نام و مشخصات پروژه

 پتانسیل
ای منطبق بر ایجاد مجموعه-توجه به متد اقلیمی منطقه  -ه زمینه و توپوگرافی چینه های بیابانتوجه ب

 کردن فضایی مناسب و شایسته برای مخاطباننگرش های بومی و فراهم

 استفاده از فرم تکرارشونده و ریتمیک نفاط ضعف

 بافت هماهنگ معماری بومی پیروی از بعد-بهره وری کامل از زمینه و بستر و خطوط آن نقاط قوت

 تطابق با چهارچوب نظری

 ابعاد فیزیکی
ایجاد محیطی -توجه به فیزیک و ساختار منطقه و چینه ها در تشکیل طرح 

آرامبخش در فضای آرام و خالی از صداهای مزاحم و آلودگی های بصری، استفاده از 
 طبیعت به عنوان متد کارکردی و عنصر اصلی هندسه طرح

 عاد روانشناختیاب
، بهره گیری از طبیعت در سالمت توجه به منظر ارگانیک در کاهش فشار روانی

 عمومی، افزایش شادابی، کاهش استرس، ایجاد تعادل روانی و فیزیکی، سالمت روان

 ابعاد اجتماعی
کلون های گرد هم امده برای تجمیع بهتر  ایجاد محیط هایی تجمعی در قالب

 اییدرونگر-مخاطبان
 توجه به جنبه های بوم گردشگری در بعد فرهنگی و پیش بینی آینده ابعاد اقتصادی

 توجه به حرکت و سیرکالسیون انسانی در مجموعه و تنوع بعد چشم اندازها ابعاد فعالیتی

تاثیر بر طرح با توجه به رویکرد 
 تحقیق

الگوی چینه ها در حجم کلی و ایجاد حس توجه به  -پیروی از معماری بومی در انعکاس فضای فرهنگی
توجه به محیط ارگانیک در طراحی مجموعه و هماهنگ کردن آن با -ارامش در بدنه ها با خطوط منحنی

 مکانیابی مناسب فضای فرهنگی گردشگری -محیط اطراف

 

 نتیجه گیری -5
 هاآنخاص یک مکان و به کارگیری  دیدگاهی است که به ویژگی های توجه به زمینه فرهنگی در طراحی مجموعه توریستی

خود به عنوان بخشی از زمینه مطرح می گردد و به عنوان بخشی از  شودمیدر طراحی معاصر، توجه دارد. هر بنایی که ساخته 
ممکن اما  ،زمینه گرا هرگز به دنبال تقلید فرمی از کالبد خود نمی باشد یمعمار .زمینه برای بنای بعد از خود زمینه سازی می کند

معماری زمینه گرا که  .است از عناصری برای ترکیب هر چه بهتر با بافت موجود و یا خاصیت نمادین آن در معماری استفاده کند
بطن توجه اش معماری گذشته می باشدو به نوعی معماری گذشته را عضو جدانشدنی معماری امروز می داند از مهمترین 

 فاکتورهای طراحی امروز می باشد.
از تاثیر زمینه گرایی در طراحی مجموعه های در مورد مبانی نظری و برداشت کلی  تحقیقدر این  بیان شدهتوجه به موارد ا ب

 این موارد استنباط شده است که: بوم گردی
به عنوان عنصر بنا  در کالبد معماری تقویت ابعاد فرهنگی و نمادهای بومی منطقه از نظر ساختار و شکل ظاهری -

 .شودمینجر به تقویت زمینه نمایشی م

 زمینه های تاریخی گذشته را بهتر پدیدار سازد. تواندمی بناهای سنتی در بنای گردشگریتوجه به عملکرد  -

در حوزه های عملکردی و نمایشی بهتر  فرهنگ راتلفیق  تواندمیبه عنوان متد طراحی  توجه به زمینه و بستر -
 ایجاد کند. عنوان کند و سیرکالسیون منظمی در بنا
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 منابع
-44راهی برای گردشگری پایدار، چاپ چهارم، تهران. انتشارات مهکامه، ص  سمیاکوتور ،(0:09)احسانی، افسانه  .0

42. 

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران ،یرهندیمهردادب وراز جاودانگی. یمعمار (،0:50)ستوفوریکر ،الکساندر .4
 _.، ترجمه راضیه رضازاده()سازگاری ساختمان های جدید با قدیمزمینه گرا یمعمار (،:0:5ی )برولین، برنت س .:

 .خاک نشر :اصفهان

 ی ها پژوهش فصلنامة گلستان، استان گردشگری های جاذبه بر تأکید با گردی بوم ،(0:52) سیمین الیی،تو .2
 .:00، تهران ،25 شمارة ،5:، دورة جغرافیایی

 .924 روس،ی، دانشگاه تهران، چاپ سد اره حرف:، شم055، شماره مسلسل:(0:20)لی اکبردهخدا، ع .2

 شکل تاریخ کتاب به ضمیمه رضازاده، راضیه :ترجمه ،زیستی مجتمعهای فرهنگی منشأ (،0:55س، )آمو ،راپاپورت .9

 اول. چاپ ایران، وصنعت علم دانشگاه دانشگاهی جهاد ) موریس (شهر

بررسی نقش معماری زمینه گرا در طراحی موزه با  ،(0:09)رازقی5 محمد؛ علی بهنام واال و هادی محمودی نژاد .2
و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه  یمعمار کنفرانس بین المللی عمران، توجه به قابلیت های محیطی،

 .دانشگاه شهید بهشتی -تهران  -اسوه 

 یهنرها ی،خیتار ةنیدر زم دیجد یساختارها یبرا یطراح یرهنمودها (،0:00)حامد ،انیمظاهر ،لدای شاه تیموری، .5
 .40-29 ،02 شماره زیبا،

پایدار روستایی وعشایری. تهران:  یگردشگر ،(0:50)و پازکی، معصومه  رضایعل قدیری، مجتبی، استعالجی، .0
 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

ازی، گرایی و منطقه گرایی، ضروریاتی در معماری و شهرس نهیزم (،0:02)اوالدحسین تایآناه محسن ده بزرگی؛ .09
 .5 معماری و شهر سازیپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران

اصول طراحی بناهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی در معماری معاصر  (،0:09و یگانه منصور) ناصر قنبری، .00
 .22تا  0: صص ،00شماره  -، دوره سوم 0:09بهار  ،جغرافیا، عمران و مدیریت شهری مطالعاتن،ایرا

 .مدو چاپ .ونیهما عبدالرضا، و پاکزاد جهانشاه :ترجمه .ی ،معمار در شناسی ییبایز (،:0:5)گورت یورک گروتر، .04

 بهشتی. دانشگاه انتشارات .تهران

طراحی مدل توسعه بوم گردی  (،0:00باقر) محمد ،شیآرا مرجان؛ یواحد ؛رضایعل ،دیپورسع ؛حشمت مرادی، .:0
 .44 شماره ،0 دوره گردشگری و توسعه، فصلنامه ،روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

. ویراستاران: ادموند المیهای اس نخستین سده بلند قابوس وشمگیر. در ایران در کاخ (،0:02)میکائیلیدیس، مالنی .02
 .زمرک: تهران .025029 فیروزمند، کاظمٔەهرتسیگ و سارا استوارت؛ ترجم
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