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چکـیده
امروزه در حوزه معماری ،نگرش تفسیری سعی در بازنگری به تعریف مکان و ادراک جسمانی و احیای معنای مستتر در
فضاهای انسانساخت دارد .این مقاله به نقش بدن انسان در ادراک فضای خلق شده از منظر اندیشههای یوهانی پاالسما
میپردازد .میزان حضور پذیری و ظرفیت و قابلیت تحرک پذیری بدن در فضای ساختهشده و نیز میزان تأثیرگذاری فضای
پر و خالی بر ابعاد بدن مخاطب را میتوان از ویژگیهای اصلی معماری به شمار آورد .لذا ابتدا جایگاه پدیدارشناسی
معماری را که به معنای نگریستن به معماری از درون تجربه آگاهانه است و به حضور وجودی انسان در جهان توجه دارد
را مورد تدقیق قرار دادیم و سپس به موضوع ادراکات چند حسی در معماری که در فرایندهای پردازش ذهنی و بازنمایی،
مهمترین نقش را ایفا میکند ،پرداختیم .این تحقیق با تأکید بر وجه کیفی و توصیفی شناخت مکان با توجه به رویکردهای
ارائهشده توسط یوهانی پاالسما و از منظر پدیدارشناسی ادراکات چند حسی در فضای زیستی انجام گرفته است.

واژگـان کلـیدی :هویت ،مکان ،ادراکات چند حسی ،پدیدارشناسی ،یوهانی پاالسما
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 -1مقدمه
پیش از فرهنگ صنعتی ،مصرفگرا ،ماشینی و مادی کنونی ،اوضاع زندگی روزمره ،به علت تعامل بیواسطه انسان با دنیای
طبیعی و علیتهای پیچیدة موجود در آن ،زمینة جامع تجربی برای رشد و یادگیری انسان فراهم میکرد .در شیوههای اولیة زندگی،
تماس بی واسطه و نزدیک با کار ،تولید ،مواد ،شرایط محیطی و پدیدة همواره دگرگون شوندة حیات ،تعامل حسیِ وسیعی با دنیای
علیتهای فیزیکی فراهم میکرد .خانوادههای نزدیکتر ،بههمپیوسته و گرههای اجتماعی ،تجربیات بیشتری از تعمیق حس همدلی
و شفقت نسبت به دنیای فردگرا و جداشدة زندگی امروز فراهم میکرد و بقای انسان ها و حس حضور او در ارتباط مطلوب با مکانی
مبتنی بر حس فیزیکی و روانی بود .لذا از آنجایی که تنها راه ارتباط انسان با جهان خارج از طریق حواس رخ می دهد ،پرسش از
ساز و کارهای حواس انسان در ادراک محیط ساخته شده فضای زیستی ،مهم تلقی می گردد.

 -2مرور ادبیات و سوابق مربوطه
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رویکرد پدیدارشناسی از اواخر دهه هفتاد میالدی به بعد با ترجمه آثار مارتین هایدگر و گاستون باشالر و موریس مرلوپونتی به
حوزه های تخصصی معماری و شهرسازی راه یافته است و مورد توجه واقع شده است .اگرچه واژه پدیدارشناسی در قرن هجدهم
میالدی توسط افرادی همچون کانت و هگل و  ...مورد استفاده قرار گرفته است ،اما ادموند هوسرل را می توان پیشگام در مطرح
ساختن فلسفه پدیدارشناسی دانست .تاثیر اندیشه های فیلسوفان پدیدارشناس در حوزه معماری ،توسط افرادی همچون کریستین
نوربرگ شولتز ،آلبرتو پرزگومز ،یوهانی پاالسما ،استیون هال و پیتر زومتور ،پیرامون تقریب ذهنیت و عینیت و توجه به حواس
انسانی و بازگشت به اشیا و تجربه گرایی ،قدم برداشته اند و با توجه به این که گسترش این مفاهیم ،منجر به بازآشنایی معماران به
هویت بومی و توجه مجدد به آن گردیده است که در عرصه بین المللی بازتاب قابل توجهی داشته است .ادموند هوسرل را می توان
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.

 -3روش تحقیق
تحقیق بر مبنای پدیدارشناسی با رویکرد کیفی به دنبال توصیفی از جوهره اصلی پدیده هاست .روش تحقیق پدیدارشناسی به
طور کلی از انواع روش های کیفی و به دنبال فهم تجربه افراد با قرارگیری در محیط است .آن چه که افراد از پدیده مورد مطالعه
آزموده و تجربه کرده اند و توصیف آن به همان نحوی که مورد مواجهه قرار می گیرد و تجربه یا لمس می شود ،هدف این تحقیق
است .پدیدارشناسی فراتر از مقوله توصیف-چه عینی و چه ذهنی-به دنبال کشف وابستگی ذاتی و اولیه از کارکرد زیستن است.
در رویکرد پدیدارشناسانه محتوای مکان به ساختار فضایی و کاراکتر قابل تفکیک است .ساختار فضا سازماندهی اجزای فضا در
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.
(پورمند و فالح )18:1:91،بسیاری از تحقیقات اخیر مربوط به محیط-رفتار با روش پدیدارشناسی صورت گرفته است به خصوص
در ارتباط با موضوعات و مقوله های طراحی از آن جا که معماری و طراحی ماهیتا دربرگیرنده فرایندی شهودی اکتشافی است،
رویکرد پدیدارشناسانه می تواند موجب برانگیختن طراح برای توجه و عالقه به مقوله محیط-رفتار گردد .تجربه پدیدارشناسانه به
ماهیت تجربه بشری توجه دارد و از انتزاع نمودن تجربه دوری می کند .همچنین می تواند بین موضوع شناسایی و فاعل شناسایی
یگانگی ایجاد نماید و از دوگانگی آن جلوگیری کند( .پرتوی)133:1:81،

 -4بحث
 -1-4پدیدارشناسی معماری حواس
فرهنگ انگلیسی آکسفورد پدیدارشناسی را این گونه تعریف می کند« :الف) علم پدیدارها به عنوان علمی از علم هستی
(هستی شناسی) .ب) آن شاخه ای از هر علم که پدیدارهایش را توصیف و طبقه بندی می کند .برگرفته از واژه ی یونانی
 ،phainomenonبه معنای نمود (یا ظهور) ».در فل سفه ،این اصطالح به معنای اول به کار می رود آن هم در انبوهی از بحث ها
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.
پس معنای فنومنولوژی /پدیدارشناسی بر حسب ریشه ی لفظ ،بررسی فنومن ها (یا پدیدارها) است که معنای تحت اللفظی آن
نمود هاست در برابرِ بود (یا واقعیت)  .این تمایز باستانی ،فلسفه را آن گاه که از غار افالطون خارج شدیم به راه انداخت .با این حال،
رشته ی پدیدارشناسی تا قرن بیستم به شکوفایی نرسید و هنوز هم در بسیاری از حلقه های فلسفه ی معاصر ،درک نازلی از آن
وجود دارد( .اسمیت .):1 ،1:9: ،به طور کلی فلسفه پدیدارشناسی در قرن بیستم ،فلسفه جدید است که برنامه های جدیدی در
فلسفه دارد و سئوال اساسی که در آن مطرح می شود ،مساله حضور اشیا آن گونه که در آگاهی ظاهر می شوند .بی شک
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پدیدارشناسی با هوسرل متولد شده است .برای او این برنامه جدید حکم اندیشه ای را دارد که رسالت آن توصیف چیزهاست ،آن
گونه که بر آگاهی ظاهر می شوند؛ به عبارت دیگر هوسرل در توصیف آگاهی ،اصلی بنیادین و اولیه هر فلسفه یا حتی هر علم را
جستجو می کند )Hussrel,1963,78-79( .پدیدارشناسی ،به صورت یک تعبیر فلسفی توسط فیلسوفان مطرح گردید ،اما نفوذ
قابل توجهی در عرصه معماری داشته است .پیدایش و گسترش این تفکر را می توان زاده ی یک بحران دانست ،بحرانی که
هوسرل بدان اشاره نموده و سعی دارد تا پاسخی برای آن بیابد .این بحران از دو چیز نشأت می گیرد ،یکی به کارگیری روش
شناسی ها و روش های علوم طبیعی در علوم انسانی است و دیگری که به زیربنای همان مورد اول یعنی روش شناسی باز می
گردد ،نوعی دوگانگی و ثنویت میان عین و ذهن که در فلسفه ی جدید بنیانگذار آن ،دکارت است به وجود می آید.
پدیدار شناسی ،روشی است که با هدف نظام بخشیدن به فلسفه و علوم انسانی ،پایه گذاری شده است و به دنبال پژوهش و
آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات و یا به عبارت دیگر نسبت به پدیدارهایی است که بی واسطه ،در تجربه ی ما ظاهر
شده است و نه بر اساس ذهنیت صرف عقل گرایی و نه بر اساس محسوسات علوم تجربی ،بلکه از طریق معنابخشی ارادی
پدیدارها در آگاهی و فهم ما اکتساب خواهد شد و این بر خالف اندیشه ی رنه دکارت است که فلسفه را بر اندیشه و خرد بنیان
نهاده بود و معتقد بود که دنیای بیرونی ،دنیایی است که به صورت مستقل وجود دارد و عقل ما قادر به کشف آن می باشد و صرفا
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
می دانست( .نیک فطرت )111:1:90،هدف اصلی پدیدارشناسی ،بازگشت به ماهیت اشیاء می باشد که به معنای شناختی به دور از
مفاهیم تجریدی و انتزاعی و روبروشدن با واقعیت پدیده ها با صادقانه ترین و خالص ترین صورت ممکن می باشد و این به معنای
تالش برای مواجهه با ماهیت و معنای پدیده هاست ،آن گونه که در وجدان و آگاهی ما حضور دارد .پدیدار ،هر چیزی است که در
حیطه ی ادراک و آگاهی انسان قرار می گیرد و پدیدارشناسی امری بی واسطه است که توسط ادراک انسان دریافت می شود.
معروف ترین جمله هوسرل مبنی بر این که هر وضعیت آگاهی در کل آگاهی به چیزی است که خود توجیه کننده برنامه اصلی
پدیدارشناسی هوسرل است ((ما می خواهیم به خود چیز ها برگشت کنیم)) (Hussrel,1961,8) .این همان چیزی است که در
فلسفه هوسرل (حیث التفاتی) نامیده می شود که البته استاد او برنتانو نیز در گذشته به آن اشاره داشته است .در واقع ،اصل حیث
التفاتی این است که هر آگاهی در واقع آگاهی به چیزی است .هر آگاهی زمانی جلوه می کند که به چیزی غیر از خود معطوف
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
آگاهی در ارتباط باشد(Dartigues,1972,23) )).االبته ابژه را نباید مانند محتوای یک جعبه در نظر گرفت بلکه صحبت از ابژه
آگاهی است .لذا در این جا وجه استعالیی به معنای گرایش آگاهی به چیزی است بیرون از خود ،به سوی آن چه آگاهی نیست .با
این تعریف ،اختالف سیستماتیک دکارت و هوسرل آشکار می شود :تفکرات دکارت در شکل فلسفه ای محقق می شود که به سوی
سوژه ای معطوف می شود که در خود فرورفته است .بی آن که این سوژه به جهان چیز ها گشوده شود ،حال آن که نزد هوسرل
درتضاد با کوگیتو دکارت ،بحث در خصوص حرکتی است که آگاهی را به چیزی غیر از خود و بیرون هدایت می کند؛ یعنی آگاهی
زمانی که به بیرون گشوده می شود ،ظاهر می شود و در غیر این صورت هیچ آگاهی وجود ندارد( .بابک معین)11،91،

 -2-4تاکید بر پدیدارشناسی ادراکات چند حسی (معماری حواس) در معماری معاصر
یکی از ویژگی های معماری مدرن ،تاکید آن بر حس بینایی بود به طوری که این حس به عنوان پایه و اصل ادراک محیط
قرار گرفته است .لوکوربوزیه در نوشته های مدرنیستی خود به حس بینایی تاکید داشت و نوشت( :انسان با اثر معماری با چشمانی
می نگرد که از سطح زمین شش فوت و پنچ اینچ فاصله دارد .معماری یک موضوع پالستیک است منظور از پالستیک چیزی است
که توسط چشم دیده می شود و اندازه گیری می شود ).این اصول در طراحی وی نیز دیده می شود مثال در ویال ساووا یکی از
اصول دیدن بیرون است .پنجره های پاناروما در خط دید به همین منظور قرار می گیرد .دیگر معماران مدرن نیز بر حس بینایی
تاکید داشتند .در این میان میس وندرروهه در به کارگیری ادراک بینایی پیشرو بود .آموزش معماری در دوره مدرن نیز با تاکید بر
حس بینایی بود .حتی صدور معماری مدرن همراه آموزش آن هنوز هم همین روش را پی گیری کرد .شیوه های آموزش ترکیب
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.
به این ترتیب با تاکید یک جانبه بر حس بینایی در طراحی های مدرن ،مفاهیمی و ویژگی هایی مثل شفافیت ،سیالیت دیداری
و احساس بی وزنی از موضوعات اصلی هنر و معماری مدرن است( .پاالسما )00،1:9:،برناردچومی معماری مدرن به مثابه
تصویرگری را موجب تقلیل گرایی می داند که معماری باید از آن گذر کند تا از دوره مدرن فراتر رود .آلبرتوپرزگومز معتقد است که
عملکردگرایی معماری مدرن باعث غفلت از توجه به کالبد انسانی است .در این بین برخی از نظریه پردازان معاصر همچون یوهانی
پاالسما از دیدگاه فلسفه و روان شناسی وارد موضوع بی کیفیتی محیط های زندگی امروز شده اند.
پاالسما با تأثیرپذیری از اندیشه های هایدگر ،با طرح این سؤال که «چرا تنها تعداد اندکی از ساختمان های مدرن ،منجر به
برانگیخته شدن احساسات می شوند ،در صورتی که تقریبا هر بنای قدیمی و حتی محقر در یک مزرعه ی دور افتاده ،باعث ایجاد
یک احساس آشنا و لذت بخش می شود» ،معماری معاصر را به چالش می کشد که علیرغم ابتکار و افزایش حس کنجکاوی در
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بناهای جدید ،حس مکان و این همانی را به انسان منتقل نمی کند (رئیسی .)1:91 ،پدیدارشناسی یوهانی پاالسما متکی بر تفکر،
ادراک و آفرینش بدنمند با کاربرد تمامی ادراکات حسی است .وی مینویسد« :معماریِ عصر ما ،به هنری بیناییمحور بدل گشته
است .معماری در سطح کالن ،به هنری از تصاویر چاپی تبدیل شده است که بهوسیلة چشمان شتابزدة دوربینها ثبت شدهاند.
نگاه خیره ،بهخودیخود ،تمایل به همسطح شدن با تصویر و ازدستدادن شکلپذیریاش دارد .ما بهجای تجربة «بودنمان در
جهان» ،آن را از بیرون و در مقام تماشاگرانی نظاره میکنیم که تصاویر روی شبکیة چشمشان نقش بسته است (هال و دیگران،
.):8 :1:90

 -3-4یوهانی پاالسما
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یوهانی پاالسما ( )19:1مهمترین نظریه پرداز در زمینه پدیدارشناسی معماری می باشد که آثار نظری و عملی او نقشی انکار
ناپذیر در شرح و بسط گفتمان پدیدارشناسی معماری داشته است و مطالب فراوانی در باب نقد معماری بصر محور و تجربه ادراک
چند حسی را مطرح کرده است .پاالسما معتقد است بسیاری از جنبه های آسیب شناسی معماری روزمره ،می تواند از طریق تحلیل
معرفت شناسی ادراکات حسی و انتقاد به بینایی محوری فهمیده شود و غیر انسانی بودن معماری و شهرسازی معاصر ،در نتیجه
غفلت از توجه به بدن و حواس پنج گانه و عدم تعادل در سیستم احساسی به وجود آمده است .وی در کتاب چشمان پوست،
معماری حواس ،به نقد تفکر بصر محور در معماری می پردازد و نقش سایر حواس انسانی را مورد توجه قرار می دهد .در کتاب
دستان متفکر نقش دست در فرایند ادراک را مورد توجه قرار می دهدو به دست چونان عرصه واسطه گری و تعین تفکر هنری می
نگرد که بررسی کنش هنرمندانه و نقش دست در فرایند خالقیت هنری و معماری است .وی در مقاله جسم ،ذهن و تصور :نیازهای
روانی معماری که در سمپوزیوم طراحی ذهنی در سال  1111در بنیاد فرانک لوید رایت ارایه نموده (چاپ شده در سال )1113
مجددا نقش بدنمندی در فرایند ادراک را مورد تاکید قرار می دهد.

شکل  -1معرفی ایده های نظری یوهانی پاالسما .خالصه ای از کتاب پدیدارشناسی ظریف یوهانی پاالسما
(شیرازی)1831،

 -4-4اندیشه های پاالسما با رویکرد پدیدارشناسی چند حسی
مهمترین و برجستهترین وجه پدیدهشناسی فضای ساختهشده ایدهی «معماری چند حسی» است که توسط معماران
پدیدارشناسی همچون یوهانی پاالسما و پیتر زومتور مطرح شده است .توجه غالب آنان به تفوق بینایی بر دیگرحواس در فلسفه و
معماری غرب به واقع پرداختن به یکی از مسألهدارترین وجوه تاریخ دریافت و ادراک فضا است .به واقع طرح حضور و مشارکت
حواسی که اغلب مورد غفلت قرار گرفتهاند در فرایند دریافت ،به فهم او از پدیدهشناسی خصلتی ویژه میبخشد .به زعم پاالسما:
«تجربة معماری ،موردی چند حسی است؛ کیفیات ماده ،فضا و مقیاس به گونهای برابر به وسیلة چشم ،گوش ،دماغ ،پوست ،زبان،
اسکلت و عضالت سنجیده میشوند .معماری تجربهی وجودی و حس در جهان بودن فرد را تقویت میکند و این در اصل به
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تجربهای غنی از خود میانجامد» (پاالسما  .)111-111 :1:9:به گفتة وی« :ما معماری را از طریق همهی حواس تجربه میکنیم.
(همان ):1-:1 :به گمان پاالسما معماری قویاً ریشه در «احساسهای نخستین» دارد که شکلدهندة «واژگان مبنایی و اصیل»
معماریاند .تنها معماری راستین قادر است تا شرایط و وضعیتهای پایه ،احساسها و هیجانات و وجوه وجودی انسان را تمام و
کمال پوشش دهد؛ در غیر این صورت معماری به یک تندیس عظیم و غولآسا یا صحنهنگاریای صرف تقلیل مییابد( .پاالسما
.)33 -30 :1:9:
از دیدگاه پاالسما ،نگرش پدیدارشناختی ،آن نگرش ژرفی است که ما را به گوهر چیزها نزدیک می کند و چیزها را در نزدیکی
ما نگه می دارد (شیرازی .)1:89 ،از دیدگاه وی پدیدارشناسی« ،نگرش ناب به پدیدارها» است .او معماری «چند حسی» رامطرح
می کند و به نقد تفوق دید و بینایی بر حواس دیگر ،در عرصه فلسفه و معماری غرب پرداخته و معتقد است که در تاریخ غرب،
همواره بینایی در فرایند ادراک ،نقش اول را ایفا نموده است تا آن جا که ادراک ،منطبق بر ادراک بصری انگاشته شده است
(شیرازی .)1:89 ،وی معتقد است که از دوران رنسانس ،ادراکات حسی پنج گانه به صورت سیستم سلسله مراتبی ،فهم می شد که
از باال به پایین به ترتیب از حس بینایی تا حس المسه قرار می گرفتند و با ابداع بازنمایی بصری (پرسپکتیو) ،چشم انسان ،همانند
مفهوم خویشتن انسان ،به مثابه نقطه ی کانونی جهان ادراک معرفی شد .پاالسما در چشمان پوست که بسیاری آن را مهمترین اثر
او می دانند به نقد همه جانبة سلطة بینایی بر ساختار نظام فکری معماری در قرن بیستم میپردازد .او بیان میکند با ابداع پرسپکتیو
در دوران رنسانس تا کنون بر نقش و اهمیت چشم و حس بینایی آنچنان تأکید شده که قوة بینایی به نوعی ابزار پژوهش علمی
بدل شده است .تصویرگرایی اصل اساسی در طراحی معماری شده و غفلت از سایر حواس موجب تقلیل سطح ادراک و آگاهی
انسان از فضای ساخته شده گشته و به مرور فضای مطلوب انسانی به فضایی که فقط چشم آن را میپسندد ،تقلیل یافته است .وی
در آن کتاب خواستار پایانبخشی به تفوق بینایی بر سایر حواس و اهمیت دادن به ادراکات چندحسی در طراحی و خلق فضای
معماری است.
تلقی وی از مشارکت همه ی حواس در فرایند ادراک ،مرکزیت تن در دریافت محیط و نقش حرکت مندی در آن برگرفته از
تفکر مرلوپونتی است .اندیشه های باشالر و تأکید وی بر «تخیل » و «خاطره » و «خانه » ،حضوری مستقیم در تفکر پاالسما
دارند .در نگاهی کلی ،پدیدارشناسی پاالسما را می توان بسط باشالری اندیشه های مرلوپونتی دانست (شیرازی .)1:89 ،پاالسما
ترجمان اندیشه های خود را درآثار پیتر زومتور می بیند .گاستن باشالر ( )1880-1911نظریات پدیدارشناسانه خود را در کتاب
بوطیقای فضا بیان می کند و در آن مهمترین فایده سکونت را رویاپردازی می داند .توصیف پدیدارشناسی وی مبتنی بر تخیل است.
وی با بهره گیری از صورت خیال ،تعریفی تازه از مکان را ارائه می کند .وی زندگی بدون اشیا را فاقد الگوی صمیمیت می داندو
قفسه های کمد ،کشوهای میز و گنجه های گود ،واقعیت زندگی رمز الود و روان شناسانه از دیدگاه او هستند( .باشالر)31،1:91،
موریس مرلوپونتی ( )1918-1911فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی است که اساس مفاهیم پدیدارشناسانه خود را بر تبیین
تجسم تنانه (مبتنی بر تن) بنا نهاد .او با رد تفکرات عقل گرایی دکارت مبنی بر انفصال بین ابژه و سوژه که بدن را شایسته
مشارکت در روند شناخت خویشتن و جهان نمی دانست ،ادراکات حسی را نقطه آغازین برای دریافت الیه اصلی تجربه ما از شناخت
عالم قرار می دهد و آن را قدم اول دریافت معانی می داند .نظریات وی مبتنی بر مشارکت همه حواس در فرایند ادراک و مرکزیت
تن در دریافت محیط است .ادعای اصلی او این است که جسمیت یافتگی ما تجربه ادراکی مان را به نحوی ساختار می بخشد که
این تجربه خود را در آگاهی ما همچون تجربه ای از جهان اطراف که ماهیتش مستقل از ماست ،نمایش می دهد .کتاب جهان
ادراک یکی از مهمترین نوشته های مرلوپونتی در این زمینه می باشد.
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.
(مرلوپونتی )11،1:91،فیلسوف مورد عالقه پاالسما؛ موریس مرلوپونتی ،گزاره زیبایی دارد":با دیدن خورشید و ستاره ها را لمس می
کنیم ".من عال قه عمیقی به این برخورد غیرمستقیم و ضمنی دارم و متاسفانه معماری معاصر هم در این زمینه از رقت کم سابقه
ای رنج می برد ،معماری معاصر کمتر بر مواجه بساوشی برآمده از دیدن موکد است ،حال آن که محیط طبیعی پیرامون ما و
معماری بومی و کهن ما مملو از تجربه بساوشی اند( .بصیرت)1:90،
پاالسما معتقد است که ((مادامیکه بناها انعطاف و ارتباطشان را با زبان بدن و حکمتِ تن از دست میدهند ،در یک حوزهی
سرد ،بیروح و دور از دسترس بینایی منزوی میگردند .با فقدان لمس پذیری و سنجهها و جزئیاتی مبتنی بر مهارت تن انسانی و
مهارت دست انسان ،ساختارهای معماری به نحو زنندهای صاف ،لبه تیز ،غیرمادی و غیرواقعی میگردند .جدا شدن ساختوساز از
واقعیت ماده و مهارت دست ،معماری را به یک صحنهآرائی که خوشایند چشم است مبدل میسازد ،صحنهآرائیای تهی از هرگونه
اصالت ماده و منطق ساخت( )).هال و دیگران )11 ،1:90 ،پاالسما معتقد است «به نظر من ،وظیفة معماری حفظ و نگهداری از
بیان متمایز ،سلسلهمراتبی و کیفیِ فضای وجودی است .بهجای مشارکت در فرایند افزایش سرعت تجربة جهان ،معماری باید
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
همه تظاهر ،هیاهو و ارتباطات مفرط محافظت نماید .نهایتاً ،وظیفة معماری دفاع و پشتیبانی از سکوت (و آرامش) است .هنر نباید
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مصیبت انسان را افزایش دهد یا تشدید کند ،بلکه باید آن را تسکین دهد .وظیفة هنر و معماری کاویدن آرمانها و شیوههای جدید
ادراک و تجربه و در نتیجه گشودن مرزهای جهان زیستةمان است» (پاالسما)11: ،1:91
پاالسما با تاکید بی قید و شرط بر تکنولوژی و فقر ادراک محیطی ،بینایی را عامل به وجودآورنده حس بیگانگی در شهرها و
معماری معاصر می داند .تصویرسازی کامپیوتری به عنوان ابزار مولف طراحی معاصر که به حذف پدیدار و فرآیند خلق معماری
منتج می شود با فروکاستن از قدرت تخیل و ادراکات حسی ،ادراک بینایی را به ابزاری زاییده ی تصاویر بدل کرده و اشیا را در حد
روابط صوری صرف تنزل داده است( .قدس )11،1:9:،پاالسما معتقد است که بینایی ما را از جهان جدا می کند در صورتیکه سایر
ادراکات حسی ما را با جهان پیرامون متحد می کند( .پاالسما ):0،1:9:،ادراکات بصری در زنجیرهای مرتبط با حس المسه تکمیل
میشود" .بدن ما به یادمان میآورد که من هستم و در کجای دنیا ایستادهایم .بدن ما حقیقتاً مرکز جهان ادراکی من میباشد ،نه از
نقطه بینایی مرکزی ،بلکه به عنوان مکان واقعی مراجع ،تصورات خاطرات و کلیّت ما( ".پالسما .)11 ،1113 ،هم چنین دید را
منزوی میکند ،در حالی که صدا ،مشارکت میجوید .دید ،سمت و سو میدهد ،اما صدا چند سویه است .بینایی متضمن برون بودگی
است؛ اما صدا تجربهی درون بودگی است .من به یک شیء مینگرم وهمچنین به آن رو میکنم .بناها به نگاه ما واکنشی نشان
نمیدهند اما صدای ما را به گوشهایمان باز میگردانند( ".همان)01 ،
پاالسما همچنین معتقد است که تنها حسی که میتواند درکی از عمق فضایی به ما بدهد حس المسه است .در واقع حس
بینایی آنچه را که المسه پیش از آن میدانسته آشکار میکند .هنگامیکه کودک برای اولین بار به آتش نزدیک میشود احساس
گرما و یا سوزش در دست میکند حس المسهی وی خاطرهی این تجربه را در خود ذخیره میکند .بار دیگر فقط با دیدن آتش،
حس المسه بیدار میشود" .نوعی از معماری الزم است که هم زمان پاسخگوی تخیالت و تمایالت آدمی و تمامی ادراکات حسی
باشد و مسلماً این جستجو میبایست به تکنولوژیهای جدیدی دست یابد( ".قدس )11 ،1:9: ،اکنون که رابطة آگاهی ،ادراک و
اندیشة انسان با بدن او و نیز حضور بدنیاش در فضای ساخته شده ،مورد بررسی قرار گرفت ،میتوان سهم حضور بدن را در فرایند
خلق فرم ،فضا و مکان را نیز مورد مداقه قرار داد؛ امری که امروز با نفوذ و حتی شاید بتوان گفت سلطة نرمافزارهای ساخت فضای
مجازی ،کمرنگ شده و در حال رنگ باختن است .با آنچه وصف شد ،میتوان گفت راه رفتن در فضا ،راه رفتن در درون خود نیز
است .مسأله این است که راه رفتن بسته به موقعیت دگرگون میشود؛ اما خود موقعیت نیز بر اساس راه رفتن تغییر میکند .ماهیت
ارتباط سوژه و فضا این گونه است (مهدلیکوا .):9 ،1:90 ،به قول انیش کاپور ( )1111معماری بازتاب یا جانشینی برای خود است؛
معماری بدنی بدلی برای انسان است .بدن خاستگاه معماری است؛ نسبت فضا با بدن ،سرمنشأ ادراک فضا و فهم خواست انحای
وجودی فضای معماری با بدن ،سرآغاز خلق مکان است .مطمئناً به دلیل نقش غیرقابل جایگزین بدن در بسیاری از ساختههای
معماری ،غیرقابل تصور است که ذهن بهتنهایی بتواند محمل معماری باشد .بناها نه ساختههایی انتزاعی و بیهوده یا ترکیبهای
زیباییشناسانه که امتداد و مأمن تن ،حافظه ،هویت و ذهن ما هستند .بنابراین ،معماری از درونِ مواجههها ،تجارب ،خاطرات و
انتظارات ما برمیآید (پاالسما )111 :1:93 ،پاالسما معماری ای را با ارزش می بیند که به بافت بیش از معماری پاسخ می دهد؛
نه معماری ای که برای مفاهیم و تصاویر قوی کوشش بسیاری می کند .شاید ازدیاد انتشارات ،هم چاپی و هم آنالین ،این خوانش
پاالسما را تعمیم داد که به تمرکز بر آخرین فرم های مجسمه ای ادامه داد ولی هر کنشی را دارای واکنشی می دید .در این
رویکرد ،استدالل های خوش فرمِ پاالسما مبانیِ قوی را برای بازخوانی تصاویر فراهم می کند که بر پایه ی تجربیات ساخته
شده اند و نه تصاویری بر پایه تازگی محض.
پاالسما معتقد است «در دنیای مصرفگرای امروز که فرهنگ اطالعات و رسانه به طور فزایندهای ذهن انسان را با محیطهای
مصنوع ،شرایط تجاری و سرگرمیهای گیجکننده دستکاری کرده است ،هنر مأموریت دارد تا از استقالل و حاکمیت تجربة فردی
دفاع و زمینه ای وجودی برای شرایط انسانی فراهم کند .یکی از وظایف اصلی هنر حفاظت از اعتبار و استقالل تجربة انسان است.
سیمای زندگی ما عموماً بدون مقاومت در حال تبدیل شدن به چیزی پرزرق و برق ،بنجل و تولیدانبوهشدة بازاری است .به نظر من،
اگر باور کنیم خطمشی فرهنگ مادیِ وسوسهبرانگیزِ امروز در آیندهای نزدیک تغییر خواهد کرد ،دچار آرمانگرایی بیاساس شدهایم؛
اما دقیقاً به خاطر همین دیدگاه بدبینانه در مورد فرهنگهای پیشرفته در فناوری ،وظیفة اخالقی معماری و هنر بسیار مهم میشود.
در دنیایی که عاقبت همه چیز شبیه به هم بیمعنی و بینتیجه میگردد ،هنر و معماری باید از تنوع معانی و به ویژه ضوابط
کیفیتِ وجودی و تجربة حسی محافظت کند .مسئولیت دفاع از معمای حیات و احساسات عاشقانه در زندگی بر دوش هنرمند و
معمار است»(پاالسما« .)1:91،111،به نظر من ،وظیفة معماری حفظ و نگهداری از بیان متمایز ،سلسلهمراتبی و کیفیِ فضای
وجودی است .به جای مشارکت در فرایند افزایش سرعت تجربة جهان ،معماری باید 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 همه تظاهر ،هیاهو و ارتباطات مفرط محافظت
نماید .نهایتاً ،وظیفة معماری دفاع و پشتیبانی از سکوت (و آرامش) است .به طور کلی هنر به مثابه وسیلة بازتاب واقعیت از طریق
اثری دستساخت تلقی میگردد؛ اما هنرِ زمانة ما بهطور تأملبرانگیزی اغلب تجربیات از خودبیگانگی ،غم و اندوه ،خشونت و
بیعاطفگی را منعکس میکند .به نظر من ،صرف انعکاس و نمایش واقعیتِ غالبْ مأموریت شایان و مکفی برای هنر نیست .هنر
نباید مصیبت انسان را افزایش دهد یا تشدید کند ،بلکه باید آن را تسکین دهد .وظیفة هنر و معماری کاویدن آرمانها و شیوههای
جدید ادراک و تجربه و در نتیجه گشودن مرزهای جهان زیستةمان است» (همان.)11: :

 -5نتیجه گیری
معماری معاصر به سوی ناامیدکننده و غیر صمیمانه ای از حس زدایی ارتباط انسان با واقعیت پیش می رود و تاکید بیش از
اندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومی معماری بیشتر به نابودی ماهیت فیزیکی ،حسی و تجسمی معماری می انجامد .باید اذعان داشت که
روش های علمی شناخت پدیده های متکی بر داده های کمی و روش های اثبات گرا ،جهت شناخت کیفیت های موجود در حوزه
معنایی هندسی خاصی از فضای انسان ساخت کافی نیست .بلکه حضور آدمی در فضا و دریافت های حسی و تجربی او از فضا و
همچنین تخیالت و پیش ذهنیت ها و پیش فرض ها و اسطوره های ذهنی اش مطرح است .از این رو همه این عوامل می بایست
درپژوهش های مرتبط مورد تعمق و تامل قرار گیرند و وجود روش هایی که این مهم را ممکن می سازد ضرورت می یابد .از طرفی
در توجه به تجربه ادراک چند حسی می توان به پیدایش نظام سلطه بصر محور ،از رنسانس تاکنون اشاره کرد که منجر به ایجاد
یک نظام سلسله مراتبی بر حواس گردید و فرهنگ غرب همواره تحت تاثیر یک پارادایم بصر محور و مبتنی بر تاویل بصر محور
دانش ،آگاهی ،حقیقت و واقعیت بوده است که بسیاری از وجوه آسیب شناسی معماری معاصر رامی توان به واسطه تحلیل شناخت
شناسی حواس و نقد رویکرد بصرمحور ،درک نمود ،همچنین غیر انسانی بودن معماری معاصر را می توان پیامد عدم تعادل در نظام
حواس ما دانست .به تعبیر دیگر ،انزواگرایی و جدایی گزینی انسان معاصر در سایه فناوری های دیجیتال را می توان از نتایج سلطه
چشم و سرکوب حواس دیگر دانست که مانع درک ابعاد متنوع وجودی انسان در فضای زیستی گردید و بدنمند بودن ادراک و
دریافت چند حسی را ناممکن می سازد و تن انسانی صرفا ماشینی می شود همچون سایر ماشین ها .در برابر این فقدان عظیم،
اکنون ،پرداختن و طراحی برای همه حواس (نه فقط بینایی) به عنوان راه حلی از سوی نظریه پردازان معرفی میشود" .معماری
حواس (چند حسی) ما را در نزدیک چیزها نگه میدارد .ما را به "درون" میبرد ،به جزئیات حساس میکند ،خواستار تماس و توجه
است و اساساً نقد برتری بینایی به نوعی نقد "پدیدار شناسی از بیرون" است .به بیان دیگر پرداختن به معماری و طراحی چند
حسی ،یکی از راههای پیوند دوبارهی انسان و محیط (در دیدگاه پدیدار شناسانه) معرفی میشود.
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شهر ،عالوه بر ظاهر و کالبد ،هم صدای ویژهی خودش ،رایحهی ویژه خودش و المسهی خودش را دارد" .هر شهری بسته به
الگو و مقیاس خیابانهایش ،سبک های معماری و مصالح متداول آن ،پژواک خاصی به همراه دارد .یک شهر رنسانسی با یک شهر
باروک متفاوت است؛ اما شهرهای معاصر به کلی پژواک خود را از دست دادهاند .فضاهای باز و پهناور شهری صدا را باز نمیگردانند
و در فضاهای داخلی ساختمانهای امروزی پژواکها جذب و سانسور میشوند .موسیقی طنین انداز در مرکز خرید و فضاهای
عمومی امکان فهم حجم صدای فضا را از بین میبرد .در واقع در شهرهای معاصر ،گوشهای ما کور شدهاند( ".پاالسما،1113 ،
)10
پاالسما معتقد است" :وظیفهی بیانتهای معماری ،خلق استعارههای وجودی متجسدی است که وجود ما را تحقق بخشیده و
سازماندهی میکنند .تصاویر معماری ،ایدهها و تصاویر زندگی را منعکس نموده و برای آن واقعیت خارجی قائل میشوند؛ معماری،
تصاویر زندگی آرمانی ما را جامهی عمل میپوشاند .ساختمانها وشهرها ما را قادر میسازند که جریان فاقد شکل واقعیت را
سازماندهی و درک کنیم و آن را به خاطر بسپاریم و در نهایت ،تشخیص دهیم و دوباره به خاطر آوریم که ما که هستیم .معماری
ما را قادرمیسازد که خود را در زنجیرهی فرهنگ قراردهیم .تمام تجارب ،داللت بر کنشهای گردآوری مجدد ،به خاطرسپردن و
مقایسه است .یک حافظهی تجسد یافته دارای نقشی کلیدی در به خاطرآوردن یک فضا یا مکان است .خانه و محل سکونت ما با
هویتمان یکپارچه شده و تبدیل به بخشی از بدن و هستی ما میشوند .در تجارب حائز اهمیت معماری ،فضا ،ماده و زمان در
جوهرهی اصلی هستی که در آگاهی ما نفوذ میکند ،در یک بعد واحد ،ترکیب میشوند .ما خود را با این فضا ،این مکان ،این لحظه
و این ابعادی که به اجزای سازندهی هستی ما تبدیلشدهاند ،میشناسیم .معماری ،هنر میانجیگری و آشتی میان ما و جهان اطراف
ماست( " .هال و دیگران):: :1:90 ،
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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.
Keywords: Identity, Location, Multi-sensory perception, Phenomenology, Juhani Pallasmaa
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فصلنامه معماری سبز
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0011جلد یک

بامهای سبز گامی مؤثر در کنترل هیدروکربنهای
آروماتیک چندحلقهای اتمسفری

میترا

تاریخ دریافت1000/11/20 :
تاریخ پذیرش1000/12/09 :

چراغی*1

کد مقاله33882 :

چکـیده
ایجاد بامهای سبز تالشی در جهت پایدارتر ساختن شهرها ،یکی از راه حلهای مدرن برای مشکالت شهری و کاهش
آلودگی هوا از طریق ایجاد فضای سبز می باشد .استفاده از فناوری معماری سبز که از تکنیک های پیشرفته فضای سبز
است ،به دلیل مزایایی چون کاهش آلودگی هوا ،کاهش گرمایش جهانی ،از بین رفتن جزیره حرارتی در شهر،کنترل میزان
منواکسید کربن ،کنترل هیدروکربن ها و افزایش سرانه فضای سبز است .مطالعات مختلف نشان دادند که استفاده از بام
سبز نقش موثری در کاهش هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای به ویژه  11ترکیب  PAHگزارش شده توسط
 EPAدارد که در این مطالعه پس از بیان مقدماتی در زمینه هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و بام سبز به معرفی
گیاهان مناسب برای بام سبز با هدف کاهش هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای پرداخته شده است.

واژگـان کلـیدی :توسعه پایدار ،آالینده های آلی ،معماری سبز

 -0استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی،
Cheraghi.mitra@asnrukh.ac.ir
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آالیندههای سمی زیست محیطی یکی از مهم ترین مشکالتی است که اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار می دهد .آلودگی در اثر
افزودن بیش از حد هر ماده ای به محیط زیست ایجاد می شود و منجر به از بین رفتن تنوع زیستی جهانی و اثرات جبران ناپذیری
بر سالمت انسان و ساختار و عملکرد اکوسیستم ها می شود ( .)Simcik and Offenberg, 2006این می تواند توانایی
اکوسیستم ها را برای جذب آالینده های تولید شده توسط فعالیت های انسانی محدود کند و ظرفیت تولید آن را به خطر بیندازد
( .)Romero, 2006در شهرهایی با جمعیت زیاد و فضای سبز کم ،آلودگی می تواند کیفیت زندگی ساکنان آن را کاهش دهد
( .)Zhu et al., 2012فعالیتهای آنتروپوژنیک ضایعات شیمیایی زیادی را به جو ما اضافه میکنند ،از جمله گوگرد و اکسیدهای
نیتروژن ،ازن ،فلزات و هیدروکربنها که در کالنشهرها به غلظت باالیی رسیدهاند و منجر به بحران اکولوژیکی میشوند
(.)Simcik, 1999
هیدروکربنهای آرماتیک چند حلقهای ( )PAHs: Ploycyclic Aromatic Hydrocarbonsگروه بزرگی از ترکیبات آلی
دارای دو تا هفت حلقه بنزنی میباشد PAHs .گروه وسیعی از آالیندههای زیست محیطی میباشند که ناشی از احتراق ناقص مواد
آلی نظیر سوختهای فسیلی میباشد .برخی از  PAHsدارای خاصیت سرطانزایی ،جهشزایی و تراتوژنی هستند و خطر جدی
برای سالمتی دارند و بدین علت نگرانی در رابطه با وجود  PAHsدر هوای آزاد روبه افزایش است PAHs .از هر دو منابع طبیعی
و انسانساخت وارد محیط میشوند .حضور وسیع  PAHsناشی از تولید آنها توسط تمامی انواع فرآیندهای احتراق مواد آلی است.
منابع انسانساخت  PAHsو مشتقات آنها بسیار متفاوت بوده و شامل احتراق ناقص سوخت ،پسماند ،یا دیگر مواد آلی مانند تنباکو
و مواد گیاهی است .آتشسوزی جنگلها و فوران آتشفشانها نیز از جمله منابع طبیعی انتشار  PAHsمحسوب میشوند .از میان
 16 ،PAHsترکیب به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی سریع توسط میکروارگانیسمها و در نتیجه ایجاد سمیت و خطر در محیط
زیست بیشتر مطرح بوده و بعنوان شاخص آلودگی ترکیبات  PAHsمیباشند .این  11ترکیب شامل )،Naphthalene (Nap
)Anthracene ،Phenanthrene (Phen) ،Fluorene (Flu) ،Acenaphthene (Ace) ،Acenaphthylene (Acy
)،Chrysene (Chr) ،Benzo[a]Anthracene (BaA) ،Pyrene (Pyr) ،Fluoranthene (Flrt) ،(Anth
)،Benzo[a]Pyrene (BaP) ،Benzo[k]Fluoranthene (BkF) ،Bbenzo[b]Fluoranthene (BbF
) Benzo[ghi]Perylene (BghiP) ،Dibenzo[a,h]Anthracene (DBahAو )Indeno[1,2,3-cd]Pyrene (Ind

میباشند PAHs .که بطور وسیعی در اتمسفر پراکنده شدهاند به عنوان یکی از اولین آالیندههای اتمسفری با احتمال سرطانزایی
شناخته میشوند PAHs .منتشره به اتمسفر قبل از ترسیب بر روی خاک ،گیاهان یا آب ،در فواصل بسیار طوالنی از منبع انتشار
منتقل میشوند .با افزایش وزن ملکولی ،سرطانزایی  PAHsافزایش و سمیت حاد آنها کاهش مییابد .سرطانزاترین PAHs
شامل  BaP ،BaAو  DBahAمیباشند (.)Ponce de León et al., 2014

 -2سرنوشت و تغییر شکل PAHsدر اتمسفر
رفتار  PAHsدر اتمسفر وابسته به واکنشهای پیچده فیزیکوشیمیایی ،برهمکنش با دیگر آالیندهها ،تغییر شکلهای
فتوشیمیایی و ترسیب خشک و تر میباشد PAHs .در هوای محیط و با توجه به شرایط اتمسفر (نظیر درجه حرارت هوا ،رطوبت و
سایر عوامل) ،ماهیت آئروسلها و مشخصههای  PAHsدر فاز گازی یا بصورت جذب شده برروی سطح ذرات وجود دارند .بطور
کلی  PAHs LMWبسیار فرار بوده و عمدتاً در فاز گازی میباشند .اگرچه  PAHsسبکتر دارای سمیت کمتری هستند اما آنها
قادر به واکنش با دیگر آالیندهها (ازن ،دیاکسید نیتروژن و دیاکسید گوگرد) جهت تشکیل دیونها ،نیترو و دینیترو  PAHsو
اسیدهای سولفوریک میباشند که ممکن است سمیت آنها بسیار افزایش یابد PAHs .دارای چهار و بیشتر از چهار حلقه در شرایط
محیطی به مقدار بسیار ناچیزی تبخیر میشوند .بنابراین اغلب  PAHsسنگین بواسطه فشار بخار پایینشان در اتمسفر در فاز
ذرهای میباشند .برخی از مطالعات ارتباط معنیداری بین مقدار  PMدر هوا و غلظت  PAHsدر فاز ذرهای یافتهاند .میزان PAHs
فاز گازی و ذرهای در هوا تابعی از درجه حرارات هوا و میزان فراریت  PAHsمیباشد .بنابراین با افزایش درجه حرارت هوا میزان
 PAHsگازی افزایش مییابد (.)SIMAT-SMA, 2011

 -3بامهای سبز گسترده
اصطالح بام سبز به یک سیستم سبک اطالق می شود که از الیه های پیش ساخته تشکیل و با بام ساختمان یک سیستم
واحد را به وجود آورده و رشد گیاهان را در محیط کشت رویشی خاصی ،در تمام یا قسمت هایی از بام میسر می سازد .یک بام سبز،
بامی است که مقدار با تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک ،یا با محیط کشت روینده ،پوشانده می شود .لفظ بام سبز گهگاه برای بام
هایی که مفاهیم معماری سبز” را مد نظر قرار می دهند ،نظیر پانل های خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک ،بکار می رود .در
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طراحی بام سبز گسترده ،بخش زیادی به پوشش گیاهی غالبا چمن تعلق می گیرد و سازه هایی مانند آالچق و مبلمان و … .وجود
ندارد و تنها ازایجاد یک سطح سبز گسترده و وسیع بعد زیست محیطی آن قابل استفاده است و از لحاظ اقصادی نیز بام های
سیستم گسترده به علت عدم نیاز به تقویت سازه و نگهداری گیاهان  30-۰0درصد ارزانتر از بام های فشرده هستند ( Snodgrass
.)and Mcin, 2010

 -4گیاهان مورد استفاده در بام سبز
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گیاهان مورد استفاده در بام سبز می توانند از گیاهان علفی و پوششهای مصنوعی تا درختچه ها و درختان چوبی و غیر چوبی
باشند .این گیاهان باید بتوانند در برابر محیط خشن و بی روح پشت بام در شرایط کم آبی ،یخ زدگی ،طوفان و غیره مقاومت کنند.
نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی ،متفاوت است .به طور کلی سه عامل مکانی ،اجتماعی و اقتصادی در
انتخاب گونه های مناسب دخیل اند .الزم است که گیاهان مناسب هر اقلیمی انتخاب شود ،خواه شرایط آن بصورت دوره ای خیلی
خشک ،خیلی گرم ،خیلی سرد یا خیلی متغیر باشد .مهمترین مسئله در بام گسترده یا بام سبز دامنه مقاومتی پوشش گیاهی آن
است .چرا که شرایط خشک در بیشتر اقلیم ها حاکم بر این نوع بام ها است .گیاهان شاداب گیاهانی هستند که در بافت های خود
به مدت طوالنی آب را ذخیره می کنند از جمله این گیاهان سدوم و تعداد کمی ار گیاهان خانواده کراکسوالسیا می باشند .تعداد
کمی از گونه های سدوم مناسب برای بام سبز وجود دارد که دارای رنگ های مختلف و الگوهای رشد متفاوتند .در ترکیب با خزه
رایج ترین جمعیت گیاهی بکار رفته در بام های گسترده می باشند .در نقاطی از جهان که سدوم به طور طبیعی وجود ندارد توسعه
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:
الف)گونه هایی با نیاز آبی پایین :با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما که بیش از دو سوم از مساحت کشور در مناطق خشک و
نیمه خشک قرار دارد و مسئله خشک سالی که سال هاست گریبان گیر تقریبا تمام نقاط کشور شده است ،که مقاومت در برابر
خشکی یک فاکتور اصلی در انتخاب گیاه است به عالوه نیا ز پایین گیاه هزینه های نگهداری را کاهش می دهد و در مصرف آب
صرفه جویی میکند.
ب) گونه های گیاهی با طول عمر دراز :هزینه نگهداری رابطه ی مستقیمی با طول عمر گیاه دارد .گیاهان با طول عمر کم
هزینه ی نگهداری و تعویض پوشش گیاهی را افزایش می دهد .به همین سبب انتخاب گونه های گیاهی گران تر با طول عمر
باالتر نسبت به گیاهان ارزان با طول عمر کم ارجحیت دارد.
ج) گیاهان با توقع پایین :هرچه گیاه کم توقع تر باشد و با اقلیم منطقه سازگارتر باشد بازدهی بام سبز افزایش می یابد .به
همین دلیل انتخاب گونه های بومی منطقه به دلیل سازگاری باال با محیط و نیاز کم به نگهداری ،آبیاری ،کوددهی و هرس در
اولویت قرار دارند.
چهار گروه اصلی گیاهان مورد استفاده در بام سبز عبارتند از:
-1گروه اول گیاهان پوششی؛گیاهانی که به دلیل خزنده بودن ،سطح خاک را میتوان به کمک آن ها پوشش داد .این گیاهان
رشد سریعی داشته و ارتفاع زیادی ندارند .موجب زیبایی فضای سبزتان خواهند شد .این گونه های گیاهی در رنگ ها و گونه های
متنوعی موجود هستند و به آسانی با شرایط جوی و محیطی سازگار می شوند .به این ترتیب مراقبت و نگهداری از آن ها کاهش
می یابد .از این گیاهان جهت پوشش خاک  ،فضای بین مناطق چمن کاری و یا گلکاری شده استفاده می شود.مثال  ( :ژاپنی  ،یال
اسبی  ،لیزوماکیا )
-2گروه دوم /گیاهان باال رونده /رونده  /پیچ :از این گیاهان معموال برای طرای و تزئین بالکن و لبه بام و دیوار استفاده می
شود .این گیاه به صورت معلق در لبه بام سبزیا پوشش دیوار کاشته شده و قادر است فضای مورد نظر را با برگ های خود به خوبی
پوشش دهد .این گیاه به صورت طولی رشد کرده و نه تنها مناسب بام سبزبوده بلکه برای داشتن دیوارسبز نیز میتوان از آن استفاده
کرد .سرعت رشد این گیاهان باال بوده و میتوان مسیری برای رشد این نوع گیاهان انتخاب کرد تا آنها در همان مسیر مشخص
شده رشد کنند.گیاهان رونده معموال با هر شرایطی کنار می آیند .مثال  ( :شیر خشت  ،پیچ گلیسین  ،پیچ امین الدوله ،انواع پیچ )
-8گروه سوم  /گیاهان سوزنی برگ :بهترین گزینه برای بام سبزگیاهان همیشه سبز سوزنی برگ هستند .این گیاهان به
راحتی با شرایط موجود سازگار شده و مقاومت باالیی دارند .گیاهان سوزنی برگ رشد خوبی دارند ،در تمام طول سال سبز هستند .با
زنده نگه داشتن فضای بام،طراوت و زیبایی خاصی به بام سبز می بخشد .مثال ( کامیس پاریس )
-0گروه چهارم  /گل و گیاه معطر و خوشبو :گونه ای از گیاهان که با کاشتن آنها میتوان یک محیط عالی برای استراحت و
پرورش گیاهان در بام سبز ایجاد کرد .محیط بام سبز را خوشبو و عطرآگین نمود .نمونه های متنوعی که هر کدام دارای عطر
خاص خود هستند .گونه ای از آن ها وجود دارد که نه تنها بوی خوش دارند بلکه رونده بوده و به صورت پیچکی رشد می کنند.
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بسیاری از گیاهان معطر در مکان های خشک و صخره ای رشد می کنند برای بام سبز بسیار مناسب است .مثال (آویشن باغی و
پونه کوهی)
در جدول  1به برخی از گیاهان مورد استفاده در بام های سبز اشاره شده است.
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پوششهای گیاهی به چندین روش ،آلودگی را از بین میبرند :گیاهان ،آالیندههای گازی را از طریق روزنههای خود جذب
میکنند ،گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق حفرههای نازک بر روی برگها جذب میکنند .ریشه و باکتری موجود
در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت دارند ،و قادر به شکستن اجزای ارگانیک خاص مثل هیدروکربن معطر در بافت گیاه و یا در
خاک .عالوه بر این پوشش گیاهی بامهای سبز به صورت غیرمستقیم آالیندههای هوا را کاهش میدهند زیرا با خنککردن هوا و
پایین آوردن دمای اطراف پشتبام و انتقال هوای خنک و وجود سایه درختان ،گیاهان طی فرآیند فتوسنتز کربن با جذب دیاکسید
کربن و تبدیل آن به اکسیژن بطور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب میکنند .همچنین طی فرآیند فتوسنتز ،برگ درختان سایر مواد
شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن ،آمونیم تولید شده در هوا ،بخشی از دیاکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکالت مه
آلودگی و اثرات گلخانهای هستند را از محیط خارج میکند .برگ درختان با جذب و حفظ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا تا زمان
شستوشو و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا  5۰درصد کاهش داده و تأثیر بهسزایی بر بهبود کیفیت هوا دارد.
از میان گونه های گیاهی معرفی شده در جدول  ،1شبدر ،رزماری و شمشاد نقش مؤثری در کاهش هیدروکربنهای آروماتیک چند
حلقه ای دارند.
جدول  -1گیاهان مورد استفاده در بام سبز

 -6نتیجهگیری
بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن میتوان در جهت
افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد .بام سبز شامل مجموعهای بهم پیوسته از
پوشش گیاهی با رشد متناسب و یک عایق ضد آب نفوذ ناپذیر است که سقف را پوشش میدهد .نقش عمده بام سبز در مدیریت
آبهای ناشی از بارندگی ،بازیافت آب ،کاهش اثر گازهای گلخانهای ،تنوع زیست محیطی در موجودات زنده شهری ،گیاهان و
جانوران ،محافظت از پوسته زمین ،جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ،بهبود و تلطیف هوا ،کاهش دما ،معتدل نمودن
هوای گرم ،جلوگیری از آتش سوزی ساختمانها ،کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیس ،بهبود کیفیت اقلیمی ،ایجاد تهویه مطبوع در
شهر ،ایجاد چشم اندازهای زیبای شهری ،مطبوعیت و مطلوبیت فضاهای شهری ،پاکیزگی وکاهش آلودگی هوا ،ذخیره انرژی،
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 عالوه بر این ها در مطالعات انجام.کاهش آلودگی صوتی کاهش هزینههای مربوط به نگهداری و تعویض سقف ساختمان است
 تاییدEPA  گزارش شده توسطPAH  ترکیب11  نقش بام سبز در کاهش هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای به ویژه،شده
 رزماری و شمشاد نقش مؤثری در کاهش هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای، گونه های شبدر،شده است که در این میان
.دارند
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چکـیده
طراحی و معماری مراکز درمانی بهعنوان یک ضرورت در روند درمان مطرح میشود .همچنین بر اساس چنین
پژوهشهایی میتوان الگویی مناسب جهت طراحی مراکز درمانی بر مبنای انعطافپذیری باال ،صمیمیت و آرامش ارائه
نمود که تضمینکننده تسریع روند درمان بیماران و ارتقای سالمتی افراد جامعه خواهد بود .عناصر کالبدی محیط بر رفتار
انسان در محیط تأثیرگذار میباشند که این عناصر در محیطهای بیمارستانی اهمیت بیشتری دارند .عناصری از محیط
ساخته شده که میتواند حس کنترل و رفاه بیمار را بهبود بخشد ،تمرکز مطالعه خواهد بود .هدف از انجام پژوهش حاضر،
بررسی تأثیر نور ،صدا ،رنگ ،مبلمان و دیگر عناصر تأثیرگذار در طراحی داخلی بیمارستانها بر سالمت روان بیماران بود.
روش تحقیق بکار گرفته در این نوشتار مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است و رویکردی توصیفی دارد .نتایج نشان میدهد
با بهرهگیری از معماری داخلی فضاهای درمانی و توجه به محیط کالبدی میتوان به خلق فضاهایی مناسب و واجد ارزش
فضایی پرداخت تا استرس و اضطراب بیماران را که ناشی از حضور در مراکز درمانی و یا بیماری است؛ کاهش داد و بر
سالمت روان افراد تأثیر مثبت گذاشت و در جهت ارتقای سالمتی افراد که مهمترین هدف بیمارستانها است گام برداشت.

واژگـان کلـیدی :طراحی داخلی ،سالمت روان ،بیمارستان ،روانشناسی محیط ،محیط کالبدی
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شاید بتوان شروع توجه به یافتههای دانش روانشناسی محیط از سوی معماران و شهرسازان و تالش برای بهکارگیری آن
در طراحی محیط زندگی را هم زمان با افول سبک بینالمللی معماری دانست .گروهی از روانشناسان معتقدند که احساسات درونی
انسان و بروز آن بهصورت رفتار در محیط عالوهبرآن که تابع شرایط روانی ،فرهنگی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی وی در جامعه
است ،به مقدار زیادی تحتتأثیر محیط کالبدی زندگی وی نیز هست .انسان محاط در محیط است و خود انسان این محیط را شکل
میدهد .محیطی که انسان میسازد ،عالوه بر تأثیرگذاری بر جسم انسان ،محیط بر روان وی نیز هست (شاهچراغی و بندرآباد،
 .)1330بیمارستان بهعنوان یکی از اصلیترین مبادی و احتیاجات در امور بهداشت و درمان جامعه بدو حیات بشر بوده است.
باتوجهبه روند روبهرشد جمعیت و رعایت اصول بهداشت توسط عموم طبقات اجتماعی و پیشرفت علوم پزشکی و توسعه تکنولوژی
مهندسی پزشکی ،طراحی و ساخت یک بیمارستان ،بهعنوان یک اولویت در طراحی شهری قرار دارد لذا وجود مطالعات جامعی الزم
است تا بتوان در جهت ارتقای سطح اطالعات پیرامون طراحی داخلی بناهای درمانی اقدام نمود .امروزه طراحی معماری نقش
تعیینکنندهای در روند درمان و بهبودی بیماران در مراکز درمانی ایفا میکند (جلیلی و همکاران .)1335 ،طراحی داخلی بیمارستان
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،چرا که بیمارستان مکانی میباشد که افراد برای رفع و برطرف نمودن بیماریهای جسمی و
روحی به آنجا مراجعه مینمایند و به همین علت دکوراسیون داخلی فضای بیمارستان میتواند در روند افزایش بهبود روحیه و
وضعیت بیماران تأثیرگذار باشد .سالمت جسم و روان ،کارآمدی و بهرهوری در محیطهای بیمارستانی و مراکز درمانی از
شاخصهایی است که توجه بسیاری از معماران و روانشناسان را به خود جلب کرده است .پژوهشهای بسیاری انجام شده تا رابطه
متغیرهای مختلف و همبستگی میان آنها را بسنجد و به بهینهکردن این فضاها کمک کند .اگر در طراحی دکوراسیون داخلی
بیمارستان خالقیت به کار برده شود میتواند تأثیرات بسیار زیادی در روند درمان بیماران و ایجاد احساس آرامش در آنها داشته
باشد.
یک طراح در مورد پیچیدگیهای روانی و احساسی حفظ سالمت تحقیق میکند تا بتواند محیطی کامالً آرام و باتوجهبه
نیازهای استفادهکنندگانش را خلق کند .در هنگامی که بیمار برای مبارزه با بیماری آماده میشود ،محدود شدن اجباری ،احساس
بیپناهی ،نگرانی در مورد مخارج پزشکی و نتیجه تشخیص بیماری و جراحی او را تحتفشار قرارمی دهد ،فضاهای جالب برای
نشستنهای گروهی و بدون تشریفات و غیررسمی و صحبت با دیگران و همدردی میتواند آنها را تقلیل دهد .یک طراح حرفهای
میتواند با مطالعه ،تحقیق و ارائه راهحلهایی خالقانه ،محیطی امن ،سالم و راحت را پدید آورد .در بین اجزاء شکلدهنده
محیطهای داخلی ،تأثیر روانشناختی مواردی چون نور ،رنگ ،صدا ،هوا و ماده ،بر انسان در مطالعات گوناگون مورد تاکید قرار
گرفته است .در اواخر قرن هجدهم ،فلورانس نایتینگل 2از اولین افرادی بود که به بررسی عناصر محیطی تأثیرگذار در تسریع
بهبودی و کاهش فشار روانی بیماران در بیمارستانها پرداخت و دراینرابطه ،اتاقهای بستری با ارتفاع بیشتر ،پنجرههای بزرگتر،
تهویه و نور طبیعی مناسب را پیشنهاد داد .از اواسط دهه  1361میالدی ،محققان اذعان داشتند که راهروهای بدون پنجره،
کریدورهای پر پیچوخم ،محوطههای داخلی استریلیزه شده با بوی نامطبوع ،حسی از ناخوشایندی در فضا را به وجود میآورد و در
نتیجه سبب افزایش فشار روانی و استرس در بیماران میشود (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،طراحی اتاقهای درمان میتواند بر
درک بیماران از خدمات ایمنی ،روانشناختی ،صمیمیت و آرامش تأثیر مستقیم داشته باشد .همچنین طراحی ضعیف اتاقهای درمان
میتواند استرس و نگرانی بیماران را افزایش دهد و در روند درمان آنها نتیجه منفی داشته باشد .تحقیقات نشان داده است که
بیمارستانهای موجود باعث ایجاد استرس در بیمار میگردند که این استرس سیستم ایمنی بدن را مختل کرده ،نیروهای روحی و
احساسی فرد را غیرفعال میکند و نتیجتاً مانع فرایند بهبود گشته و یا آن را به تعویق میاندازد .معماران مجموعههای درمانی،
معماران داخلی و محققان فاکتورهای کلیدی در طراحی بیمارستانها که بر نتایج بیماران تأثیر مثبت دارد را کمکردن و ازبینبردن
استرس دهندههای محیطی مثبت ،برقراری ارتباطات اجتماعی و دادن حس کنترل به بیمار عنوان کردهاند .این اقدامات عالوه بر
بیماران دارای تأثیرات مثبتی بر کادر درمان نیز میباشند .ثابت شده است که فضاهای درمانگر 3بهخاطر بهبود نتایج بیماران،
کاهش طول درمان و افزایش رضایت و میزان کارایی و نگهداری کادر درمان از نظر اقتصادی نیز بهینه میباشد .دکوراسیون داخلی
فضا در مراقبتهای پزشکی کارکرد و اهمیت خاصی دارد و امروزه همه مراجعان و کادر درمانی این مسئله را بخشی از فرایند
درمان میدانند که در آن رنگ ،نور ،مصالح و تجهیزات هر یک نقش برجستهای ایفا میکنند .علیرغم اینکه تحقیقات ثابت کرده
است سبک طراحی بیمارستانها تأثیر زیادی بر بهبود بیمار دارد اما همچنان در خیلی از مراکز بهداشتی و درمانی شاهد مواردی
هستیم که خالف این دیدگاه عمل میکنند .امروزه معماری مراکز درمانی از عملکردگرایی صرف به ایجاد محیطی شفابخش در
حال تغییرند .محیط شفابخش 0در مراکز درمانی به معنی ایجاد فضایی است که تأثیرات مثبتی بر درمان بیماری داشته باشد
(میرزایی و موحد .)1333 ،فضاهای درمانی از جمله فضاهایی است که بر حاالت روحی بیماران تأثیر میگذارد .گذراندن مدت

1 Environmental Psychology
2 Florence Nightingale
3 Therapeutic spaces
4 Healing environment
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طوالنی در محیطهای درمانی ،تجربهای تنشزا است .طراحی ضعیف این محیطها ،میتواند سبب تشدید اختالالت رفتاری و
اضطراب در آنها گردد (غنی زاده و همکاران.)1336 ،

 -2روش تحقیق
شیوه تحقیق بهصورت توصیفی و روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای میباشد .برای جستجوی مقاالت مرتبط با موضوع در
پایگاههای  ،Elsevier ،Sage ،Science directپایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) ،)SIDپایگاه مرجع دانش
) ،)CIVILICAپایگاه مرجع تخصصی نور و شبکه پژوهشگران ایرانی جستجو انجام داده شد .این مقاله از مطالعه مقاالت و
جمعبندی و دستهبندی نتایج و مطالب آنها بهدستآمده است.

 -3مبانی نظری
 -1-3بیمارستان

 -2-3سالمت

روان1

سالمت روان حالت موفقیتآمیز یک کنش روانی است که نتایج فعالیتهای ثمربخش ،روابط رضایتبخش با دیگران ،توانایی
سازگاری با تغییرات و کنار آمدن با نامالیمات است (خدادادی سنگده و همکاران .)1333 ،سالمت روانی عمومی در واقع تعادل بین
جنبههای مختلف زندگی جسمانی ،اجتماعی ،روحی و هیجانی است (آصف زاد و موسوی.)1336 ،

 -3-3بیمار
بیمار به فردی اطالق میشود که از ناراحتی یا اختالل روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج میبرد .بیماران در بیمارستان
باتوجهبه نوع بیماری خود نیازمند دریافت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف میباشند (گرجی مهلبانی و صالح
آهنگر.)1332 ،
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بیمارستان مهمترین واحد ارائهدهنده خدمات درمانی است و مهمترین عملکردها و وظایف بیمارستانها عبارتاند از :پذیرش و
درمان سریع بیماران ،مشارکت در بهداشت جامعه ،انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزش علوم پزشکی .باتوجهبه اینکه بیمارستان در
کدام جامعه ،چه کشور ،یا چه منطقه با چه نظامی از نظامهای ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی واقع گردیده است میتواند
عملکرد متفاوت داشته باشد (جلیلی و همکاران )1335 ،و در واقع عبارت است از نهادی که برای تشخیص بیماری و معالجة
امراض و جراحات ،هم از طریق پزشکی و هم از طریق جراحی بیماران و مجروحان و بستری آنها در طی این مراحل ،طراحی،
ساخته و تجهیز شده است (گرجی مهلبانی و صالح آهنگر.)1332 ،

 -4-3روانشناسی محیطی در معماری فضاهای بیمارستان
روانشناسی محیطی زیرمجموعهای از علوم رفتاری است .روانشناسی محیطی بهعنوان شاخهای از روانشناسی که معماران
نیز سهم عمدهای در ارائه و توسعه آن داشتهاند به مطالعه رفتارهای انسان دررابطهبا سکونتگاههایش میپردازد .توجه به شرایط
بیمار و بررسی نیازهای وی از لحاظ روحی و جسمی باتوجهبه آسیبپذیر بودن بیشتر وی نسبت به فرد سالم ،معماران را ملزم به
رعایت علمیتر و دقیقتر از تمام اصول و مؤلفههای معماری میکند .بهطوریکه عناصر بصری همچون ،فرمهای تأثیرگذار بصری،
نور ،رنگ و  ...میبایست بهمراتب استفاده خود در قسمتهای مختلف بیمارستان مورد ارزیابی علمی قرار گرفته و گزینشها مبتنی
بر شواهد علمی و با بررسی تأثیراتی که بر روان بیمار ،بر جسم وی و همچنین بر عملکرد کارکنان مرکز درمانی میگذارند ،صورت
پذیرد .بر اساس شواهد موجود تغییرات در طراحی گرافیک محیطی مراکز درمانی ،طوری که بتوانند محیطی راحتتر ،زیباتر و
گویاتر به وجود آورند ،موجب کاهش تنشها در بیماران و همچنین افزایش رضایتمندی بیماران از کیفیت درمان در مراکز درمانی
شده است (گرجی مهلبانی و صالح آهنگر.)1332 ،
معموالً طراحی فضاهای مراکز بهداشتی و پزشکی ،ناآگاهانه به شکل اضطرابآور ساخته میشوند .سقفهای کوتاه ،نور زننده،
سروصدای زیاد و عدم وجود یک حریم شخصی ،همهوهمه باعث تشدید فشار و تنش میشوند .در یک ساختمان مرکز درمانی،
بهتر است عالوه بر ایجاد یک فضای صمیمی ،حریم خصوصی نیز برقرار باشد .بهعنوانمثال همراهان بیمار بتوانند بهراحتی حالت
صندلی خود را تغییر دهند تا بهراحتی با دیگر بیماران صحبت کنند .همچنین وجود اتاقهای خصوصی یکتخته ،فضایی مناسب
برای مالقات دوستان و آشنایان را فراهم کرده و عالوه بر تسریع روند بهبود ،اضطراب 2بیمار را کاهش میدهد .مطالعات نشان
داده است کارکنان بیمارستانهای آرامتر اضطراب و تنش کمتری در حین کار دارند و همچنین در خانه خود نیز بهتر میخوابند.
محیطهای درمانی آرامتر و روشنتر در کاهش خطاهای پزشکی نیز سهم چشمگیری دارند .در فضاهایی که بهاندازه کافی روشن
1 Mental health
2 Anxiety
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هستند ،عالوه بر مشخصبودن زمان شب و روز ،خواب بهتر و اضطراب کمتر را به همراه خواهند داشت .طی یک مطالعه ثابت شد
که نیاز بیمار به آرامبخش در اتاقهای روشن کمتر از اتاقهای تاریک است که همین امر باعث کاهش  21درصدی هزینههای
دارویی میشود (میرزایی و موحد .)1333 ،ویژگیهای معماری بهعنوان جنبههای نسبتاً دائمی محیط بیمارستان ،مانند پالن یا
چیدمان بیمارستان ،اندازه و شکل اتاقها و محل قرارگیری پنجرهها تعریف میشوند (هریس 1و همکاران .)2112 ،طراحی
بیمارستانها باید بهگونهای باشد که از ترس و هراس بیمار هنگام ورود به بیمارستان به میزان قابلتوجهی بکاهد (اکبری فضلی و
افضلی .)1330 ،تأثیر محیط بیمارستان بر بیماران باتوجهبه شرایط حساس و آسیبپذیری بیماران بسیار حائز اهمیت است و طراح با
ایجاد محیطی مناسب و مطبوع به طور مستقیم و غیرمستقیم در وضعیت روحی و روانی و همچنین جسمی بیمار تأثیر میگذارد.
عدم توجه به نیازهای فیزیولوژیکی و روانی افراد در یک محیط بخصوص فضای درمانی بیمارستان منجر به ایجاد حس نارضایتی
در بین آنها و کندی روند بهبود بیماران میشود .محققین بسیاری به اهمیت رعایت نکات روانشناسانه در طراحی محیطهای
درمانی و توجه به مناسبات روحی و روانی بیماران عالوه بر خدمات درمانی اشاره نمودند و دریافتند که محیط فیزیکی بیمارستانها
باید به نحوی طراحی شود که ضمن برخورداری از کیفیتهای فضایی و محیطی ،بتواند آرامش نسبی روحی و روانی را نیز با
بررسی نیازهای بیماران برای آنها فراهم نماید (کالنی ساروکالیی و مهری .)1337 ،معماری باتکیهبر روانشناسی محیطی در
بیمارستان باید حس اعتماد ،امنیت ،آرامش ،آزادی و سالمت را در کارکنان و بیماران ایجاد کند (نادری پیرعلی .)1336 ،در طراحی
محیطهای بیمارستانی شناخت صحیح نیازهای بیماران و کارکنان و تعریف مناسب فضاهای مختلف بیمارستانی مانند فضاهای
ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .مراکز درمانی با هدف درمان بیماران و بهبود سالمتی افراد جامعه احداث و به
بهرهبرداری میرسند؛ بنابراین در اکثر موارد صرفاً کیفیت درمان این مراکز مورد بحثوبررسی قرار میگیرد و متأسفانه کالبد
فیزیکی بنا صرفاً از جهت بهداشت و عدم آلودگی و ارتباطات عملکردی و فیزیکی فضاهای موجود ارزیابی میشود؛ و احساس
رضایت کاربران مجموعه (بیماران و کارکنان) از فضا و جنبههای ادراک دیداری و بصری موجود و تأثیر آنها بر رفتار بیماران
اهمیت چندانی ندارد .اما بر مبنای تعریف سازمان بهداشت جهانی ، 2سالمتی یک مسئله چندبعدی است و عالوه بر بعد جسمی،
دارای ابعاد روحی -وانی و اجتماعی است .باید توجه داشت که ابعاد مختلف سالمتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر گذاشته و تحتتأثیر
یکدیگر قرار میگیرند .همان گونه که بهرهگیری از نور مناسب ،مبلمان زیبا و راحت در کنار کالبد فیزیکی و معماری بنا ،در کاهش
میزان استرس بیماران مؤثر است.

 -5-3طراحی داخلی بیمارستانها
محیط بیمارستان همان گونه که بسیار عملکردی است و می باید استقرار فضاها و ارتباط آنها بهگونهای باشد که هیچگونه
اختاللی در پروسه درمانی ایجاد نکند .فاکتورهای مختلف کالبدی در محیط بیمارستان میتواند تأثیرات کیفی و کمی در دوره
نقاهت بیماران بستری در بیمارستان داشته باشد (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،طراحی داخلی فضای درمانی ،جزء جداییناپذیر
کیفیت طراحی محیط به شمار میرود .اما نباید عناصر و لوازم صرفاً لوکس و شیک را با مبحث طراحی داخلی اشتباه گرفت.
پژوهشها نشان میدهد که ایجاد انعطافپذیری باال ،امنیت ،صمیمیت و آرامش در محیطهای درمانی که حضور در آن منجر به
اضطراب و هراس در مراجعین میگردد ،عالوهبرآن که بر غنای مجموعه خواهد افزود ،دغدغههای ناشی از حضور کاربر در محیطی
ناآشنا و غیر خانگی را نیز برطرف مینماید .عدم توجه به طراحی کالبدی و طراحی داخلی در فضاهای درمانی ،نارضایتی کاربران را
در پی دارد (مطلبی و وجدان زاده .)1330 ،سختترین کار معمار در فرایند طراحی ،تشخیص نحوه درک و استفاده کاربران از فضای
معماری است .اگر ما فضایی برای نشستن طراحی کنیم اما مخاطب نفهمد که این فضا جایی برای نشستن است ما بخشی از فرایند
طراحی را ازدستدادهایم .اگر ما تفاوتهایی از قبیل تفاوت فرهنگ ،اجتماع ،گروه سنی ،سطح آموزش و  ...نادیده بگیریم مسلماً
طراحی ما طراحی مناسبی نخواهد بود.
جنبههای معماری محیطهای شفابخش شامل آن دسته از عناصری است که محیطی آرام و بهینه برای بیمار ایجاد میکند.
این مؤلفهها شامل نماهایی به بیرون یا در صورت عدم امکان ،حداقل تصاویری از طبیعت؛ صندلی اضافی بهعنوان جایگزینی برای
تخت؛ کاهش سطح سروصدا؛ انواع گزینههای روشنایی و دمای اتاق راحت میباشد .اتاقهای یک تخته ،نور طبیعی و مناسب و
منظره طبیعت سه عامل مهم طراحی هستند که به نتایج مثبت سالمت کمک میکنند (کانالن 3و همکاران .)2113 ،اصلیترین و
اساسیترین بخش عمومی بیمارستان که نقش اساسی در باالبردن روحیه ،القای حس اعتماد و اطمینان و ایجاد جو صمیمی بر
عهده دارد ،البی بیمارستان است که عنصری سازماندهنده در نقش یک میدان شهری میباشد .اگر البی مجموعه بهخوبی طراحی
شود ،ذهنیت ماندگاری از فضا در ذهن بیمار و خانواده وی ایجاد خواهد کرد و باعث میشود که بیماران با آمادگی بهتری وارد
محیط درمانی شوند چرا که با داشتن برداشتی خوب از ورود به مجموعه ،بالطبع فضاهای دیگر را نیز جالب و خوشایند تصور کرده و
با کمترین استرس وارد بخشهای درمانی میشوند (سامبرانی .)1330 ،همانطور که علم پزشکی به طور فزایندهای به سمت مبتنی
بر شواهد پزشکی که در آن گزینههای بالینی بر اساس تحقیقات انتخاب میشوند ،طراحی مراکز بهداشتی و درمانی نیز توسط
1 Harris
2 WHO
3 Connellan
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پژوهشهای علمی که دربارة ارتباط محیط فیزیکی بیمارستان با بیماران و عملکرد کارکنان است ،هدایت و به سمت طراحی مبتنی
بر شواهد حرکت میکند (گرجی مهلبانی و صالح آهنگر .)1332 ،میتوان مبنای اصلی طراحی داخلی محیط شفابخش را حول
استفاده از تئوری مثبت و کاربرد رنگ ،پنجرههای بزرگ ،چیدمان مبلمان و طراحی ارگونومیک 1و مصالح دیوار و کف دانست؛
باتوجهبه اینکه دسترسی به مناظر طبیعی برای تمام بیماران مهیا نمیشود و نمیتوان از خاصیت درمانی آن بهره برد .اولریچ 2در
سال  1333ضمن تحقیقی نشان داد که استفاده از مناظر طبیعی در قالب طراحی داخلی همچون تابلوها و یا لوحهای دیواری و
سقفی با ایجاد حواسپرتی ،نتایج مثبتی را در بهبود ایفا نماید .ضمن اینکه بیماران نیز به درد خود تسلط بیشتری مییابند.
بخشها باید احساس اطمینان از مراقبت پزشکی همراه با آرامش جسمی و روحی را تضمین نموده و همچنین اطمینان حاصل
شود که حال و هوای موجود فراهم آورنده یک احساس گرم و آرامشبخش باشد که همه اینها برای بهبود سالمت بیماران مهم
میباشند (یاقوتی و فخاری .)1330 ،طراحی فضای داخلی بیمارستان باید به نحوی باشد که استرس و اضطراب را از بیماران دور
کند و برای آنان فضایی آرام و امیدبخش فراهم نماید .هر یک از بخشهای درمانی باید به شیوهای طراحی شوند که بیمار بتواند
روند درمان را بهخوبی انجام دهد و تأثیر مثبتی از محیط دریافت کنند.

 -6-3ویژگیهای محیطی
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کمرنگ بودن مسئله پژوهش و تحقیق در بحث تأثیر محیط بر انسان در مراکز درمانی ،باعث شده محیطهای درمانی تأثیر
مطلوبی در شرایط روحی فرد نداشته باشد و جزو مراکز استرسزا محسوب شوند .کیفیت محیطهای درمانی بر رفتار بیماران
تأثیرگذار هستند .در این محیطها ازنظر روانی مؤلفههای تهویه طبیعی ،منظره ،نور طبیعی و مصنوعی ،صدای مطلوب و عدم وجود
صدای نامطلوب ،رنگ ،لوازم دکوراسیونی ،فضای سبز و ابعاد پنجرهها در اتاقهای بستری از عناصر تأثیرگذار هستند .نورپردازی
اغلب برای روشنایی مالیم ،غیرمستقیم و گسترده یا طیف کامل پیشنهاد میشود .داشتن کیفیت هوای عالی با هوای تازه ،تهویه
کافی و رایحههای خنثی ایده خوبی است ،زیرا ممکن است به روند بهبودی کمک کنند (مروه .)2121 ،3از جمله ویژگیهای
محیطی که نتایج مثبت آنها بر سالمت بیماران بستری ثابت شده است ،میتوان مواردی مانند صدا ،پنجرهها ،اتاقهای بستری
آفتابگیر و تک تخته ،جنس کفپوشها و مبلمان و همچنین ،موسیقی ،هنر ،طبیعت ،کیفیت هوا و تهویه آن را نام برد .بر طبق
تحقیقات انجام شده ،بهمنظور کاهش فشار روانی بیماران ،پیشنهاد شده است که طراحی بیمارستانها بهگونهای باشد که اتاقهای
بستری دارای ارتفاع بیشتر نسبت به اتاقهای دیگر ،پنجرهها بزرگتر و تهویه به طور مناسب و نور طبیعی درون اتاقها وجود
داشته باشد (نجفی و همکاران .)1335 ،اگر یک بیمار در محیطی باشد که شرایط الزم را نداشته و از آن ناراضی بوده و احساس
ناخشنودی داشته باشد ،خودبهخود فرد دچار افسردگی و اضطراب عالوه بر استرس و افسردگی ناشی از بیماری میشود و این
عوامل بهنوبة خود بر سالمت روان و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار تأثیر میگذارد .از طرفی محققان مختلف نشان دادهاند که
رضایت از زندگی یکی از پیشبینیکنندههای سالمت روانی است (علیتاجر و مستقیمی.)1335 ،

 -4پیشینه پژوهش
در جدول  1خالصهای از تحقیقاتی که در زمینه عوامل مؤثر طراحی بر بیماران انجام گرفته است جمعآوری شده است.
جدول  -1عوامل طراحی شناسایی شده از مرور پژوهشها
عامل طراحی
طراحی معماری فضا
دردسترسبودن نور روز
دید به بیرون از فضا
استفاده از گیاهان در داخل فضا
موقعیت و جهت فضا

تأثیر
طراحی معماری یک فضا چیزی فراتر از سازماندهی هندسی است و بر ادراکات حسی کاربران تأثیر میگذارد.
طرحهای معماری فضایی بر جذب و حفظ کارکنان و همچنین کارایی و بهرهوری تأثیر میگذارد (گوئنتر 0و
ویتوری.)2112 ،5
نور بهویژه نور روز با تنظیم ریتم شبانهروزی بر عملکرد بصری و وضعیت روانی فرد تأثیر میگذارد (اولریچ و
همکاران.)2112 ،
دید به بیرون بهصورت تغییرات عاطفی و فیزیولوژیکی مثبت که منجر به کاهش استرس یا مزایای ترمیمی
میشود ،آشکار میشود (اولریچ.)1320 ،
به حواسپرتی مثبت و محیط کاری دلپذیر کمک میکند .نماهای طبیعی بر بهبودی بیمار تأثیر میگذارد
(اولریچ.)1333 ،
مرتبط با محیطهای حرارتی ،بینایی ،شنوایی و بویایی خاص سایت .از نظر تنظیمات فیزیکی ،مکان و
جهتگیری نامناسب یک فضا ممکن است منجر به سیستم مسیریابی ضعیف شود و ممکن است باعث
افزایش استرس بیماران و اتالف وقت شود (زیمرینگ.)1331 ،1
1 Ergonomic design
2 Ulrich
3 Marwah
4 Gunther
5 Vittori
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ادامه جدول  -1عوامل طراحی شناسایی شده از مرور پژوهشها
عامل طراحی
سطح سروصدا
رنگ
استفاده از اشیا هنری
وسعت فضا

تأثیر
سطح سروصدای محیط ارتباط قوی با نتایج بیمار دارد (دابز .)2110 ،2بیماران سطوح باالی سروصدا را
استرسزا میدانند (بایو 3و همکاران.)1335 ،
رنگ ،ویژگی ذاتی همه مواد و سطوح ،عنصر جداییناپذیر طراحی در نظر گرفته میشود .همراه با نورپردازی،
رنگ بر واکنش افراد به محیط تأثیر میگذارد و بر روحیه بیماران تأثیر میگذارد (دالکه 0و همکاران.)2117 ،
مداخالت مبتنی بر هنر در کاهش پیامدهای نامطلوب فیزیولوژیکی و روانی مؤثر هستند و اثر شفابخشی
مثبتی روی بیماران دارند (استاکی 5و نوبل.)2111 ،7
وسعت کم بهعنوان یک عامل استرسزای محیطی قوی دیده شده است (استامپس .)2116 ،6درک وسعت
اتاق بر رضایت و عملکرد کاربر تأثیر دارد (اونیل.)1330 ،2

 -5مؤلفههای مؤثر در محیط داخلی بر سالمت روان
سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)27 :زمستان  ،5011جلد یک

بهکارگیری مؤلفههای محیطی در بخشهای مختلف مرکز درمانی ازجمله بخش بستری بیمارستانها عاملی بسیار مهم در
روند بهبود بیماران به شمار میآید طراح با ایجاد محیطی مناسب و مطبوع با استفاده از مؤلفههای محیطی به طور مستقیم و
غیرمستقیم در وضعیت روحی و روانی و همچنین جسمی بیمار تأثیر میگذارد و موجب کاهش ترس از محیط شده و سرعت روند
بهبودی را تغییر میدهد (قربانی و عنایتی.)1330 ،

 -1-5نور
از مدتها پیش اکثر مذاهب و ملل از نور بهعنوان یک نیروی شفابخش استفاده میکنند .نور بهویژه نور روز با تنظیم ریتم
شبانهروزی بر عملکرد بصری و وضعیت روانی فرد تأثیر میگذارد (مورشد 3و ژائو .)2112 ،11تحقیقات نشان میدهد که روشنایی
روز از افسردگی بالینی جلوگیری کرده و مدت زمان بهبود را تسریع مینماید و بیمارانی که افسردگی دارند با دسترسی به نور
خورشید در اتاق خود در مقایسه با بیماران افسرده بستری شده در اتاقهای تاریک بیمارستان مدت زمان کمتری را میگذرانند.
مسئلهای که بدان بیتوجهی میشود ،معنای بیولوژیکی نور و تأثیر نور آفتاب در امر بهبودی است .همچنین در بستریهای طوالنی
در بیمارستانها وجود نورهای خاصی ضروری است تا وظایف متابولیکی و گردش خون بهدرستی انجام پذیرد .کسانی که اینگونه
محیطها را طراحی میکنند ،باید از اثرات بیولوژیکی نور اطالع داشته باشند .نمایش ناگهانی نور سبب تحریک غدد فوقکلیوی
میشود .ممکن است در این موارد از گردش روز و شب الهام گرفته و مشابه نور طبیعی را ایجاد کرد (طالبی و پاشایی کمالی،
 .)1330بیماران در اتاقهای روشن روز درد کمتری دارند ،استرس کمتری دارند و آرامتر هستند .نور اصلیترین عامل درک بصری
محیط است .میزان وجود نور ،سایه یا عدم وجود نور (تاریکی) بر ذهن و روان انسان ،ادراک وی و نیز معانی که به محیط میدهد
متفاوت بوده و در پی این موضوع بر رفتار هم مؤثر است .میزان نور محیط بر روند بهبود بیماران در محیطهای درمانی مؤثر است.
این تأثیرات ممکن است سالمت را تقویت کند و یا ممکن است سبب افسردگی ،بیهودگی و خوابآلودگی گردد (شاهچراغی و
بندرآباد .)1330 ،ازآنجاییکه ساعت درونی بدن که کنترلکننده سیستمهای زیسـتی و ریتمهای رفتـاری مثل چرخه خواب و
بیداری ،حرارت بدن و… است با طلوع و غروب خورشید هماهنگ است ،هر نوع نور مصنوعی که خللی در تاریکی حاصل از نبود
خورشید یا ماه وارد کند باعث بروز افسردگی ،استرس ،کاهش تمرکز فکر ،تضعیف دستگاه ایمنی بدن و کاهش آستانه تحمل در
انسان میشود.

 -2-5صدا
صدا امواج مکانیکی است که از طریق جامدات و مایعات و گازها انتقالیافته و بهوسیله ساختار گوش انسان دریافت میشود و
از طریق اعصاب شنوایی به مغز هدایت شده و ادراک میشود .سطح سروصدای بیمارستان اغلب زیاد است و ناراحتی بسیاری در
1 Zimring
2 Dubbs
3 Bayo
4 Dalke
5 Stuckey
6 Nobel
7 Stamps
8 O’Neill
9 Mourshed
10 Zhao
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میان بیماران و احساس استرس ایجاد میکند .یافتهها نشان میدهند صدای زیاد در پروسه درمان بیماران اخالل ایجاد میکند .به
همین دلیل پیشنهاد شده با در نظرگیری مواردی مانند کنترل صدای سیستمهای سرمایش و گرمایش و تخلیه هوا در بخشهای
بستری ،صدای ناشی از پخش موسیقی ،رادیو و تلویزیون در اتاقهای چند تختخوابی ،صدای ناشی از سیستم بهداشتی در بخش
بستری ،محل سرویسهای بهداشتی در بخش بستری ،فضایی که عملکرد داخل آن باعث تولید صدا میشود ،انعکاس صدا و
مصالح نازککاری مناسب ،مقررات سیستم پرستاری در جلوگیری از صدای مزاحم ،از ایجاد صدای نامطلوب در بخشهای
بیمارستان جلوگیری شود .گوشفرادادن به موسیقی آرام ،بهویژه زمانی که توسط بیماران قابلکنترل باشد اغلب میتواند به کاهش
اضطراب و استرس بیانجامد و به برخی بیماران به مقابله و مهار درد کمک میکند (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،سطح سروصدای
محیط ارتباط قوی با نتایج بیمار دارد (مورشد و ژائو .)2112 ،صدای موسیقی نقش مهمی در سالمتی دارد ،اما انتخاب شخصی
بهوضوح عامل مهمی در مزایایی است که میتوان انتظار داشت .در مقابل صداهای طبیعت بهطورکلی بهعنوان صداهای مثبت و
بهویژه صداهای آب در نظر گرفته میشوند (واتس 1و همکاران .)2117 ،سروصدای بیش از حد در محیطهای مراقبتهای بهداشتی
ممکن است منجر به کاهش عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مدت اقامت بیماران ،استرس ،خستگی ،فرسودگی شغلی ،نارضایتی
شغلی ،وقفه و خطر عدم دقت برای کارکنان شود .بخش اعظم آلودگی صوتی ناشی از همجواریهای نامناسب و نزدیکی به
خیابانهای پرتردد که تأثیراتی همچون خوابهای نامنظم و پریشان ،افزایش فشارخون و ضربان قلب که حاصل آلودگی صوتی در
بیمارستانها دارد .آلودگی صوتی نیز تحت عنوان منبع استرس محیطی مزمن در مراکز درمانی خوانده میشود .با کمکردن منابع
آلودگی همچون انتخاب مصالح جاذب صدا پروسه درمان بهبود خواهد یافت.
الف -تأثیر صدا بر بیماران :سطح سروصدا در بیمارستانها تأثیرات زیادی بر بیماران میگذارد که از جمله آنها میتوان
از موارد زیر نام برد:
ب -خواب بیمار :داشتن یک خواب خوب شبانه برای فرایندهای بهبودی بیماران بسیار مهم است .مطالعات نشان دادهاند
که سطح سروصدا در بسیاری از بیمارستانها حتی در شب بسیار زیاد است و سروصدا یکی از دالیل اصلی بیداریها و بدخوابی
است .به همین دلیل باید تدابیری برای کاهش زمان طنین ، 2انتشار صدا و سطح شدت نویز 3در اتاقهای بیمار اتخاذ شود (اولریچ
و همکاران.)2112 ،
ج -حریم خصوصی بیمار :استفاده از مواد جاذب صدا میتواند با کاهش انتشار صدا حریم خصوصی بیمار را افزایش دهد.
هنگامی که اتاقهای یک تخته در دسترس نیستند ،باید از پارتیشنهای دیواری بهجای پردهها برای جداسازی فضاهای تخت
استفاده شود (اولریچ و همکاران.)2112 ،
د -رضایت بیمار :سروصدا یکی از عوامل محیطی است که بیماران اغلب از آن شکایت دارند .تحقیقات نشان میدهد که
کاهش سطح سروصدا در اتاق بیماران تأثیر مثبتی بر رضایت بیمار دارد .بیمارانی که در فضاهایی با عملکرد صوتی خوب درمان
میشوند ،کیفیت مراقبت را بسیار بهتر از افرادی در فضاهایی با آکوستیک  0ضعیف میدانند (اولریچ و همکاران.)2112 ،
ه -استرس بیماران :صدا عالوه بر بدتر
شدن کیفیت خواب ،استرس روانی و فیزیولوژیکی
را در بیماران افزایش میدهد .استفاده از مواد
جاذب صدا در اتاق بیماران به همراه کاهش منابع
نویز میتواند محیطی با استرس کمتر برای
بیماران ایجاد کند (اولریچ و همکاران.)2112 ،
در تصویر  1تظاهرات فیزیکی استرس صوتی
بر جسم و روان انسان بیان شده است.
تصویر  -1تأثیرات صدا بر انسان

 -3-5رنگ
در بیمارستان رنگها باید روشن ،جذاب و همچنین آرام و تسکیندهنده باشند .رنگ تأثیر به سزایی در بهبود بیماری دارد و
طراح نمیتواند به سلیقه شخصی رنگ در این محیط به کار ببرد .پژوهشهای روانشناسی محیط نشان داده استفاده از رنگ در
محیطهای درمانی در تسهیل مسیریابی ،جلبتوجه بیماران و مراجعان به فضاهای ویژه ،پنهان کردن مناطقی که فقط مورداستفاده
مسئولین میباشد ،ایجاد و شناسایی عملکرد فضاها برای تمامی کاربران ،ایجاد فضاهای لذتبخش و جذاب و نهایتاً بهعنوان
اثرگذاری مهم بر روحیه بیماران ،معمول است (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،کاربرد صحیح رنگ در مراکز درمانی نهتنها در
باالبردن روحیه و شاد نمودن فضا مؤثر است ،بلکه از طریق تأثیر روی جسم و روح بیماران میتواند در درمان انواع بیماریها
1 Watts
2 echo
3 Noise
4 Acoustic
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تأثیرگذار باشد .پژوهشها نشان میدهد رنگها به طور مستقیم بر رفتار انسانها تأثیر میگذارند به طور مثال رنگآمیزی دیوارها،
البسه و پارچه در فضاهای درمانی بر پاسخ بیماران به درمان تأثیرگذار است .به اعتقاد معماران و طراحان داخلی بیمارستانها،
بهکارگیری شیوههای مناسب در طراحی ،موجب احساس امنیت و اطمینان در بیماران میشود که همین امر در تسریع بهبود
وضعیت جسمانی و روحی آنها نقش تعیینکنندهای خواهد داشت .تأثیر رنگ در محیط بیمارستان تا این حد اهمیت دارد که
میتواند حتی ترس و وحشت از بیماری و طول درمان را در بیماران کاهش دهد (رحمانیان و محمودی .)1333 ،هر رنگ دارای
یک نشانه ،کاربرد و اثر است (حسن 1و همکاران.)2121 ،

 -1-3-5تأثیر رنگها بر روان انسان
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قرمز :در روانشناسی ،رنگ قرمز به مفهوم اعتمادبهنفس است ،ازاینرو در درمان ترس از این رنگ بهره میگیرند.
تشدیدکننده احساسات ،ایجاد هیجان و نیروبخش است .اگر رنگ قرمز زیاد مورداستفاده قرار گیرد منجر به نامالیمات احساسی
میشود و سیستم عصبی را تحریک میکند.
زرد :یکی از مهمترین رنگهایی است که توسط روانشناسان برای درمان افسردگی به بیماران توصیه میشود .این رنگ
باعث ایجاد روحیه سرزندگی در افراد شده و میل به زندگی را در انسان تقویت میکند .افراد پرجنبوجوش و عصبی نباید زیاد در
معرض این رنگ قرار بگیرند.
آبی :این رنگ ما را به آرامش دعوت میکند .سیستم اعصاب را عمیقاً آرام میکند و وسواس را برطرف میسازد .استفاده بیش
از حد از رنگ آبی ممکن است موجب خستگی و افسردگی شود.
سبز :این رنگ بهترین درمان برای بیماریهای تنشی و اختالالت روانی محسوب میشود .آرامبخش و اطمینانبخش و
ازبینبرنده خستگی و همچنین باالبرنده تحملپذیری است .استفاده زیاد از این رنگ برای افرادی که دچار افسردگی هستند مناسب
نیست ،زیرا باعث کاهش فعالیت و شادابی آنها میگردد.
نارنجی :نارنجی را رنگ ضد خستگی میدانند و از جمله رنگهایی است که موجب نشاط و شادمانی در فرد شده و توسط
روانشناسان برای درمان افسردگی به بیماران توصیه میشود .این رنگ احساسات اجتماعی را افزایش میدهد .استفاده از آن برای
افرادی که در آرامش روانی نیستند منطقی نیست.
بنفش :این رنگ برای درمان اختالالت روانی مثل شیزوفرنی 2و اختالل دوقطبی 3استفاده میشود .بنفش را رنگ روحانیت،
وقار و عزت میدانند .از نظر روحی در کاهش نفرت و خشم بسیار مؤثر است .رنگ بنفش یاسی رنگی دلتنگیآور و غمگین است و
برای افرادی که دچار افسردگی هستند مناسب نیست.
خاکستری و رنگهای خنثی :رنگهای خنثی و رنگهایی که با خاکستری ترکیب یا کمرنگ شدهاند ،به آرامشبخشی و
اضطراب زدایی معروف هستند .باید از کاربرد بیش از اندازه رنگ خاکستری در بیمارستان پرهیز شود ،چرا که موجب تحریک
بصری پایین و ماللانگیز شدن محیط میشود و ممکن است به افسردگی دامن زند.
حال باتوجهبه شناخت ویژگیهای رنگها و آگاهی از تأثیرات مثبت و منفی هرکدام از آنها بر بدن انسان میتوان آگاهانه
نسبت به کاربرد رنگها در بخشهای مختلف بیمارستان اقدام کرد تا از ویژگیهای درمانی آنها یا تأثیرات زیانبار روی بیماریها
کاهش داد (رحمانیان و محمودی.)1333 ،

 -4-5مبلمان
یکی دیگر از عواملی که در کاهش استرس و ایجاد محیطی آرام مؤثر است؛ مبلمان و آرایش آن میباشد بهعبارتدیگر،
مهماننوازی محیط ،تأثیر بسیاری در احساس راحتی و آرامش یک کاربر دارد .ازجمله ویژگیهایی که مبلمان فضـای درمانی باید
داشـته باشـد ،انعطافپذیری مکانی مبلمان اتاقهای روز اسـت که گاهی میتواند برای بعضـی از بیماران جنبه درمانی داشـته
باشـد (مالکین .)1332 ،0مشخصات مبلمان و مالحظات چیدمان از مهمترین عوامل فضایی مؤثر بر کیفیت محیط داخلی برای
طراحی داخلی در بیمارستانها است (حسن و همکاران .)2121 ،در سالنهای انتظار بیمارستانها برای آسایش بیماران ،ترجیح
رفتاری در محیط رعایت سکوت است .اما گاهی نوع چیدمان مبلمان ،اجتماعپذیر میشود ،و محیط افراد را به گفتگو دعوت میکند
که اغلب موجب نارضایتی بیماران و کادر بیمارستان است .حالآنکه چیدمان اجتماعگریز با ایجاد فضای شخصی بیشتر ،برای افراد
میتواند ،منتظران در چنین سالنهایی را به سکوت و عدم گفتگو دعوت نماید (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،با کاربرد عناصر
صرفاً تزئینی و دکوراسیونی مانند تابلوها ،گلوگیاه طبیعی و یا حتی مصنوعی و شمعدان فضایی ایجاد شده و به همین طریق کمی
از اضطراب و ناراحتی بیمار میتوان کاسته و آرامشی هرچند موقتی را در او پدید آورد .همچنین به ایجاد فضای شخصیسازیشده
1 Hassan
2 Schizophrenia
3 Bipolar disorder
4 Malkin
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کمک میکند ،استرس را کاهش میدهد و محیط را به فضایی آشنا و خانگی مبدل میکند .استفاده از مبلمان راحت با رنگهای
متنوع و زیبا ،چیدمان ،و جانمایی صحیح فضا از جمله عوامل مؤثر در آسایش فیزیکی است .همچنین قابلیت دعوتکنندگی محیط
تأثیر بسیاری در احساس راحتی و آرامش یک کاربر دارد.

 -5-5فضای سبز و گیاه

 -6-5مصالح یا ماده
ماده یکی از مهمترین ابزار شکلدادن به محیط است .منظور از ماده هر جسم فیزیکی است که وزن ،ابعاد ،اندازه ،بافت،
سختی ،نرمی دارد .گاز ،مایع یا جامد است و میتوان با آن محیط کالبدی را شکل داد .موادی مانند گِل ،سنگ ،فوالد ،نمد ،مس،
آجر ،پارچه ،چوب ،گچ و  ...در محیط میتوانند طنین افزا 5یا طنین شکن 7باشند .قابلیت آکوستیک ،جذب و انعکاس صدا ،قابلیت
جذب و انعکاس نور و عبور نور ،قابلیت هدایت یا عایق بودن در برابر جریان برق و  ...به بافت ،ضخامت ،شکل ،سطح ،میزان
شفافیت و  ...جسم بستگی دارد (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،تزیینات و مصالح بهکاررفته در بیمارستان احساسات ما برای یک بنا
نهتنها به نوع فرم استفاده شده در آن مربوط است بلکه به نور ،رنگ ،سایه و ذهنیتهای ما نیز بستگی دارد .اینکه نوری که االن به
یک بنا تابیده شده از شرق ،غرب ،جنوب یا شمال است یا اینکه آیا این نورها برای ما آزاردهنده یا خوشایند است در نوع احساس ما
نسبت به بنا اثر میگذارد .تزیینات و مصالح بهکاررفته و رنگ در مراکز درمانی و بهداشتی تأثیر به سزایی در روحیه بیماران و
پرسنل خواهد داشت.
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وجود فضای سبز در محیطهای درمانی اثرات مطلوبی دارد از جمله :جذب پرتوها ،جذب گردوغبار ،تولید اکسیژن ،تعدیل
آبوهوا ،کاهش آلودگی صدا ،همچنین دارای تأثیرات روانشناختی است از جمله ایجاد آرامش و نشاط ،کمکردن استرس و
اضطراب ،کاهش افسردگی ،بهبود بیماریهای روانی .یافتهها نشان داده که انواع خاصی از گیاهان میتواند تنها ظرف  5دقیقه و یا
کمتر ،به طور قابلتوجهی استرس را بهبود ببخشد (شاهچراغی و بندرآباد .)1330 ،اتاقهای دارای گیاه به طور قابلتوجهی
پاسخهای فیزیولوژیکی را افزایش میدهد ،همانطور که فشارخون سیستولیک پایینتر نشان میدهد ،درجههای پایینتری از درد،
اضطراب و خستگی را نیز نمایان میکند و همچنین بیماران احساسات مثبت و رضایت بیشتر در مورد اتاق بیمارستان خود دارند
(آندراده 1و همکاران .)2116 ،استفاده از گیاهان در فضاهای داخلی به حواسپرتی مثبت و محیط کاری دلپذیر کمک میکند و
همچنین بر بهبودی بیمار تأثیر میگذارد (مورشد و ژائو .)2112 ،مطالعات بررسی شده نشان میدهد که گیاهان در فضاهای داخلی
میتوانند مزایای روانی مانند کاهش استرس و افزایش تحمل درد را ارائه دهند .به نظر میرسد که مزایا مشروط به ویژگیهای
زمینهای است که در آن گیاهان داخلی با آنها مواجه میشوند و به ویژگیهای افرادی که با آنها برخورد میکنند (برینگزلیمارک2
و همکاران .)2113 ،گیاهدرمانی 3از اواخر دهه  1211میالدی موردتوجه قرار گرفت و بسیاری از مراکز درمانی از آن بهعنوان
وسیلهای در بهبود زندگی بیماران استفاده کردهاند .گیاهان در فضای داخلی نیز به کاهش استرس و تسریع بهبود بیماری کمک
میکند (ایوانز .)2113 ،0یکی از مواردی که عالوه بر زیبایی به فراهم آمدن محیطی شاداب و روحبخش کمک میکند ،استفاده از
عناصری طبیعی مانند گیاهان ،در طراحی داخلی است .گیاهان عالوه بر کمک به تأمین اکسیژن فضا ،محیط دلپذیرتری نیز به
وجود میآورند و اضطراب بیماران را کاهش میدهند .بااینحال استفاده از گیاهان در طراحی داخلی بیمارستانها به دلیل
آلودگیهایی که ممکن است به همراه داشته باشد ،تا مدتها مورد بیتوجهی قرار میگرفت.

 -7-5ارتباط با طبیعت و فضای بیرون
تحقیقات قابلتوجهی اثرات روانی و فیزیولوژیکی مشاهده طبیعت واقعی و شبیهسازیشده را بررسی کرده است .بیشتر شواهد
موجود مربوط به تأثیر دیدگاههای طبیعت بر بیماران است .طبیعت بهعنوان یک حواسپرتی مثبت مؤثر تعیین شده است که
میتواند درک درد را کاهش دهد و در نتیجه استفاده از داروهای آرامبخش را کاهش دهد .مطالعات نشان داده است که قرارگرفتن
بیماران در معرض طبیعت استرس و اضطراب را کاهش میدهد (اولریچ و همکاران .)2112 ،در فرایند ایجاد محیطی دلپذیرتر ،اتاق
بیمار از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این فرایند نقش پنجره و نمای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .وجود یا عدم وجود
پنجره و نمای آن شامل یکی از جنبههای محیط فیزیکی است که نشاندادهشده است بر تجربیات بیماران در بیمارستان تأثیر
میگذارد .تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش میدهد ،احساسات و حاالت خلقی مثبت را برمیانگیزد و میتواند بهبودی از
بیماری را سرعت بخشد (علیتاجر و مستقیمی .)1335 ،دید به بیرون بهصورت تغییرات عاطفی و فیزیولوژیکی مثبت که منجر به
1 Andrade
2 Bringslimark
3 Herbal therapy
4 Evans
5 Resonant
6 Reverberator
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کاهش استرس میشود ،آشکار میشود (مورشد و ژائو .)2112 ،شواهد قابلتوجهی بر محیطهای بهداشتی و درمانی که پنجره کمی
دارند نشان داده این محیطها اثرات منفی روی بیماران دارند .در نظرسنجی از گروههای مختلف بیماران ،یک پنجره و امکان دیدن
طبیعت اهمیت باالیی داشته است .در طراحی پنجره برای اتاقهای چند تختخوابی باید طوری در نظر گرفته شود که همه بیماران
بتوانند منظره بیرون را تماشا کنند (شاهچراغی و بندرآباد.)1330 ،

 -8-5کنترل

شخصی1
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بیماران زمانی که بتوانند محیط اطراف خود را کنترل کنند ،احساس و سالمت روانی بهتری دارند (ایوانز .)2113 ،کنترل به
قدرت و توانایی شخص در اثرگذاری بر موقعیتها و تصمیمگیری وی در مورد آنچه برایش اتفاق میافتد ،اطالق میگردد
بهطوریکه عدم کنترل بر محیط به دالیل روانشناختی اثرات منفی بر روی سالمت کاربران آن محیط دارد .ایجاد امکاناتی برای
کنترل روشنایی ،گرما و سرمای اتاق ،کنترل تلویزیون ،موسیقی ،امکان استفاده از وسایل شخصی ،ایجاد حریم و خلوت برای
بیماران .مطالعات نشان دادهاند که وقتی احساس کنترل فرد به خطر میافتد ،سطح استرس او افزایش مییابد و میتواند منجر به
عوارض سالمتی مانند فشارخون باال و افسردگی شود .این حس راحتی میتواند بر اساس فردی بسیار متفاوت باشد ،میتواند
بهسادگی پیداکردن یک صندلی راحت در نزدیکی پنجره ،یا پیچیدهای مانند استفاده از نور و رنگ یا سایر کاربردهای حسی برای
رسیدن به حس آرامش باشد .بهعنوانمثال ،اگر فردی تمایل به بیقراری دارد یا نیاز به حرکت برای کاهش استرس یک موقعیت و
آرامش پیدا میکند ،مهم است که این فرصتها را برای او فراهم کنیم.

 -9-5خوانایی
بیماران به دلیل بیماری قادر به دریافت و تحلیل اطالعات دقیق محیطی نمیباشند و در نتیجه بهواسطه همین سردرگمی
استرس محیطی بر آنان غلبه مینماید .در اینجا یک مفهوم بسیار مهم محیطی تحت عنوان مسیریابی و خوانایی فضا مطرح
میشود .اولین فضایی که بیماران در بدو ورود به بیمارستان با آن در ارتباط است ،تأثیر زیادی بر نگرش آنان نسبت به فضا و ارتباط
برقرار کردنشان با محیط دارد .مبحث خوانایی در بیمارستان از اهمیت ویژهای برخوردار است .اولین چیزی که بیمار از فضای
بیمارستان درک میکند سایت مجموعه ،ورودی و فرم ساختمان است که اگر هندسه جذاب و دلپسندی داشته باشد اولین قدم
موفق بهسوی طراحی فضایی مورد قبول بیماران برداشته شده است .اصلیترین و اساسیترین بخش عمومی بیمارستان که نقش
اساسی در باالبردن روحیه ،القاء حس اعتماد و اطمینان و ایجاد جو صمیمی بر عهده دارد البی بیمارستان است .ورودی و البی
شاخص و دعوتکننده ،استفاده از رنگ و مصالح برای مسیریابی ،استفاده از فضاهای مکث .در محیط درمانی باید دسترسیها
بهراحتی صورت بگیرد .رابطة صحیح و اصولی بین فضاها و خوانایی فضا موجب ایجاد آرامش و صرفهجویی در وقت خواهد شد .هر
چه معماری با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار کند و شناخته شده باشد ،مخاطب احساس امنیّت و آرامش بیشتری خواهد داشت.
احساس گمشدن در مسیر ،چیزی جز ترس و دلهره برای بیمار نخواهد داشت .خوانایی فضا با کوتاهکردن مسیرهای پیچدرپیچ و با
استفاده از رنگها و نور و دید نسبت به یک شاخص و  ...حاصل میشود.

 -6نتیجهگیری
هدف از این مطالعه میانرشتهای بررسی عملکرد طراحی فضایی درمانی و تأثیر آن بر افرادی که از آن استفاده میکنند با
تمرکز بر تأثیر بر سالمت روان بود ،بنابراین طراحی ساختمانهایی که برای سالمت جسمی و روانی و رفاه مفید هستند ،یک هدف
مشترک برای معماران و طراحان داخلی است .این مطالعه نقش طراحی فضایی درمانی و چگونگی تأثیر آن بر کاربران آن را بررسی
کرد .باتوجهبه نتایج مطالعه ،فراهمکردن فضای درمانی کافی تأثیر مفیدی بر تعامل درمانی دارد .ازآنجاییکه محیط شفابخش برای
یک فرد ممکن است مشابه شکل موردنیاز برای فرد دیگر نباشد ،مهمترین چیز این است که کنترل را فراهم کنیم ،بهطوریکه
بیمار گزینههایی داشته باشد و بتواند بهترین را انتخاب کند .نشانههای گیجکننده برای یافتن راه ،فقدان حریم خصوصی ،سروصدا،
عدم کنترل شخصی بر تلویزیون و فقدان دید از پنجره برخی از عواملی هستند که در ازدستدادن حس کنترل در بیمارستانها
نقش دارند .بهطورکلی باتوجهبه مطالب ارائه شده در بخشهای پیشین چنین میتوان نتیجه گرفت که تغییرات ایجادشده در محیط
توانسته است به میزان قابلتوجهی در کاهش استرس و اضطراب و افسردگی و ایجاد آرامش تأثیر بسزایی داشته باشد ،و محیطی
مناسب و پاسخده را برای کاربران فراهم نماید و مهمتر اینکه سالمت روان بیماران را افزایش دهد .برایناساس ،انتظار میرود که
طراحی بیمارستانها ،نباید منحصر به ارائه خدمات پزشکی و درمانی بوده و الزم است در طراحی ،با استفاده از راهکارهای
پیشگفته ،به افزایش سالمت روان در بیماران پرداخته شود.

1 Self control
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چکـیده
صنعت ساخت و ساز در پیش ساخته سازی نیازمند یک سازماندهی کارآمد و موثر برای فرآیند تولید و تکنیکهای نوآورانه
ساخت و ساز برای رقابتی مفید در برابر رشد جهانی در قرن  21است .مشکالت مرتبط با ساخت و ساز ،مانند کاهش
کیفیت و تولید ،کمبود نیروی کار و ایمنی و شرایط بد کار ،جستجوی راه حلهای نوآورانه را ایجاب میکند .یک راهحل
استفاده از فناوری های نوآورانه تولید مانند اتوماسیون و رباتیک است که پتانسیل رشد در صنعت ساخت و ساز و تولید و
ایمنی و کیفیت را دارد .بیشتر تحقیقات در زمینه رباتیک و اتوماسیون بر روی ارتقای سختافزار و نرم افزار متمرکز شده
است .این مقاله به کاربرد گسترده ربات در مونتاژ در محل و صنعت ساخت در پیش ساخته سازی مربوط می شود .هدف از
این پژوهش شناسایی و تبیین موانع و مزایای روشهای اتوماسیون و رباتیک در پیشساخته سازی است که با بررسی و
کاوش در ویژگیهای صنعت ساخت و فرآیند آن صورت میگیرد.
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فرآیندهای طراحی دیجیتال در معماری ،طی  09سال گذشته به روشهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .استفاده از
رباتها در ساخت دیجیتال یکی از فرآیندهای طراحی دیجیتال است که امروزه با حرکت زیبایی شناختی و غیرقابل پیش بینی خود
که شبیه انسان است ،معماران را به خود جذب کرده است ( Braumann, J., & Brell-Cokcan, S.,2012).رباتها ماشین
های چند منظوره برای تولید انبوه هستند ،همانطور که در چنین پروژه هایی Gramazio & Kohler ،مشاهده می شود ،ربات
حتی میتوانند چندین کار متفاوت را در تولید یک محصول انجام دهد ( )Brell-Cokcan, S., & Braumann,2010برای
دستیابی به عملیات کنترل خودکار ،ساخت و ساز خودکار مبتنی بر رباتیک به عنوان ابزار مکانیکی در فرآیند ساخت تعریف میشود
( )Hewitt, M., & Gambatese, J.,2003نیاز صنعت ساختمان به خانههای پیش ساخته ارتباط نزدیکی با ساخت مدوالر
دارد .بنابراین ،دانستن عوامل محدود کننده ای که در مسیر طراحی مدوالر وجود دارد ،مسالهای ضروری است که یک معمار باید
آن را درک کند .تقاضا برای ساختمانهای مدوالر و پیش ساخته به معنای بهبود بازدهی تولید و ایمنی کارگران است .به همین
دلیل ،کیفیت طراحی ساختمان مدوالر مورد سوال قرار خواهد گرفت که آیا این فرآیند ،از نظر معمار ،شایسته فرآیند ساخت و ساز
است یا خیر .به همین دلیل محدودیت ها و موانع طراحی نوآورانه در ساخت و ساز مدوالر از دیدگاه معمار مورد بررسی قرار میگیرد
( )Schoenborn, J,2012بدین ترتیب ،سواالت زیر مطرح خواهد شد:
 -1چرا معماران روش های رباتیک را برای ساخت انتخاب میکنند؟
 -2محدودیت های فنی روش رباتیک چیست؟
 -4روش های رباتیک چه مزایایی برای صنعت پیشساخته سازی دارند؟
 -0دسته بندی ربات ها در صنعت پیش ساخته چیست؟
دو شرکت  .ABBو  KUKAکه در زمینه رباتیک فعالتر هستند ،تولید کننده ربات های صنعتی مختلف میباشند.

-2پیشینه پژوهش
پیشینه و تاریخچه این پژوهش به صورت خالصه در جدول زیر آمده است.
جدول  -1پیشینه پژوهش (مأخذ :نگارنده)
نتیجه پژوهش
نویسنده
پروژه های ارائه شده باید به عنوان اثبات مفاهیمی در نظر گرفته شوند که قدرت استفاده از
شبیه سازی و کنترل ربات بالدرنگ برای یک محیط برنامه نویسی را برای ساخت نشان می دهند و به موضوعاتی مانند سفارشی
سازی انبوه و تولید مبتنی بر مواد می پردازند .از آنجایی که طراحی و ساخت هر دو به طور
طراحی معماری
همزمان در یک محیط پیوسته انجام میشوند ،میتوان یک هوشمندی پارامتریک را حفظ
(Braumann, J., & Brell)Cokcan, S,2012
کرد و مسیرهای ابزار را به سرعت نمونه سازی کرد ،بدون نیاز به وارد کردن و صادر کردن
دادهها.
در این مقاله ،ما یک گردش کار دیجیتالی بهینه ارائه کردهایم که محاسبات را در زمان واقعی
ابزار طراحی پارامتریک جدید برای فرز
انجام می دهد و در نتیجه یک الیه اضافی از بازخورد طراحی فوری ارائه میدهد  ،این
ربات(Brell-Cokcan, S., & ،
محاسبات را می توان به صورت بالدرنگ انجام داد.
)Braumann, J.,2010
زمانی که فرصتهای پیمانکار برای کاربردهای اتوماسیون در نظر گرفته میشود ،اجرای
توجه به اتوماسیون در طول طراحی پروژه ،فناوریهای خودکار می تواند تا حد زیادی از طریق فرآیند طراحی تحت تأثیر قرار گیرد .این
 (Hewitt, M., & Gambatese,امر از طریق ارتباط سیال بین سازنده و طراح امکان پذیر می شود .این ارتباط باید به طور
)J,2003
بهینه در مرحله طراحی انجام شود.
رویکرد مطالعه موردی برای شناسایی
محدودیت ها و موانع نوآوری طراحی برای این مطالعه؛ برای کشف چالش های ارائه شده برای معماران درگیر در طراحی ساختمان های
ساخت و ساز مدوالر  (Schoenborn,مدوالر طراحی شده است.
)J,2012
این مقاله یک چارچوب برنامهریزی مسیر جدید ،را نشان میدهد و از آن برای نشان دادن
اکستروژن رباتیک سازه های معماری با
اینکه چگونه باز کردن توپولوژی به عنوان یک متغیر طراحی در اکستروژن روباتیک ،فرصتی
(Huang,
توپولوژی غیر استانداردY., ،
برای ساختارهای کارآمدتر و انعطافپذیری خالقانهتر ارائه میدهد ،استفاده کرده است .سه
Carstensen,
J., Tessmer, L.,
مطالعه موردی ارائه شد که هر کدام دارای توپولوژی غیر استاندارد و بیش از  299عنصر
)& Mueller, C,2018
هستند .
ادغام رفتار مواد و فرآیندهای ساخت
این سه پروژه تحقیقاتی نشان می دهند که چگونه ترکیب مواد ،فرم و عملکرد در فرآیندهای
سازه
رباتیک در طراحی محاسباتی برای
طراحی محاسباتی یکپارچه ،امکان استخراج ساختارهای پیچیده را از سیستمهای مواد بدون
منگس
های چوبی اجرایی ،دانشگاه آخیم
عارضه فراهم می کند ،که هم برای ساخت مقرون به صرفه و هم از نظر مادی کارآمد هستند
اشتوتگارت دانشگاه هاروارد (Menges,
و در عین حال فرصتهای معماری منحصربهفردی را فراهم میکنند.
)A.,2011
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کنترل ربات پارامتریکCAD/CAM ،
یکپارچه برای طراحی معماری،
(Braumann, J., & Brell)Cokcan, S.,2011

با توجه به مشکالت اقتصادی و اتوماسیون ،رباتهای صنعتی در ساخت کامل به عنوان
جایگزینی برای کارهای دستی در دهه  1099در ژاپن پیشنهاد میشوند .توسعه استراتژیهای
برنامهنویسی خودکار برای استفاده از رباتها در "ساخت و ساز سفارشی" اساسی است.

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

ساخت چوب رباتیک  -گسترش ساخت
افزودنی به ابعاد جدید (Willmann,
J., Knauss, M., Bonwetsch,
T., Apolinarska, A. A.,
Gramazio, F., & Kohler,
)M.,2016

این مقاله یک رویکرد جدید برای مونتاژ ارائه میکند که از ساخت دیجیتال برای افزایش
توسعه تکنیکهای رباتیک استفاده میکند.

بررسی سیستم های برنامه نویسی ربات،
(Biggs, G., & MacDonald,
)B,2003.

اتوماسیون ساختمانی و رباتیک،
)(Bock, T.,2008
پیش ساخته رباتیک سازه های چوبی :به
سمت مونتاژ فضایی در مقیاس بزرگ
)(Eversmann, P,2017

 -3دسته بندی رباتها:
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مونتاژ سایت در صنعت ساخت و ساز با
استفاده از یک ربات پیشرفته پیشرفته
)(Balaguer, C,1996

سیستم های برنامه نویسی ربات به طور قابل توجهی قدرتمندتر و هوشمند شده اند و فراتر از
زبان های ابتدایی و مبتنی بر متن و برنامه نویسی ضبط و پخش با نمایش ،به سیستم های
هوشمندتری که پشتیبانی قابل توجهی از کاربر برنامه نویس ارائه می دهند ،رفته اند .زبان
های مبتنی بر متن در حال تبدیل شدن به سطح باالتر هستند و کار مورد نیاز برای پیاده
سازی سیستم ها را کاهش می دهند .سیستمهای گرافیکی و خودکار قویتر میشوند و به
افراد با مهارتهای فنی کم یا بدون مهارت اجازه میدهند روباتها را برنامهنویسی کنند.
توسعه ربات برد بزرگ برای مونتاژ در محل بلوک ها برای صنعت ساخت و ساز در این مقاله
ارائه شده است .مفهوم  CICتوسعه یافته تحت پروژه  ROCCOو اجرای آن به طور
خالصه مورد بحث قرار می گیرد .ایده های اصلی طراحی سینماتیکی ربات ،معماری سیستم
کنترل آن ،به ویژه برای محر ک های مبتنی بر هیدرولیک ،و رابط انسان و ماشین نیز ارائه
شده است.
با توجه به پیچیدگی باالی فرآیند ساخت و ساز و توسعه فناوری راکد ،آماده سازی طوالنی
مدت برای انطباق آن با روش های ساخت و ساز پیشرفته ضروری است .معماران ،مهندسان
و سایر شرکت کنندگان در فرآیند ساخت و ساز باید در این فرآیند انطباق ادغام شوند.
این سه پروژه تحقیقاتی نشان می دهند که چگونه ترکیب مواد ،فرم و عملکرد در فرآیندهای
طراحی محاسباتی یکپارچه ،امکان استخراج ساختارهای پیچیده را از سیستمهای مواد بدون
عارضه فراهم می کند ،که هم برای ساخت مقرون به صرفه و هم از نظر مادی کارآمد هستند
و در عین حال فرصتهای معماری منحصربهفردی را فراهم میکنند.

رباتها بر اساس چندین معیار مهم مانند منبع انرژی یا مکان دقیق مفصلها و هندسه و ساختار سینماتیک دسته بندی
میشوند .این طبقه بندی در درجه اول برای تعیین ربات مناسب برای یک کار خاص در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ،ربات
هایی که برای عملیات فرز و برش استفاده می شوند ،برای مونتاژ مناسب نیستند ( & Spong, M. W., Hutchinson, S.,
)Vidyasagar, M,2020

شكل  –1نمونه ربات ،ربات  KUKAسمت راست و ربات نظارت کننده سمت چپ

72

 -4مزایا و معایب

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)72 :زمستان  ،0011جلد یک

رباتها نوار ابزار قابل قبولی را برای معماران فراهم می کنند که این یکی از ویژگیهایی است که معماران را مجذوب خود
کرده است .رباتها ذاتاً چند منظوره هستند و شرایط کار ایمن را برای نیروی کار فراهم میکنند و در نهایت هزینهها را کاهش
میدهند در حالیکه فضای زیادی را اشغال میکنند)Braumann, J., & Brell-Cokcan, S,2012( .
رباتها به معماران کمک میکنند تا سطوح ساخت را آسانتر انجام دهند و میتوانند با مواد مختلفی مانند چوب ،بتن،
پانلهای استاندارد و غیر استاندارد استفاده شوندHuang, Y., Carstensen, J., Tessmer, L., & Mueller, C,2018 , ( .
)Menges, A,2010
یکی از مزایای ساخت رباتیک این است که می توانید طرح را به صورت پارامتریک انجام دهید .همانطور که واضح است،
طراحی پارامتریک نیازمند فرآیندی انعطافپذیر است که رباتها این مشکالت را حل میکنندBraumann, J., & Brell-(.
 )Cokcan, S.,2011به طور کلی 12 ،استراتژی متمایز برای برنامه ریزی رباتهای صنعتی وجود دارد که شامل برخط بودن،
خودکار بودن ،و دستی بودن برنامه ریزی آنها است .برنامه نویسی برخط عمدتاً برای کاربردهای صنعتی مانند بارگذاری و
جوشکاری استفاده میشود که نقاط آن جدا هستند که از طریق  KCPیا محیط مجازی  KUKAآموزش داده می شود .در زمینه
معماری کار بیشتر با سیستمهای دیجیتال انجام می شود و برنامه نویسی برخط به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد(.
)Braumann, J., & Brell-Cokcan, S.,2011
ربات دیگری که ربات فرز 1نامیده می شود ،همانطور که از نامش پیداست ،برای برش استفاده می شود و به عنوان یکی از
پیشرفته ترین روش های ساخت در کارگاه های ساختمانی معماری استفاده می شودBrell-Cokcan, S., & Braumann,) .
 (J,2010یکی از ایرادات ربات فرز ،پیچیدگی هندسیاین نوع ربات است و همچنین کنترل حرکت ربات  CNCمشکل بودهو
گردش کار پیچیده ای دارد که اغلب معماران آن را محدودیتی برای پروژه های خود میدانند ( & Brell-Cokcan, S.,
)Braumann, J,2010

 -5درجات آزادی و فضایکار
تعداد مفاصل ،درجه آزادی 2را تعیین می کند .به طور کلی ،یک عملکننده باید 6
درجه آزادی داشته باشد ،سه عدد برای جهت ،سه عدد برای موقعیت .کمتر از شش
درجه آزادی برای زوایای دلخواه قابل استفاده نیست .برای چرخشهای خاص ،بیش از
شش درجه آزادی مورد نیاز است که به اطراف یا عقب دسترسی داشته باشد(.
)Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M,2020
نوع دیگری از رباتهایی که در این مطالعه ارائه شده است ROCCO ،نام دارد
که ربات مونتاژ برای ساخت یکپارچه کامپیوتر است که برای بلوک مونتاژ شده-
حداکثر اندازه  199*09*09سانتی متر -استفاده میشود ،دارای درجه آزادی  6است،
برای حرکت در راستای عمودی  0درجه آزادی کافی است اما این ربات ها توسعه
یافته هستند و دارای درجه آزادی  6هستند .یعنی توانایی آنها برای انتقال و حرکت
بیشتر است .اگرچه به دلیل اندازه ربات ،محدودیت هایی در حرکت و حمل و نقل در شكل  –2نمونه درجه آزادی بازوها در
جاده دارد .ایده اصلی طراحی ربات های سینماتیک این است که این رباتها فضای
ربات KUKA
زیادی را اشغال میکنند)Brell-Cokcan, S., & Braumann, J.,2010 (.
کاربرد مفید دیگر رباتها برای معماران نیز کمک به ساخت توپولوژیهای پیچیده ،پانلهای نامنظم و غیر استاندارد با
متریالهای مختلف است اما رباتها در این فرآیندها مشکل دارند ،بنابراین معماران به روشی برای سهولت بخشیدن به این فرآیند
نیاز دارند ،بنابراین در پاسخ به این نیاز برنامهنویسی رباتیک ساده تر برای توپولوژیهای پیچیده و متراکم در زمینه معماری،
بنابراین در پاسخ ب این نیاز برای ساده تر کردن برنامه ربزی ریزی برای توپولوژی ها پیچیده در حوزه معماری این مقاله یک
سیستم کنترل حرکت خودکار به نام  Choreoمعرفی میکنه که نیاز ب دخالت انسان در انجام فرایند ها و کارهای خسته کننده و
جمع آوری نتایج خطایابی و زمان بندی انجام وظایف دارد Willmann, J., Knauss, M., Bonwetsch, T.,
)Apolinarska, A. A., Gramazio, F., & Kohler M.,2016
سیستم رباتیک برای صرفه جویی در زمان و جلوگیری از مداخله انسان در پروژه  ،به خصوص زمانی که ربات به صورت دستی
توسط انسان مدیریت نمی شود مفید است.و در پایان طرح نهایی در مقیاس  1:1و دادههای دیجیتال ارائه می شود و همین دالیل
رباتها در صنعت تولید نفوذ کرده اند و اگر بخواهند نقش خود را در گردش کار معماری گسترش دهند بایستی توسعه یافته تر
1- Milling
2- Degree Of Freedom
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شوندWillmann, J., Knauss, M., Bonwetsch, T., Apolinarska, A. A., Gramazio, F., & Kohler (.
)M.,2016

)Balaguer, C., Gambao, E., Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996

در صنعت رباتیک برای آسان کردن فرآیند ساخت و کاهش هزینه ها ،المانها و ماژولها طراحی خاصی دارند .طراحی باید
ساده باشد ،تا مشکالت نگهداری و چرخش کاهش پیدا کند .اگر مونتاژ ثابت بماند ،هزینه ها در کل فرآیند ساخت و ساز کاهش
خواهد یافت)Bock, T,2008(.

 -6نتیجه
پس از مطالعه مبحث ساخت و اتوماسیون رباتیک می توان نتیجه گرفت که ساخت رباتیک می تواند در محل یا خارج از محل
و یا در کارخانه انجام شود که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند .از مزایای ساخت خارج از محل می توان به کنترل و نظارت بر
ساخت و کیفیت تولید و ساخت اشاره کرد .اشکاالت ساخت و ساز خارج از محل مشکالت در حمل و نقل ماژول ها به سایت است.
اشکاالت ساخت در محل این است که برخی از رباتها بزرگ و سنگین هستند و مشکل اصلی در حمل و نقل و انتقال این ربات
ها به محل سایت است که این مشکل با استفاده از پلتفرم های متحرک برای انتقال ربات حل خواهد شد .مشکل دیگر زبانی است
که رباتها بر اساس آن هستند ،گاهی اوقات یک زبان برنامه نویسی ربات برای کاربران مشکلی ایجاد نمی کند ،اما گاهی اوقات
به دلیل کمبود دانش کافی در زمینه زبان مشترک بین المللی ،کاربران با مشکل مواجه خواهند شد .در این شرایط ،یک
کارخانهبایستی متحمل هزینه اضافی برای افزودن زبان جدید به منظور برنامه ریزی ربات گردد .یکی از مزایای رباتها این است
که به معماران این آزادی را می دهند که در هر هندسه ای که می خواهند طراحی کنند ،هندسه پیچیده و منحصر به فردی که می
توانند فرم را در ساخت و ساز پشتیبانی کنند .اما بهتر است یک الگوی ساده و واضح برای ساخت داشته باشید زیرا به کاهش هزینه
ها و اتالف مصالح کمک می کند تا در ساخت دچار مشکل نشوند .مورد دیگری که در ربات ها مورد بررسی قرار می گیرد بازوهای
آن ها برای چرخش است که در حالت چرخش  6بازو بهتر است .اگرچه با پنج بازو می توانند در برخی فرآیندها کار کنند و مشکلی
نداشته باشند و برای برخی عملکردهای چرخشی دیگر به آزادی بیشتری نیاز دارند .هرچه رباتها بزرگتر باشند ،حمل و نقل آنها در
سایت دشوارتر است ،که با صفحات متحرک قابل حمل تا حدودی برطرف می شود .پس از تمام مزایا و معایبی که رباتها برای
ساخت و ساز پیش ساخته در قرن جدید به ارمغان میآورند ،معماری را مجذوب خود کردند ،زیرا در حضور آنها ،دخالت انسانی
کاهش یافته و میتوانند در وقت نیروی انسانی صرفهجویی خواهد شد .و در حالت کلی ،روباتیک و اتوماسیون شرایط ساخت و ساز
را بهبود می بخشد.
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رباتها ماشینهای پیچیدهای هستند و برای کنترل آنها به تکنیک و دانش خاصی نیاز است ،در مورد رباتهای سادهای که
کنترل راحتتری دارند ،مانند  ،Roomba vacuumingسادگی این روش کنترل ربات در این است که فقط برای انجام یک کار
تعبیه شده است .پنل کنترل ربات به کاربران اجازه می دهد تا اتاق هایی با ابعاد مختلف را انتخاب کند تا ربات کار خود را شروع
کند .بیشتر رباتها دارای رابط کتربری پیچیدهای هستند که معموالً برنامه نویسی پیچیده ایی خواهند داشت ،در حالی که این ربات
ها باید قادر باشند تا نیازهای کاربران مختلفی را مدیریت کنند .حوزه برنامه ریزی ربات به دو حالت دستی و حالت خودکار تقسیم
میشود که در حالت خودکار کنترل مستقیم روی آن وجود ندارد یا اینکه کنترل خیلی کمی وجود دارد اما در حالت دستی نیاز به
نظارت و کنترل مستقیم بر روی رفتار ربات وجود دارد) Biggs, G., & MacDonald, B.,2003(.
یکی از مشکالت ،کمبود استانداردهای جهانی برای زبان روباتها است ،بنابراین اگر ربات در کارخانهها استفاده شود ،یا
بایستی کاربران برای برنامه ریزی ربات اموزش داده شوند یا کارخانه مبلغ اضافی برای توسعه زبان ربات پرداخت کندBiggs, (.
)G., & MacDonald, B.,2003
در اینجا مفهوم  CICطیف گسترده ای از ربات های هوشمند است که می توانند بارهای سنگین را حمل کنند( Balaguer,
 .)C., Gambao, E., Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996مانند چندین جرثقیل خودکار و روبات
های متحرک .این ایده به طرق مختلف مختلف توسعه یافته است .با این حال ،این نوع ربات ها به عنوان ربات واقعی شناخته نمی
شود و حمل و نقل آن ها نیز یک چالش بزرگ است و راه حلی که پیشنهاد می شود این است که رباتها بر روی پلت فرم متحرک
مانند کامیون ،سکوی یدک کش یا ربات متحرک مستقل قرار گرفته و حمل و نقل شوندBalaguer, C., Gambao, E., ( .
)Barrientos, A., Puente, E. A., & Aracil, R.,1996
مانع اصلی یکپارچگی عملکردی در سایت ،ناکافی بودن کل فرآیند تولید برای نیاز به اتوماسیون و ساخت مفهوم  CICاست(.
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چکـیده
معماری زمینهگرا رویکردی است ،مبتنی بر ظرفیتهای بالقوه موجود و تاکید بر این نکته که بهجای توجه صرف به
استانداردهای برگرفته از رهیافتهای نوگرا که ناشی از دیدگاهی خطی است ،از دیدگاه جامعنگر به طراحی نگریسته شود.
در این پژوهش به بعد کالبدی از ابعاد رویکرد زمینهگرایی پرداخته گردید .این معماری با تأکید بر زمینهگرایی اشاره به
ایجاد نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین بنا و محیط پیرامون خود دارد که در جنبههای فیزیکی ،منظر و فرمال خود قابل
رویت است .هدف از این پژوهش کاربست تئوری زمینهگرایی در طراحی بیمارستان از یک سو در جهت کمک به بهبود
درمان بیماران و از سوی دیگر ارتقاء منظر شهری میباشد .روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و بهصورت مطالعات
کتابخانهای انجام گرفته است .نتایج نشان داد ،تاثیرات شاخصهای بهدست آمده از پژوهش شامل پوشش گیاهی ،رنگ،
کاربری ،ترکیب احجام ،فرم و شکل داخل محیط درونی بیمارستان و روابط فضایی مناسب میتواند تا حدودی از تنشها و
اضطراب بیماران کم کند .از سوی دیگر کاربست شاخصهای بهدست آمده از پژوهش شامل اقلیم ،جنس مصالح ،لفافه
فضایی ،تراکم ،نوع اتصال به زمین ،توپوگرافی ،جهتگیری ،خط آسمان در طراحی بیمارستان ،میتواند در ارتقاء کیفیت
منظر شهری موثر واقع گردد.

واژگـان کلـیدی :معماری زمینهگرا ،طراحی ،منظر شهری ،بیمارستان.
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 -1مقدمه
در زندگی مدرن امروز ،انسانها بیشتر زمان خود را در محیطهای مصنوعی و ساخته دست بشر ،میگذرانند .این محیطهای
کالبدی ،بر رفتار انسانها اثر گذاشته و طراحی خوب از یک مکان میتواند به تقویت تواناییها و کاهش استرس کمک نماید.
امروزه معماران ،پزشکان ،پرستاران و روانشناسان در مورد بناهای ساخته شده ،به عنوان یک مؤلفه از فرایند درمانی یاد میکنند.
در این بین ،مطالعات به طور خاص ،نشان دهنده اثر محیطهای درمانی بر سالمتی افراد ،روند درمانی و بهبودی افراد بیمار میباشد
(حجت و ابنالشهیدی .)99 :1931،طراحی مناسب بیمارستان مبتنی بر زمینهگرایی میتواند از لحاظ کالبدی بر بهبود حال بیماران
موثر باشد و از سوی دیگر طراحی بیمارستان به تبعیت از مقتضیات و شرایط محیطی ارتقاء کیفیت منظر شهری را فراهم مینماید.
البته رویکرد زمینهگرایی در ابعاد تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،اقلیم ،زیست محیطی ،مطرح میگردد که در این
پژوهش به بعد کالبدی از ابعاد یاد شده پرداخته خواهد شد و تالش میگردد برای نیل به محیط مطلوب و برقراری پیوندی بین
معماری بیمارستان و موقعیت محیطی اطراف آن ایجاد گردد.

 -2-1بیان مسئله
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ارتباط محیط زیست و معماری همـواره در تاریخ و باالخص دوران معاصر مورد توجه قرارگرفته اسـت که سرچشمه آن بـه
ایـجاد نوعی ارتباط دورن سـاختاری میان علوم منجمله محیط زیست و زیستشناسی دارد کـه طرح مباحث مرتبط و میانرشتهای
اهمیت یافته است .چنانچه روش قیاسهای زیستشناسانه همانند بسیاری از ایدههایی که بر دکترین معماری مدرن تاثیرگذار بودند
به سـالهای 1771بـاز میگردد (بیطرف و همکاران .)993 :1936 ،با روی کار آمدن معماری مدرن و شعار آن مبنی بر طراحی
بدون در نظر گرفتن مقتض یات و شرایط مکانی و زمان معماری با چالش و تحوالتی مواجه گردید .به این مفهوم که از اواسط عصر
قاجاریه ،تحولی بنیادین در معماری ایران صورت گرفت ،بدین نحو که منبع الهام ،ساختار ایدهای طراحی و شکل معماری و در پی
آن ،مصالح و شیوە اجرای ساختمان به سمت جهان غرب گرایش پیدا کرد و معماری چندهزارساله ایران به عقب رانده شد
(قبادیان .)139 :1933،از سوی دیگر ،آنچه امروزه به وفور قابل مشاهده است ،معماریهای سطحی و آشفتگی حاصل از آنها در
جایجای شهرهای بزرگ و کوچک است که نشان از عدم وحدت و پیوستگی میان معماری دوران سنت و معماری دوره معاصر
میباشد و این موضوع ،تبیین مسئله معماری زمینهگرا را ناگزیر کرده است ،زیرا معماری زمینهگرا خود به صراحت به دنبال تداوم
ارزشهای کالبدی و غیر کالبدی مکان یا زمینه موجود است و به برقراری این وحدت و پیوستگی از دست رفته کمک مینماید
(روحانی علیآباد.)9 :1937 ،
یکی از مشکالت در رابطه با چگونگی ارتباط بنا با زمینه ،پیدایش بناهایی است که تناسبی با بستر و محیط خود نداشته و
عالوه بر ایجاد اغتشاش در منظر شهری ،موجب بروز ناهمگونی محیطی شده و میتوانند بهدلیل عدم برقراری ارتباط با محیط
پیرامون ،حس بیگانگی را نیز برای افراد ایجاد کنند .معماری که با زمینه بهویژه زمینه کالبد خود ارتباط درهم تنیدهای با مکان دارد،
هم از نظر هماهنگی بنا با پیرامون خود و هم از نظر ارتباط انسان تواند عامل موثری باشد (کریمیمشاور و آزادمنش .)1 :1939،در
مدارس معماری نیز ،به طور معمول ،شناخت زمینه طرح و اهمیت آن برای دانشجویان تأکید و تشریح میشود .اما در خصوص
رویکرد مواجهه با زمینه و استفاده از مؤلفههای آن ،گفتمان واحدی وجود ندارد و اساتید مربوطه در این باره نظرات گوناگونی دارند.
میتوان گفت این موضوع ،در میان معماران تازهکار نوعی سردرگمی ایجاد کرده است که شاید بتوان آن را یکی از دالیلی دانست
که موجب شده تا بیشتر زمینه را در طراحی خود نادیده بگیرند و ناخواسته در مسیر آشفتگی وضعیت معماری گام بردارند .شاید
بدون اغراق بتوان گفت که بیتوجهی به زمینه در معماری امروز ما بر خالف روند متداول در گذشتهیک بیماری فراگیر است .گویا
طراحان و معماران غالباً جایگاه جدی و تعیین کنندهای برای زمینه پیرامون و دربرگیرندە اثر مورد طراحی قائل نیستند و در فضای
خأل طراحی میکنند (مسعود و بیگزاده شهرکی .)113:1933،شواهد زیادی وجود دارد که تغییرات روانی/عاطفی حاکی از باال بردن
سطح احساسات مثبت مانند لذت و آرامش و کاهش احساسات منفی مانند ترس ،خشم ،غم و اندوه است .صحنهای طبیعی با
کاهش افکار استرسزا موجب لذت بخشی محیط میشوند .تحقیقات آزمایشگاهی و بالینی این مهم را آشکار کردهاند که مشاهده
محیط طبیعی میتواند اثرات ترمیمی قابل توجهی درکمتر از پنج دقیقه ایجاد نماید ،این تغییرات در فشار خون ،فعالیت قلب ،تنش
عضالنی و فعالیت الکتریکی مغز رخ میدهد .همچنین پرستاران نیز در این شرایط وضعیت روحی بهتری دارند (اولریچ 1و
 .)1331از اینرو عمدهترین مسائلی که این پژوهش در پی روشنسازی آن میباشد ،عبارت از این است که به راهکار مناسبی دست
یافت تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چگونه میتوان بیمارستانی را طراحی کرد که در تعامل با زمینه خود باشد؟

 -3-1ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
رشد ساختوسازها در زمینههای گوناگون و با بهرهگیری از سبکهای مختلف معماری در الهامگیری برای طراحی بناها ،باعث
بوجود آمدن ساختمانهای گوناگون میشود که با وضعیت موجود سازگاری نداشته و عالوه برآن به مرور زمان و با رشد آنها در
1 . Ulrich &etc
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جایجای شهرها موجب کمرنگ شدن فرهنگ و تاریخ آن شهر و سرزمین میگردد که این امر سبب آسیب رساندن به بافت منطقه
شده و نوعی تضاد بین بناها را در مقابل هماهنگی آنها قرار میدهد ،بنابراین ضرورت ایجاب میکند در طراحی بناها ،زمینهها و
بسترهای طراحی مختلفی را از جمله زمینههای معماری ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی منطقه بررسی شود و سپس به ارائه طرح
اقدام گردد .معماری ،در محیط شکل میگیرد و محیط دارای ویژگیهای جغرافیایی ،ساخته شده و فرهنگی است که با هم رابطهای
درونی دارند .از این رو شناخت کلیه عوامل محیطی ،جغرافیایی و انسانی برای پیریزی بنیانهای تأثیرگذار بر کالبد ضروری است
(شهابی و نیکپور.)1 :1937،
از سوی دیگر ،هنر درمانی یکی از روشهای درمانی است که از دیرباز استفاده می شده است .هنر درمانی از طرق مختلف به
درمان کمک میکند .طراحی مراکز بهداشتی و درمانی نیز توسط پژوهشهای علمی که درباره ارتباط محیط فیزیکی بیمارستان با
بیماران و عملکرد کارکنان است ،هدایت و به سمت طراحی مبتنی بر شواهد حرکت میکند (همیلتون .)16-36 :3119 ،1به عنوان
مثال بازسازی یک سالن انتظار در درمانگاه اعصاب و روان با اعمال تغییرات کوچکی در طرح کلی سالن ،طرح رنگها ،مبلمان،
پوشش کف ،پرده ها و نحوه ارائه اطالعات در صفحه نمایشگر منجر به افزایش ارزیابی مثبت بیماران از محیط ،بهبود خلق و خو و
بهبود حالتهای فیزیولوژیک و در نهایت رضایتمندی بیماران در قسمت انتظار را بیان داشته است (لیدر و همکاران.)3119 ،3
در رویکرد معماری زمینهگرا بر ویژگیهای بستر و زمینه اثر به عنوان مهمترین رکن در خلق معماری تأکید میگردد و
بهعنوان یک حلقه اصلی از روند تکاملی برای رسیدن به معماری پایدار مطرح میشود .در مسیر رسیدن به معماری پایدار پیوند با
محیط و تداوم ارزشهای زمینه امری ضروری و اجتنابناپذیر است .بر همین مبنا توجه به زمینههای کالبدی ،تاریخی ،اقلیمی-
جغرافیایی و اجتماعی -فرهنگی زمینه معماری و درک محیط پیرامون و دریافت پیام بستر طرح از اصول مهم در معماری پایدار
است .بنابراین در رسیدن به معماری پایدار بایستی به تمام ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای زمینهگرایی توجه داشت و از سویی نتایج
حاصل از این توجه و شناخت درروند هرگونه ساختوساز و مداخله اثر بگذارد ،تا در نهایت کلیت مجموعه و اثر را بهسوی پایداری
هدایت نماید (هاشمپور و همکاران .)116 :1937 ،بیتردید کیفیت محیط درمان بر درمان تاثیرگذار است .انواع محیطهای درمانی
شامل؛ بیمارستانها ،درمانگاهها ،مراکز بهداشت ،اورژانسها ،مطب پزشکان ،کلینیکهای تخصصی و روان درمانی هستند.
همانگونه که طراحی این فضا از لحاظ عملکردی بسیار حائز اهمیت اسـت ،از لحاظ کیفیت فضایی ،ابعاد روانشناختی و تاثیرگذاری
کالبدی بر روند درمان و بهبودی نیز همواره مورد مطالعه پژوهشگران هستند (شاهچراغی و بندرآباد .)1936 ،کاپالن نیز در
راستای تاثیرگذاری محیط بر بیمارستانها اعتقاد دارد ،بیمارستانهایی که با طبیعت و فضاهای سبز در ارتباط هستند تاثیر زیادی در
ارتقای سالمت بیماران دارند (کاپالن )1373،9از این رو به نظر میرسد برای بهدست آوردن محیطهای درمانی و ایجاد آرامش و
امنیت در این فضاها برای بیماران و پرسنل و همراهان بیمار طراحی مرکزی با قابلیت استرسزدایی ،فضایی قابل اعتماد و متفاوت
با فضاهای درمانی خشک و یکنواخت برای بیماران و هماهنگ با محیط زیست اطراف مقوله مهمی در هر کشوری از جمله
شهرهای ایران میباشد .بنابراین کاربست رویکرد زمینهگرایی در معماری و طراحی بیمارستان می تواند از نظر تعامل کالبد با محیط
و بالفعل رساندن ظرفیتهای بالقوه محیط در راستای بهبود روند درمان بیماران و ارتقاء کیفیت محیطی ضروری به نظر میرسد.

 -4-1سوالهای پژوهش
سوال اصلی :شاخصهای معماری زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) که در طراحی بیمارستان اثرگذار هستند کدامند؟
سوالهای فرعی:
 شاخصهای معماری زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) ،در طراحی بیمارستان که در درمان بیماران اثرگذار هستندکدامند؟
 شاخصهای معماری زمینه گرا (تعامل کالبد با محیط) ،در طراحی بیمارستان که در ارتقاء منظر شهری اثرگذار هستندکدامند؟

 -5-1هدفهای پژوهش
هدف اصلی :بررسی تاثیر شاخصهای معماری زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) ،در طراحی بیمارستان.
هدفهای فرعی:
 بررسی تاثیر شاخصهای معماری زمینهگرا(تعامل کالبد با محیط) ،در درمان بیماران ،در طراحی بیمارستان. -بررسی تاثیر شاخصهای معماری زمینهگرا(تعامل کالبد با محیط) ،در ارتقاء منظر شهری در طراحی بیمارستان.
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 -2مبانی نظری
 -1-2بیمارستان
بیمارستان ارگانی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همواره با تکامل و توسعه علوم و فنون و مهارتها و شیوه زندگی و
طی راههای طوالنی در شکل امروزین خود بهعنوان یک نیاز در جوامع بشری نمایان شده است .شرایط فیزیکی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی محیطهای که انسان در آن زندگی میکنند بسیار متفاوت است .شرایط زندگی انسان تاثیر مهمی بر
سالمت او دارد ،بنابر این تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در هم آمیخته در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و
توسعه روزافزون دانش و تکنولوژی پزشکی است (شامقلی و یکتا.)7: 1933،

 -2-2پیشینه احداث بیمارستان در جهان:
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موضوع درمان و دانش پزشکی از پر سابقهترین علوم بشری است که به دلیل پیوستگی و نزدیکی آن با زندگی انسان و نیاز و
تمایل انسان به بقاء از پدیدههایی است که بهطور مستقیم از شروع تاریخ بشر با او در ارتباط بوده است بهطوری که شواهد تاریخی،
از وجود سه مدرسه متفاوت برای درمان بیماران ،در سال  3711قبل میالد ،در آتالنتیس حکایت میکند (مالکین .)1333 ،1شواهد
تاریخی ،ریشههای علم طب را در سنتها ،مذهبها ،اسطورهها و آداب و رسوم جوامع مختلف نشان میدهد .به تبعیت از این
موضوع ،روشهای درمانی نیز در میان ملتهای مختلف متفاوت بوده است .بابلی ها و آشوریان حدود  0111سال قبل از میالد،
مصریان  9711سال قبل میالد و به ترتیب چینی ها و هندوان ،یونانیها و ....مسایل بهداشتی مهمی را در مورد بیماری ها تعیین
کرده بودند (شامقلی و یکتا .)3 :1933،

 -3-2پیشینه احداث بیمارستان در ایران
تاریخ پزشکی ایران ،گوهری ناشناخته و دری نایافته است که دست بیداد زمان ،نامهربانی توانمندان و ناسپاسی گروهی از
فرزندان و فن داران ،آن را به یکباره به دست فراموشی سپرده است .آریایی ها برای اولین بار ،موضوع پیشگیری را در علم طب
مطرح نمودند و عدم رعایت بهداشت عمومی را عامل اصلی بیماریها معرفی کردند .آنان اوالً با مجزا کردن بیماران عفونی از
انسان های سالم در یک مرکز درمانی خاص و ثانیا با اجرای آیین های ویژه کفن و دفن اجساد انسانها و جانوران سعی در
بهداشتی نمودن محیط خود داشتهاند .ایرانیان در زمان هخامنشیان به صورت تخصصی به پزشکی مینگریستند ،بهطوری که با
استناد به نوشتههای به جا مانده اوستایی ،پنج دسته از پزشکان در جامعه آن دوران قابل شناسایی بودند که از نظر وظیفه و کیفیت
کار و تخصص کامال از هم تمیز داده میشدند .در کتیبههای مصری نیز داریوش را به سبب ایجاد بیمارستانهای متعدد ،نیکوکار
بزرگ لقب داده بودند (آسفزاده .)19۳3 ،در زمان ساسانیان بیمارستان جندی شاپور پایه گذاری گردیدکه در آن عده زیادی از
اندیشمندان از یونان و هند و آسیای غربی و ایران به مداوای بیماران وتدریس تب و تحقیق میپرداختند .پس از ظهور اسالم،
پزشکی در این دوره مانند سایر دانشها از توسعه زیادی برخوردار گردید و کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شد و
بیمارستانهای زیادی مانند بیمارستان دمشق ،بغداد ،ری ،بیتالمقدس ،نیشابور و اصفهان به سبک بیمارستان جندی شاپور ساخته
شد .در این بیمارستانها بخش زنان از بخش مردان جدا شده بود و هر یک از این بخشها نیز به قسمتهای تخصصی برای
درمان امراض مختلف تقسیم شده بود .از نقطه نظر طراحی آنها به دو بخش اندرونی و بیرونی (سرپایی و بستری) تقسیم میشدند
(آسفزاده.)19۳3 ،

 -4-2فرم و پیکربندی ساﺧتمان بیمارستان
انتخاب فرم حجمی ،پیکربندی مناسب در طراحی ،تابع عوامل متعددی نظیر سطح و نـوع خدمات  ،اندازة بیمارستان ،شکل
زمین ،مسائل اقتصادی ،ضوابط معماری و شهرسازی ،مالحظات فنی ،مسائل امنیتی ،اقلیم و همچنین عوامل روانشناختی،
زیباییشناختی و سالیق شخصی گروه طراحی است .شکل و ابعاد و اندازه ساختمان بیمارستان به دو صورت پیکربندی قائم و افقی
بیان میگردند(شامقلی و یکتا.)1933 ،

 -5-2پیکربندی افقی ساﺧتمان
پیکربندی افقی برای احداث بیمارستانهایی با ابعاد متوسط و بیمارستان در زمینهای گسترده مناسب است .در طراحی این
پیکربندی ،ارتباط مطلوب بین همه بخشها به دلیل اینکه اکثر فضاها در سطح برنامهریزی میشوند بسیار مهم میباشد .در
طراحی این نوع پیکربندی باید توجه به توسعه بیمارستان در آینده مد نظر قرار گیرد(همان).
1 .Malkin
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-6-2پیکربندی ﻗائم
این روش پیکربندی مناسب زمینهای محدود و متراکم است که امکان احداث بیمارستان به صورت گسترده در سطوح افقی
وجود ندارد .در این روش تنوع حجم بیشتر بوده و میتوان بنای شاخصی طراحی کرد .در این روش باید توجه به سیستم ارتباطی
افقی (آسانسور و راهپلهها) داشت .هزینههای ساخت و تعمیر و نگهداری نسبت به روش عمودی کمتر است .ارتباط کارکنان در این
روش نسبت به روش عمودی بهتر و سریعتر است و در نتیجه نیروی انسانی کمتری نسبت به بیمارستانهایی با پیکربندی عمودی
الزم است (همان).

 -7-2نکات پیشنهادی برای طرحهای معماری بناها:

جدول  -1توصیههای طراحی معماری بناها (ماخذ :بلندیان و ناصری)1131 ،
ردیف

عنوان
طراحی معماری بناها و فضاهای شهری معاصر ،ارتقاء کیفی محیط از طریق استفاده متناسب از سه گونه فضای باز ،نیمه باز،
بسته و رعایت سلسله مراتب
به کار گیری طرح معماری بناها با زمینه های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی
طراحی فضاهای اصلی خانه بهرهمندی از نور مجزا و مستقیم طبیعی
طراحی مجموعههای مسکونی ایجاد فضاهای همسایگی و فراهم نمودن زمینه کالبدی برقراری تعامالت اجتماعی
رعایت اصل محرومیت در مراتب گوناگون ،متناسب با ویژگیهای فرهنگی و طبیعی
طرحهای توسعه شهری طرحهای مربوط به ایجاد محالت مسکونی جدید و در ساماندهی بافتهای موجود ،ایجاد مراکزی در
سطوح محله ،کالن محله و شهر با کاربریهای مختلط و متنوع ،متناسب با مقیاس کار کردی مکان
شناسایی و برنامهریزی برای حذف عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسالمی ایرانی
استفاده از مصالح بومی ،در ساختوسازها عدم به کارگیری نماهای کاذب و پوستههای ،جدا از معماری بناها
تعیین جهتگیری بناها ،توجه به عوامل اقلیمی و سنت شهرسازی محل
اتخاذ تدابیر مناسب در جهت ایجاد محرومیت در فضای ورود به خانه

11

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

13

تدوین ضوابط ساختمانی طرح های توسعه شهری

1
3
9
0
7
6
7
۳
3
11
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معماری هنر خلق فضا است در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و معمار در خلق فضا و طراحی با موضوعات پیچیدهای مانند
برنامه ریزی برای نیازهای انسان مواجه است .این در حالی است که در دوران معاصر آنچه که مشاهده میگردد ،اغلب طرحها در
راستای رهیافت نوگرایانه و مبتنی بر نظریه پاتریک گدس که روند طراحی را شناخت ،تحلیل و طرح میدانست میباشد و نتیجه
طراحی های صورت گرفته بر اساس این الگوی خطی ،تحلیلی جز دیدگاه تک بعدی ساده انگاری و یا نادیده انگاشتن سایر عوامل
تاثیرگذار در معماری و طراحی شهری نمیباشد .در این راستا لنگ ( ،)19۳6اعتقاد دارد بستر طرح مواد اولیه طراحی را برای تجزیه
تحلیل و ارزیابی به معمار میدهد (لنگ .)19۳6 ،در این راستا میتوان به توصیههایی که در جهت ارتقاء کیفیت طراحی بناها و
فضاهای شهری معاصر توسط بلندیان و ناصری (  ،)1939نیز آمده است در جدول شماره ( )1اشاره کرد.

 -8-2رویکرد زمینهگرایی
زمینه یا کانتکست 1در لغت به معنای بخشهایی از یک گفتار است که قبل یا بعد از یک کلمه ،عبارت یا جمله میآید و معنا یا
مضمون آن را تحت تأثیر قرار میدهد ،یا کمک میکند معنی آن درک شود .در اصطالح ،مجموعه شرایط یا واقعیاتی است که یک
موقعیت یا رویداد بهخصوص را احاطه کردهاند .مطابق تعریف زمینه میتوان گفت مراد از زمینه در معماری همان متن ،بستر و
محیطی است که معماری در آن شکل گرفته و شکل و محتوا را با هم دربر میگیرد .لذا در تعریفی ساده و کلی میتوان گفت
منظور از زمینه در معماری ،هر آن چیزی است که در ارتباط با معماری ،تابع زمان و مکان یا مجموعه شرایط ،ویژگیها یا
واقعیتهای وابسته به مکان و زمان خاص سایت یا بنای مورد نظر است.
چزگن ،)3113(3در خصوص رویکردهای مختلف رویارویی با زمینه اعتقاد دارد ،گاهی برخی از ابعاد زمینه در اولویت توجه قرار
میگیرند و میتوان رویکردهایی را یافت که فقط جایگاهی ظاهری برای دادههای زمینه قائل هستند .نگرشهای دیگری وجود
دارند که معنا را نادیده میگیرند و صرفاً به رویدادههای اقلیمی متمرکز هستند .عالوه برآن ،بهعنوان یک رویکرد رایج ،مواردی
هستندکه تالش میکنند در روابط بین محصول زمینهگرا با مردم ،بازتاب دهنده نوستالژی فرهنگ و سنت باشند (مانند رویکرد
1 . context
2 .cizgen

37

محافظهکارانه پست مدرن) .همچنین ممکن است رویکردهای طراحیای دیده شود که نه تنها در ویژگیهای فیزیکی محیط ،بلکه
درمؤلفههای اجتماعی و اقتصادی ،با زمینه خود در هماهنگی باشند .رویارویی با زمینه تاریخی ،از یک سو رویکردهایی دارد که
معطوف به جداسازی ساختارهای جدید از قدیمی ،در مقیاس ،مصالح یا روشها است .درحالیکه از سوی دیگر ،رویکردهایی هستند
که به هر قیمتی سعی در حفظ آن وضعیت دارند .این دو رویکرد سالیان زیادی وجود داشته و هریک در زمانی ترجیح داده شدهاند
(چزگن.)۳3 :3113،

 -9-2معماری زمینهگرا
معماری زمینهگرا بر زمینمداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل میگیرد و در واقع پیامی را که
بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی میکند .در نتیجه ساختمان جز کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود .در
این نوع معماری هر بنایی بر اساس زمینههای فرهنگی اجتماعی تاریخی و کالبدی اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان
طراحی و اجرا میگردد (احمدی.)19۳۳ ،

 -11-2ویژگیهای معماری زمینهگرا
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0011جلد یک

معماری زمینه گرا با تأکید بر ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری ،بر این باور است که توازن میان معماری و محیط
میتواند هم برای خود اثر و هم برای زمینه اثر عاملی مؤثر و تقویت کننده باشد .زمینه گرایی الگویی است برای خلق محیط
مطلوب تر .طراحی باید مبتنی بر نگرشی واقع بینانه بر اطالعات محیط باشد و ساختمان با ساختگاه خود تعاملی درست و متوازن
برقرار کند؛ آنگونه که آندو میگوید معماری کشف بنایی است که سایت آن را میطلبد در نظر او معماری و زمینه در تعاملی دو
جانبه پایهگذار معماری هستند(صیادی و همکاران.)311 :1931 ،
جدول  -2ویژگیهای معماری زمینهگرا (ماخذ :صیادی و همکاران)1131
ردیف
1
3
9
0
7

ویژگیهای معماری زمینهگرا
ایجاد طرحی مبتنی بر نگرش واقعبینانه بر اطالعات محیط
معماری به باز تولید نیروی محیطی و مکمل های متافیزیکی آن میپردازد
درک ارزشهای زمینه و تداوم آنها در آینده
درک پیام زمینه و بستر طرح و متن توسط معمار و طراح
طراحی بر اساس شرایط موجود

 -11-2پیشینه رویکرد زمینهگرایی
شاید بتوان گفت به در ازای تاریخ معماری ،مسئله زمینه و توجه به شکلی ناخودآگاه یا آگاهانه ،معماران را در طراحی متأثر
کرده است .اما به نظر میرسد از ابتدای قرن بیستم که تفکر و سبک معماری مدرن پا به عرصه وجود نهاد و به طور مشخص
مباحثی در خصوص شیوە مواجهه با زمینه شکل گرفت ،این موضوع در ادبیات معماری جایگاه ویژهای یافت و بهدنبال آن درنیمه
قرن بیستم با ظهور پست مدرنیسم و نقد دیدگاههای مدرنیسم و ایجاد اصطالح زمینهگرایی بهعنوان اندیشهای مبتنی بر اهمیت
توجه به زمینه ،به چالشی میان صاحبنظران تبدیل شد .از آن زمان به بعد ،نظریهپردازان زیادی در مورد روشهای رویارویی با
زمینه سخن گفته و برخی سعی کردهاند رویکردهای مختلف را طبقهبندی کنند و بعضی با منطق خود مدافع یا منتقد رویکردی
خاص شدهاند؛ به گونهای که انواع گوناگونی از رویکردهای مواجهه با زمینه ،در طیفی از حداکثرتعامل تا تقابل قرارمیگیرند.

 -12-2زمینهگرایی کالبدی
زمینهگرایی در ابعاد تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و اقلیم مطرح میباشد .در این پژوهش از آنجا که
بعدکالبدی آن مد نظر است در ادامه به به بررسی این بعد از ابعاد زمینه گرایی پرداخته میشود .در زمینهگرایی کالبدی ،اجزای
شکل شهر به تنهایی ارزیابی و مطالعه نمیشود ،بلکه در زمینه وسیعتر محیطی قرار میگیرند .یک اثر معماری با نظام بزرگتر
شهری مرتبط است و در سلسله مراتبی از مجموعهها قرار دارد .بنابراین زمینهگرایی پیوند میان معماری و شهرسازی در زمینه معین
است.گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در مجموعه موجو د به معنی درهم بافتن نو و کهنه به نحوی است که بتواند یک زنده و
مطلوب ایجاد کند عناصری چون فرم و شکل ،مقیاس ،تناسبات ،جزئیات مصالح ،بافت ،رنگها ،هندسه ،دسترسیها ،جهتگیری،
چشماندازها و پرسپکتیو ،توپوگرافی محل ،وضعیت پوشش گیاهی ،بافت شهری شامل میزان تراکم بناها ،خیابانها و پیادهروها و
نسبت آنها به یکدیگر ،جنس مصالح ترکیببندی مصالح ،ترکیب احجام و فرمها در کنار یکدیگر ،سازماندهی فضاها ،همجواری
33

 -3روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و بهصورت مطالعات
کتابخانهای انجام میگیرد و شامل کتابها ،پایاننامهها،
مقاالت و تصاویر مرتبط با پژوهش میباشدکه عوامل کالبدی
اثرگذار در طراحی بیمارستان را در تعامل با زمینه و محیط با
رهیافت معماری زمینهگرا در جهت شناسایی صحیح شرایط و
مقتضیات محیطی و تناسب طراحی بیمارستان برای
شکلگیری ایده اولیه فرم بنا انجام خواهد گرفت.

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0011جلد یک

بناها با یکدیگر ،پیوند بناهای قدیمی و جدید ،خط آسمان ،خط زمین و نوع اتصال به زمین و بسیاری از این مسایل را در بر
میگیرد( .بلندیان و ناصری.)1939 ،
در زمینهگرایی اجزای شکل شهر به تنهایی مورد ارزیابی و مطالعه واقع نمیشوند بلکه در زمینه وسیعتر محیط مصنوع قرار
میگیرند .یک اثر معماری در نظام بزرگتر شهری و در سلسله مراتبی از مجموعهها قرار دارد .بنابراین زمینهگرایی پیوند میان
معماری و شهرسازی است که در زمینه معین صورت میگیرد .در واقع زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط
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
زنده و مطلوب ایجاد کند (لدل 1و همکاران .)1333 ،بنابراین باید تعهد خاصی نسبت به مسئله ادخال معماری جدید در درون زمینه
موجود احساس شود .قدرجانی ( ،)1937به نقل از برولین 3در کتاب "معماری در زمینه" برخی از سؤاالت اساسی را که در این
خصوص مطرح شده پاسخ داده است:
 -1چه نکاتی ارزش زم ینه ای را مشخص می سازد؟ در ابتدا اهمیت تاریخی ،فرهنگی ،جذابیت و درجه همگی بصری را در
نظر میگیریم .اگر از این لحاظ فاقد ارزش بود به سنت منطقهای نگاه میکنیم .اگر آن هم جوابگو نبود باید به قدری پر قدرت
کار کرد که نتیجه بصری آن زمینهای برای کار دیگران باشد .اگر در یک موقعیت گذار هستیم یعنی نو و کهنه با هم در کشمکش
هستند باید دید مردمی که قرار است در آن زندگی کنند کدام می را زیباتر و معنی دارتر میانگارند.
 -3وقتی زمینه همگن نیست و آمیزهای از عناصر مختلف است چه باید کرد؟ اگر زمینه به طور مطلق ناهمگن است باید گفت
که دیگر زمینه ای وجود ندارد که بتوان تداوم بصری را در آن تجربه نمود .در این حالت باید به نمونههای موفق که مورد توافق
عامه و متخصصان است رجوع کرد .دید مردمی که قرار است در آن زندگی کنند کدام می را زیباتر و معنی دارتر میانگارند.
 -9چه وقت میتوان ش کاف تندروانه با زمینه ایجاد کرد؟ در موارد خاص به خاطر ارزش نمادین و یا زدودن گذشتهای
ناهمگن ،میتوان زمینه را نادیده گرفت.آن توازن دیده میشود فرق گذاشت .یکنواختی و اغتشاش دو روی یک سکه هستند و هر
دو روی آنها ناخوشایند است.
 -0چگونه ایده تداوم بصری در مقیاس وسیع شهرسازی عملی میشود؟ برای احداث شهری جدید که زمینه معماری در آن
وجود ندارد باید به لحاظ نظری قواعدی در نظر گرفت .در اینخصوص یکی از کارآترین شیوه ها برای ایجاد تداوم بصری ،اتصال
توده و فضا به یک دیگر است .بناها قابلیت امتداد در فضا را دارند زیرا جوهر فضا تداوم است که در آن اشکال با هم رابطه متقابل
برقرار میکنند (قدرجانی.)1937 ،

 -4یافتههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و نتایج به دست آمده در
پاسخ به سئوال اصلی پژوهش مبنی بر شاخصهای معماری
زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) که در طراحی بیمارستان
اثرگذار هستند کدامند؟
بر اساس مطالعات انجام شده که در پیشگفته آمد و پس
از بحث و تحلیل دادهها شاخصهای مناسب برای طراحی
بیمارستان با رویکرد زمینهگرایی (تعامل کالبد با محیط) مطابق
نمودار ( )1ارایه میگردد.

نمودار ( :)1شاخصهای طراحی بیمارستان با رویکرد
زمینهگرایی

. Ladal etc

1

2.Brolin
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در پاسخ به سوال اول فرعی پژوهش مبنی بر
شاخصهای معماری زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) ،در
طراحی بیمارستان که در درمان بیماران اثرگذار هستند
کدامند؟
بر اساس مطالعات کتابخانهای که در پیشگفته آمد و پس
از بحث و تحلیل دادهها شاخصهای مناسب برای بهبود
درمان بیماران در طراحی بیمارستان با رویکرد
زمینهگرایی(تعامل کالبد با محیط) مطابق نمودار ( )3ارایه
میگردد:
در پاسخ به سوال دوم فرعی پژوهش مبنی بر
شاخصهای معماری زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) ،در
طراحی بیمارستان که در ارتقاء منظر شهری اثرگذار هستند
کدامند؟
بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانهای که در پیشگفته
آمد و پس از بحث و تحلیل دادهها شاخصهای مناسب برای
ارتقاء منظر شهری در طراحی بیمارستان با رویکرد زمینه
گرایی (تعامل کالبد با محیط) مطابق نمودار ( )9ارایه میگردد:

نمودار ( :)2شاخصهای موثر در درمان بیماران در
طراحی بیمارستان با رویکرد زمینهگرایی

 -5نتیجهگیری
با توجه به مطالب پیشگفته میتوان گفت ،طراحی معماری
زمینهگرا رویکردی است ،در پاسخ به چالشهای ناشی از
معماری نوگرا که با دیدگاهی مبتنی بر طراحی فارغ از
مقتضیات زمان و مکان و معماری ایستا و فاقد هویت مطرح
گردیده است .رویکرد معماری زمینهگرا بهجای توجه صرف به
نمودار ( :)1شاخصهای موثر در ارتقاء منظر شهری
استانداردها ،دیدگاهی چند بعدی به معماری دارد بهطوری که
در طراحی بیمارستان با رویکرد زمینهگرایی
ضمن جامعنگری به طراحی مبنی بر اینکه هر اثر معماری
میتواند ،زمینهای برای طراحی آینده باشد تالش میگردد.
در جهت تداوم الگوهای معماری با شناخت و پیوند این الگوها به ایجاد نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین بنا و محیط پیرامون
خود به معنابخشی زمینه و محیط طراحی کمک نماید ،به این مفهوم که شهر را می توان زمینه استقرار مجموعهای از تک بناها و
عناصر مصنوع دانست و تشبیه به متنی کرد که کلمات و واژههای تشکیل دهنده آن در ارتباط با هم در معنا بخشی قابل درک
خواهند شد .رویکرد زمینهگرایی در ابعاد متنوعی شامل کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی،اقلیمی ،زیستمحیطی
جغرافیایی و منظقه ای مطرح میگردد که در این پژوهش به بعد کالبدی و محیطی پرداخته گردید .از این رو هدف از این پژوهش
کاربست رویکرد زمینه گرایی مبتنی بر تعامل کالبد با محیط پیرامون در طراحی بیمارستان از یک سو در جهت کمک به تسریع
درمان بیماران و از سوی دیگر ارتقاء منظر شهری مطرح گردید ،نتایج نشان داد شاخصهای بهدست آمده مبتنی بر رویکرد معماری
زمینهگرا (تعامل کالبد با محیط) در جهت دستیابی به اهداف پژوهش میتوانند در طراحی بیمارستان مفید واقع شوند .در واقع فضای
بیمارستان و چگونگی طراحی آن میتواند بر بهبود و یا تشدید بیماری و تضعیف روش درمان تاثیر مستقیم گذارد .تاثیر شاخصهای
به دست آمد ه از پژوهش شامل پوشش گیاهی ،رنگ ،کاربری ،ترکیب احجام ،فرم و شکل داخل محیط درونی بیمارستان و روابط
فضایی مناسب میتواند تا حدودی از تنشها و اضطراب بیماران کم کند .از سوی دیگر از آنجاییکه ساختمان بیمارستان در پیوند با
سایر عناصر زمینه خود در منظر شهری و القاء مفاهیم و خوانایی شهر دارای ایفاء نقش میباشد ،کاربست شاخصهای به دست
آمده از پژوهش شامل اقلیم ،جنس مصالح ،لفافه فضایی ،تراکم ،نوع اتصال به زمین ،توپوگرافی ،جهتگیری ،خط آسمان در
طراحی بیمارستان ،میتواند در ارتقاء کیفیت منظر شهری موثر واقع گردد.
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ترکیب آتریوم و حیاط مرکزی در هندسههای مختلف و میزان
تاثیرات آن بر کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای آموزشی
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چکـیده
طراحي ساختمانهایي که ویژگي صرفهجویي در انرژي و همچنين حفاظت منابع طبيعي را در خود داشته باشند ،در زمره
اصليترین مسئوليتهاي معماران قرار ميگيرد .آتریوم به عنوان یك ميانجي اتالف گرما از فضاهاي مجاور را کاهش
ميدهد و همچنين براي فضاهاي مجاور گرما توليد ميکند .حياط مرکزي عنصري است که در بهبود شرایط آسایش در
مناطق گرم و خشك نقش موثري را ایفا کرده است .فضاي باز حياط مرکزي با محوریت خود ،ابعاد معين جهت گيري و
مکان یابي هدفمند عنصري تعيين کننده در بهرهمندي انرژيهاي اقليمي بوده است ،اما امروزه با توجه به محدودیت هاي
موجود در شهرهاي بزرگ شاهد کاهش سهم فضاي باز جهت ایجاد آسایش حرارتي در معماري معاصر هستيم .لذا با تاکيد
به نقش سنتي حضور حياط در زندگي ایراني ،در این مقاله به امکان احياي این عنصر با در نظر گرفتن هندسه هاي
مختلف و همچنين عملکرد آن به عنوان آتریوم در ساختمانهاي آموزشي پرداخته ميشود لذا در این راستا یك ساختمان
آموزشي در برنامه شبيه سازي انرژي پالس شبيه سازي شد .نتایج بدست آمده نشان داد که ترکيب حياط مرکزي و آتریوم
تاثير بسزایي در کاهش مصرف انرژي بویژه در ماههاي گرم سال دارد .همچنين مشخص شد که اگر در معماري حياط
مرکزي و آتریوم از هندسه مستطيل استفاده شود کاهش مصرف انرژي بمراتب بيشتري نسبت به سایر فرم ها بهمراه دارد.

واژگـان کلـیدی :معماري پایدار ،توسعه پایدار ،کاهش مصرف انرژي ،آتریوم ،حياط مرکزي.

 -0کارشناس ارشد معماری ،داشجوی دکتری تخصصی معماری s.rezaei680@gmail.com
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری
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در ابتداي قرن جدید ،مصرف انرژي به موازات توسعه اقتصادي و تکنولوژیك افزایش یافته و انتظار ميرود در چند دهه دیگر
این نياز همچنان بيشتر گردد .انرژي در دستيابي به توسعه اقتصادي ،اجتماعي و محيطي در راستاي توسعه انساني محوریت دارد .
در این ميان ،ایران با جمعيت یك درصدي از جمعيت جهان ،حدود  درصد از نفت و فرآورده هاي آن را مصرف مي کند .
) (Rubin &Paridson, 2002همچنين در دهه اخير ،سرانه مصرف انرژي در ایران حدود پنج برابر سرانه جهاني آن است
(بهادري نژاد و یعقوبي . )1888،با نگاهي به بافت مجتمع هاي زیستي در مي یابيم که استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر مانند
آفتاب ،باد و غيره از دیرباز مورد توجه انسان بوده است .معماري سنتي ایران ،با توجه به شرایط اقليمي متفاوت در کشور ،راه حل
هاي متن وعي را در طول هزاران سال براي افزایش شرایط آسایش حرارتي انسان با استفاده از دیوارهاي بلند ،استفاده از خصوصيات
عایقي مواد طبيعي مانند کاهگل ،ساختن طاقها و گنبدها و در نهایت آتربم ،ارائه نموده است(مهدوي نژاد .)1888،آتریوم با سابقه
اي تاریخي چندهزار ساله به اشکال مختلف و با سقفي روباز در تمامي اقليم ها مشاهده شده است و در سده گذشته با سقف شيشه
اي و ویژگي هاي متفاوت عليرغم حرارتي زیاد و تداخل شرایط آسایش در ساختمان هاي عمومي براي پذیرش و نشيمن ،تامين
روشنایي داخلي و ایجاد فضاي سبز دروني مورد استقبال قرار گرفته است .امروزه آتریوم به معناي یك فضاي خالي و محصور مي
باشد که به صورت عمودي به ارتفاع چند طبقه ایجاد مي شود .این فضا به علت ایجاد ارتباط بين فضاي بيرون و درون ،اثرات
مثبت رواني و عاطفي در انسان ایجاد مي کند و با دادن نور طبيعي به فضاي داخل فضاهاي طبقاتي بزرگتر و کار آمد تري را
نسبت به ساختمان هاي معمول ایجاد مي کند (مفيدي شميراني و مدي .)1887 ،آتریوم اصطالحي است که به حياط داخلي یا
مرکزي در معماري بومي روم باستان و نيز گونه اي از فضا و حياط و ورودي در کليساهاي دوره صدر مسيحيت اطالق مي شود.
در خانه هاي قدیمي ایران ،شيوه هاي مختلفي براي تامين نور و روشنایي اتاق ها بکار رفته است .انواع متداول و بسيار مهم این
نورگيرها ،نورگير دیواري ارسي و در -پنجره (سه دري یا پنج دري) و نورگير سقفي کاله فرنگي است .از آنجا که هر یك از این
نورگيرها شرایط متفاوتي را از نظر نحوه نورگيري و کنترل گرمایش و سرمایش فضا ایجاد مي کنند ،اما با توجه به اینکه فضاهاي
آموزشي مانند دانشکده از حجم باالیي برخوردارند و نياز باالیي به نور طبيعي در فضاهاي آموزشي وجود دارد هدف اصلي در این
پژوهش استفاده از آتریم در دانشکده و استفاده از نور طبيعي و همچنين کاهش مصرف انرژي در ساختمان مي باشد.

 -2مبانی نظری
 -1-2آتریوم
در اصطالح آتریوم به عنوان یك فضاي باز داخلي با امکان ارتباط با محيط بيرون تعریف شده است (.)Sekkei, 1898
قدیمي ترین استفاده از آتریوم به خانه هاي رومي ها برميگردد که در آن طراحي ساختمان با یك مدخل بزرگ ،حياط مرکزي و
یك فضاي نيمه عمومي سرپوشيده طراحي شده بود و در کنار فضاهاي اندروني وظيفه تامين هواي تازه و نور کنترل شده را داشته
است ( .)Kutzer, 2004در قرن  19نخستين آتریوم در کشورهاي غربي مطرح شد .در طول این قرن و بویژه پس از دهه 1960
آتریوم ها فضاهاي پر ابهتي را در معماري ارائه وبا توليد قطعا ت فوالدي و ایجاد دهانه هاي بزرگ ،فضاهاي شيشه اي عظيمي
براي برگزاري نمایشگاه ها و فروشگاه هاي محصوالت کشاورزي و صنعتي طراحي و ساخته شدند ،فضاهایي که از طریق کاربرد
نور طبيعي ،افزایش بهره گيري از مزایاي کسب نور مستقيم خورشيد ،حل مشکالت تهویه و سازگاري با محيط و افزایش تعامل
مردم به شرایط محيط داخلي روح تازه اي دميدند ودر جهت آسایش حرارتي ساکنان گامي بزرگ برداشتند ( Bednar, 1986.
 )Bryn, 1993در اواخر این قرن نور پردازي طبيعي آگاهانه براي افزایش نور مطرح شد که آتریوم ها در این زمينه نقش ارزنده
اي داشتند ( .)Saxon, 1986آتریوم به نور طبيعي اجازه مي دهد به مرکز مناطق تاریك اتاق هاي مجاور نفوذ کند و نياز به
استفاده از انرژي نوراني مصنوعي را کاهش و باعث حداکثر کردن مزایاي دریافت مستقيم انرژي خورشيد مي شود ( Sharples et
. )al, 2007آتریوم عالوه بر ایجاد ارتباط بين طبقات ساختمان ،فضاي مياني مناسبي بين محيط داخلي و بيروني شکل مي دهد .
در واقع مانند فيلتري در برابر اثرات عوامل نامناسب محيط بيرون مانند باران ،برف ،باد و غيره عمل کرده ( Brown et al,
 ،)2001در عين حال امکان استفاده از عوامل مطلوب محيط بيرون مثل پرتو خورشيد ،هواي تازه و چشم انداز را فراهم مي کند
( .)Laouadi et al, 2002آتریوم به عنوان یك ميانجي اتالف گرما از فضاهاي مجاور را کاهش ميدهد و همچنين براي
فضاهاي مجاور گرما توليد مي کند .آتریوم گرماي خورشيد را دریافت و در اختيار فضاهاي مجاور قرار مي دهد .در زمستان چنين
گرمایي بسيار کارا خواهد بود (.)Laouadi et al, 1999. Hung, 2003
طراحي ساختمانهایي که ویژگي صرفهجویي در انرژي و همچنين حفاظت منابع طبيعي را در خود داشته باشند ،در زمره
اصليترین مسئوليتهاي معماران قرار ميگيرد .امروزه استفاده گنندگان از ساختمان ،چه در منزل و چه در محيط هاي کاري ،نياز
به آسایش و راحتي بي قيد و شرط دارند .انسان اکنون از لحاظ صرفهجویي در انرژي در موقعيتي قرار دارد که هيچ گاه تا بدین حد
بحراني نبوده است .براي اجراي استانداردها و معيارهاي دائمي صرفهجویي در انرژي ،تعيين و کنترل دقيق مصرف انرژي در

ساختمان ،امري حياتي است .امروزه در مناطق شهري ،افراد  90-80درصد اوقات خود را در داخل ساختمانها در حاليکه مشغول
انجام فعاليتهاي مختلفي هستند ،سپري مي نمایند .بنابراین الزم است این محيطها داري شرایط حرارتي و آسایش کافي بوده
باشند .هواي داخل ساختمان ها همواره از کيفيت مطلوب برخوردارباشد .شرایط نامطلوب محيطي اغلب مي تواند مانع انجام صحيح
فعاليتهاي روزمره شده و فشارهایي را برجسم و روان انسان وارد سازد ،که حاصل آن ناراحتي و از دست دادن کارایي باشد ،سرانجام
ممکن است سالمت انسان را مختل نماید .در سال هاي اخير مطالعات گسترده اي در زمينه آسایش حرارتي به انجام رسيده است
که بيشتر رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله اتالف انرژي ( )Martín et al, 2008شرایط اقليمي (Tsutsumi et al,
)2007و سابقه دمایي به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه قرار گرفتن و غيره (. )Chun, 2008آسایش آنها را از
جنبه هاي مختلف از جمله آسيش حرارتي دچار مشکل مي کند .طبق تعریف آسایش حرارتي ،محدوده اي از دما و رطوبت است که
در آن سازوکار تنظيم حرارتي بدن در حداقل فعاليت باشد (. )Givoni, 1976زوکالي محدوده دماي آسایش را بر اساس ميانگين
دماي محيط تعریف کرد (. )Szokolay, 1987براي رفع مشکل فضاهاي واسطي مانند آتریوم ها مطرح شده که تأمين کنندة
روشنایي طبيعي ،شرایط آسایش داخلي و ایجاد ریز اقليم معتدل هستند.

 -2-2حیاط مرکزی
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حوض آب یکي از عناصري است که در وسط حياط ابعاد آن به حداکثر مي رسد ،انرژي خورشيد را در خود ذخيره مي کند و از
گرماي تابستان مي کاهد .این حوض بهمراه باغچه ها ،درختان و آسمان بيکران طبيعتي محدود اما شاداب را فراهم مي کند .از
سویي سازماندهي مرکزي حول فضایي باز نقش بسزایي در کاهش تاثير باد و شالق طوفان هاي مزاحم و اتالف حرارتي ناشي از
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
خورشيد در شب زمستان ا ستفاده مي شده است و نيز در تابستان ،حياط مرکزي عميق و محصور همچون گودالي هواي خنك شب
را در خود ته نشين کرده و در روز گرم به محيط پس مي داده است (طاهباز .)1882 ،حياط مرکزي اصلي ترین فضاهاي خانه هاي
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
آب و هوایي ،تابش آفتاب و سوي ورزش باد و دیگر عوامل داشته از سوبابي خانه براي اقليم هاي گوناگون ایران رسيده بودند
(پيرنيا .) 1886 ،در واقع حياط از منظر سازمان فضایي خانه هاي تاریخي اتاقي است بدون سقف با بدنه هاي مشخص و کفي
آراسته از درخت و خاک و آب .این فضا به عنوان اصلي ترین فضاي باز ،همزیستي با طبيعت را نشان مي دهد که از عناصر اقليمي
مثل باد و تابش خورشيد نظم فصول و آب و مانند اینها براي ایجاد آسایش بهره مي گيرد (بيغمي و قهاري .)1898 ،حياط هاي
مرکزي الگوي بسيار کهني است که در بسياري از کشورهاي آسيا ،شمال افریقا ،جنوب آمریکا ،اروپا و نيز در ایران مورد استفاده
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
طراحي ساختمان ها بسته به موقعيت گرمایشي و سرمایشي مورد توجه قرار گيرند .طراحي ساحتمان با استفاده از انرژي خورشيدي
به همراه توجه به خصوصيات اقليمي و مصالح محلي ساختمان ،نه تنها مي تواند شرایط آسایش در محيط مصنوع را ایجاد کند،
بلکه در کاهش مصرف انرژي نيز کمك خواهد کرد (.)yaglou CP, 1972:

 -3روش تحقیق
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،
ابتدا با کمك تست هاي ميداني دما و سپس طراحي و شبيه سازي در نرم افزار ) ،) energy plusانجام مي گيرد .شبيه سازي
کامپيوتري محيطي مجازي را به منظور بررسي جزء به جزء رفتار حرارتي اجزاي ساختمان فراهم مي آورد .در این روش امکان
ساخت هرگونه بنایي در هر شرایط اقليمي در محيط مجازي وجود دارد و نتایج بدست آمده نيز هيچ گونه محدودیت عددي و زماني
ندارند .در این تحقيق براي محاسبه و بدست آوردن تاثير ترکيب دو عنصر آتریوم و حياط مرکزي در مجتمع آموزشي از شبيه سازي
عددي در نرم افزار انرژي پالس ورژن (energy plus( 8استفاده شده است .در این تحقيق براي بدست آوردن تاثير ترکيب دو
عنصر آتریوم و حياط مرکزي ،یك ساختمان آموزشي در محيط این نرم افزار با توجه به شرایط اقليمي شهر اصفهان طراحي نموده
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
تأمين شرای ط آسایش حرارتي و کاهش مصرف انرژي بدست آوریم .لذا در طراحي این مجتمع آموزشي با توجه به هدف پژوهش و
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تحقيق از سایر عوامل معماري همساز با اقليم و موثر بر کاهش مصرف انرژي نيز در طراحي استفاده نموده که مي توان به عواملي
از جمله :بام سبز ،سایه اندازي بلوکها ،بهره گيري از عوامل محيطي بيرون ،جهت گيري مناسب بلوکها و  ...اشاره نمود.

 -4انجام آزمون های پژوهش
در پژوهش حاظر براي بدست آوردن تاثير ترکيب  1عنصر آتریوم و حياط مرکزي در هندسه هاي مختلف ،بر کاهش مصرف
انرژي در اقليم گرم و خشك نيمه بياباني شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت .این شبيه سازي براي فراهم نمودن شرایط
آسایش حرارتي براي استفاده کنندگان در محيط نرم افزار شبيه سازي انرژي پالس طراحي شد .در اولين گام ،ساختمان آموزشي در
یك مرحله بدون حياط مرکزي و در مرحله دوم با حياط مرکزي در ضلع جنوبي مورد شبيه سازي قرار گرفت (شکل و نمودار  1و
)1
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شکل ( ،)1ساختمان بدون حیاط مرکزی،
ماخذ:نگارندگان.

شکل ( ،)2ساختمان دارای حیاط مرکزی،
ماخذ:نگارندگان

نمودار ( ،)1نمودار بدون حیاط مرکزی ،ماخذ :نگارندگان

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

در دومين قدم ،ساختمان داراي حياط مرکزي با  2هندسه مختلف (مستطيل ،مربع ،دایره ،مثلث و هشت ضلعي) در جهات
شمالي و جنوبي طبقه همکف و اول در  1فصل زمستان و تابستان (فصل سرد و فصل گرم) شبيه سازي شد .با تحليل و بررسي،
بهترین حالت قرارگيري را بر اساس ميزان آسایش حرارتي ،همراه با کاهش مصرف انرژي تعيين نموده و در طراحي ساختمان
آموزشي سازگار در اقليم گرم و خشك شهر اصفهان اعمال نمایيم (شکل و نمودار  8تا .)6
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شکل ( ،)3حیاط مرکزی با هندسه دایره،

نمودار ( ،)3نمودار شبیه سازی دایره ،ماخذ :نگارندگان

ماخذ:نگارندگان

ماخذ:نگارندگان.

شکل ( ،)5حیاط مرکزی با هندسه مثلث،
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شکل ( ،)4حیاط مرکزی با هندسه مربع،

نمودار ( ،)4نمودار شبیه سازی مربع ،ماخذ :نگارندگان

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

ماخذ:نگارندگان

شکل ( ،)6حیاط مرکزی با هندسه مستطیل،

نمودار ( ،)6شبیه سازی مستطیل ،ماخذ :نگارندگان

ماخذ:نگارندگان
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شکل ( ،)7حیاط مرکزی با هندسه 8ضلعی،

نمودار ( ،)7شبیه سازی 8ضلعی ،ماخذ :نگارندگان

ماخذ:نگارندگان
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در گام سوم نيز ،این نکته مورد سنجش قرار گرفت که فضاي حياط مرکزي ساختمان موجود در همه هندسه هاي مختلف ،به
آتریوم تبدیل شود تا مشخص گردد که ميزان انرژي مصرفي در کدام ترکيب بيشترین کاهش را دارا بوده است (شکل و نمودار  8تا
.)11

شکل ( ،)8آتریوم با هندسه دایره ،ماخذ:نگارندگان

نمودار ( ،)8نمودار شبیه سازی دایره ،ماخذ :نگارندگان

شکل ( ،)9آتریوم با هندسه مربع ،ماخذ:نگارندگان.

نمودار ( ،)9نمودار شبیه سازی مربع ،ماخذ :نگارندگان

شکل ( ،)11آتریوم با هندسه مثلث ،ماخذ:نگارندگان

نمودار ( ،)11نمودار شبیه سازی مثلث ،ماخذ :نگارندگان

شکل ( ،)12آتریوم با هندسه 8ضلعی ،ماخذ:نگارندگان

نمودار ( ،)12شبیه سازی 8ضلعی ،ماخذ :نگارندگان

 -5جمع آوری دادهها
آزمون هاي انجام شده در این پژوهش ،ترکيب  1عنصر آتریوم و حياط مرکزي در  2هندسه مختلف و در  1فصل زمستان و
تابستان (فصل سرد و فصل گرم) بصورت ميانگين مورد سنجش قراردادیم تا ميزان تاثير این ترکيب را براي رسيدن به آسایش
حرارتي در ساخنمان هاي آموزشي در شهر اصفهان که هدف پژوهش مي باشد مشخص نمایيم تا نقش آن در طراحي اعمال گردد.
همانگونه که ذکر شد ،در اولين اقدام ،ساختماني با حياط مرکزي و بدون حياط مرکزي در  0جهت اصلي و در  1فصل سرد و گرم
مورد شبيه سازي قرار گرفت که جداول و نمودارهاي ( 1و  ) 1بيانگر مراحل شبيه سازي ،نتایج و خروجي هاي حاصله به همراه
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
سازي هاي انجام گرفته مي توان عنوان کرد که ساختمان مورد نظر با در نظر گرفتن حياط مرکزي نسبت به بدون حياط مرکزي،
در هر  0جهت شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي در مصرف انرژي تاثيرات مثبتي را نشان داده است .این نتایج در جدول ( )1مشاهده
مي نمایيد.
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شکل ( ،)11آتریوم با هندسه مستطیل ،ماخذ:نگارندگان

نمودار ( ،)11شبیه سازی مستطیل ،ماخذ :نگارندگان

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

فصل
زمستان
تابستان
زمستان
تابستان

شمال
12.17
88.08
12.27
81.88

جنوب
16.89
88.12
17.77
88.10

شرق
17.10
88.98
12.88
88.28

غرب
17.88
88.81
12.99
88.21

عالوه بر این ،نتایج نشان دهنده این نکته بود که استفاده از آتریوم بجاي حياط مرکزي نيز مي تواند کاهش مصرف انرژي را
در پي داشته باشد .اما در مهمترین فرضيه اي که در این تحقيق بدنبال پاسخگویي به آن برآمدیم ،تعيين فرم هندسي حياط
مرکزي در اقليم نيمه بياباني شهر اصفهان بود .همانطور که نتایج داده هاي آماري برنامه شبيه سازي مشخص نمود ،فرم مستطيل
بهترین و مناسب ترین فرم حياط مرکزي در راستاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي شهر اصفهان مشخص
گردید.
34

 -1-5ترکیب آتریوم و حیاط مرکزی
همانگونه که در جدول زیر مشاهده مي شود ،ترکيب آتریوم و حياط مرکزي در ضلع جنوبي در فصل زمستان و تابستان (فصل
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
مرکزي استفاده مي کنند ،مي توان با تبدیل حياط مرکزي به آتریوم کاهش مصرف ارنژي را در پي داشت .طبق جداولي که در زیر
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
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آتریوم

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

حياط
مرکزي

آتریوم

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

حياط
مرکزي

آتریوم

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

آتریوم

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

آتریوم

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

 -3-5مقایسه درصد بازشوها در آتریوم و حیاط مرکزی
عالوه بر فرم و هندسه حياط مرکزي در شبيه سازي هاي صورت گرفته ،مقایسه درصد بازشوها مورد بررسي قرار گرفت .این
مقایسه در  1سطح با بازشوهاي مختلف در طبقات همکف و اول اتریوم صورت گرفت .به این صورت که در یك شبيه سازي ميزان
باز بودن پنجره درون حياط مرکزي در طبقه همکف  ،%10در طبقه اول صفر  %و ميزان بازشوي آتریوم  %20در نظر گرفته شد.
شبيه سازي مقایسه اي دوم نيز به این صورت بود که ميزان باز بودن پنجره درون حياط مرکزي در طبقه همکف  ،%20در طبقه
اول  %10و ميزان بازشوي پنجره باالي آتریوم نيز به ميزان  %10انجام پذیرفت .نتایج بدست آمده از تجزیه و تحليل شبيه سازي
انجام گرفته در جدول زیر ارائه مي شود.
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حياط
مرکزي

جدول ( ،) 7نتایج شبیه سازی درصد بازشو در طبقات همکف و اول آتریوم ،ماخذ :نگارندگان
اختالف ،درجه
همکف ،%20اول ،%10اتریوم %10
همکف ،%10اول ،%0اتریوم %20
فصل
فرم
صفر
17.80
17.80
زمستان
جنوب همکف
1.10
81.78
81.68
تابستان
صفر
10.98
10.98
زمستان
جنوب اول
1.78
80.09
87.16
تابستان
صفر
18.88
18.88
زمستان
شمال همکف
1.00
81.18
81.81
تابستان
صفر
11.80
11.80
زمستان
شمال اول
1.22
80.19
82.60
تابستان
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 -4-5استخراج نتایج دادهها
در این مرحله ،به تحليل و بررسي دقيق حياط مرکزي و آتریوم در کاهش مصرف انرژي خواهيم پرداخت .همانگونه که در باال
ذکر شد ،ابتدا حياط مرکزي در  2هندسه مختلف مورد شبيه سازي قرار گرفت .این شبيه سازي در جهت هاي شمالي و جنوبي و
همچنين در  1ماه از فصول سرد و فصول گرم انجام گردید .بررسي هاي فوق ،در طبقات همکف و اول بصورت جداگانه بررسي و
سپس حياط مرکزي با پوشش شيشه اي در باالي سقف به آتریوم تبدیل شد که نتایج بدست آمده در جداول زیر ارائه گردید.
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جدول ( ،) 8مقایسه فرم های مختلف در حیاط مرکزی و آتریوم در ضلع جنوبی ،ماخذ :نگارندگان
آتریوم طبقه همکف
آتریوم طبقه اول
حياط مرکزي همکف
حياط مرکزي اول
فصل
فرم
12.00
17.07
17.60
12.17
زمستان
دایره
82.00
81.80
88.19
82.68
تابستان
10.98
17.80
17.77
12.18
زمستان
مثلث
82.89
88.62
88.11
82.82
تابستان
10.91
17.81
17.78
12.11
زمستان
مربع
82.88
81.66
88.10
82.62
تابستان
10.81
17.19
17.21
12.10
زمستان
مستطيل
82.10
81.79
88.10
82.28
تابستان
10.98
17.89
17.76
12.17
زمستان
8ضلعي
82.80
81.61
88.10
82.78
تابستان

با توجه به داده هاي آماري بدست آمده از شبيه سازي هاي انجام گرفته در جدول باال ( ،)8ميتوان گفت که شکل هندسي
مستطيل در ضلع جنوبي طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل گرم به ترتبيب با  17.21 ،17.17 ،12.10 ،10.81و
فصل سرد به ترتيب با  ،82.28 ،82.10 ،88.10 ،81.79کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را
نشان داده است.
جدول ( ،)9مقایسه فرم های مختلف در حیاط مرکزی و آتریوم در ضلع شمالی ،ماخذ :نگارندگان.
آتریوم طبقه همکف
آتریوم طبقه اول
حياط مرکزي همکف
حياط مرکزي اول
فصل
فرم
18.08
10.08
12.29
10.21
زمستان
دایره
82.11
81.08
88.09
82.76
تابستان
11.98
10.01
12.22
10.28
زمستان
مثلث
82.08
81.89
88.19
82.81
تابستان
11.99
10.02
12.60
10.78
زمستان
مربع
82.07
81.88
88.12
82.61
تابستان
11.69
18.88
12.27
10.70
زمستان
مستطيل
80.82
81.17
88.08
82.27
تابستان
11.96
10.08
12.69
10.79
زمستان
8ضلعي
82.08
81.86
88.18
82.79
تابستان

با توجه به داده هاي آماري بدست آمده از شبيه سازي هاي انجام گرفته در جدول باال ( ،)9ميتوان گفت که شکل هندسي
مستطيل در ضلع شمالي طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل سرد به ترتبيب با  12.27 ،18.88 ،11.69و فصل
گرم به ترتيب با  ،82.28 ،82.10 ،88.10 ،81.79کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را نشان داده
است .تنها در فرم دایره در طبقه اول حياط مرکزي در زمستان با  10.21درجه نسبت به هندسه مستطيل با  10.70درجه در
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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مرکزي و آتریوم در دو فصل سرد و فصل گرم تغيير مي کند ،کاهش  1الي  1درجه اي را در فصل تابستان مشاهده مي کنيم اما
تغيير سطح بازشو تغييري در ميزان حرارت فصل زمستان نشان نداده است.

 -6نتیجه گیری

منابع
.1
.1
.8
.0
.2
.7

بهادري نژاد ،مهدي؛ یعقوبي ،محمود ( ،)1888تهویه و سرمایش طبيعي در ساختمانهاي سنتي ایران ،مرکز نشر دانشگاهي،
تهران.
بيغمي ،مژگان ،قهاري ،آزاده ( ،)1898امکان سنجي تبدیل آتریوم به حياط مرکزي در معماري معاصر اقليم گرم و خشك،
کنفرانس مهندسي عمران ،معماري و پایداري شهري گرگان.
پيرنيا ،محمدکریم ،غالمحسين ،معماریان ( ،)1886معماري ایراني ،تهران ،ناشر سروش دانش.
طاهباز ،منصوره ( ،)1882اصول یك معماري کویري ،فصلنامه شماره  91و  ،10پائيز و زمستان.
مفيدي شميراني ،سيد مجيد ،مدي ،حسين ( ،)1887آتریوم نماد یك معماري پایدار ،ششمين همایش ملي انرژي.
مهدوي نژاد ،محمدجواد ( ،)1888حکمت معماري اسالمي ،جستجو در ژرف ساخت هاي معنوي معماري اسالمي ،مجله
هنرهاي زیبا.
Rubin, E.S. and C.I. Paridson (2002), Introduction to engineering and environment,
McGraw Hill.
Sekkei Y. Amenity space for interaction: Recent works, Process Architecture, Tokyo,
1989, p. 16-37.
;Kutzer B. Sustainability as a Design Tool [dissertation ]. Faculty of Virginia Polytechnic
2004.
Bednar, M. New Atrium, McGrawhill Building Type Series, USA; 1986.
Bryn I. Atrium Buildings Environmental Design and Energy Use, Ashrae Transactins Vol
99 Part 1. Chicago; 1993.
Saxon R. Atrium buildings development and design, 2nd edition, The Architectural Press
London:1986.
Sharples S, Lash D. Daylight in atrium buildings: A critical review. Architectural Science
Review 2007; 50: 301-12.
Brown GZ, DeKay M. Sun, wind, and light: Architectural design strategies, 2nd edition.
John Wiley. New York; 2001.
Laouadi A, Atif MR, Galasiu A. Towards Developing Skylight Design Tools For Thermal
;And Energy Performance Of Atriums In Cold Climates, Building And Environment 2002
37:1289-1316.

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0311جلد یک

بر اساس تحليل داده هاي دمایي حاصله از نتایج شبيه سازي در محيط نرم افزار شبيه سازي انرژي پالس ،در اولين گام
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
بدست آمده ميتوان عنوان ک رد که ساختمان مورد نظر با در نظر گرفتن حياط مرکزي نسبت به بدون حياط مرکزي ،در هر  0جهت
شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي در مصرف انرژي تاثيرات مثبتي را نشان داده است .همچنين ،در دومين گام ،حياط مرکزي در 2
هندسه مختلف مورد بررسي قرار گرفت و سپس با تبدیل حياط مرکزي به آتریوم ميزان تاثيرگذاري آن در هر  2هندسه فوق
بررسي گردد .نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که ،در اقليم هایي که از حياط مرکزي استفاده مي کنند ،مي توان با تبدیل
حياط مرکزي به آتریوم کاهش مصرف ارنژي را در پي داشت .طبق جداولي که در قبال ارائه شد مي توان بيان داشت که در تمامي
هندسه هاي مورد بررسي استفاده از آتریوم کارایي حرارتي بيشتري را در پي داشته است .شکل هندسي مستطيل در ضلع جنوبي
طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل گرم به ترتبيب با  17.21 ،17.17 ،12.10 ،10.81و فصل سرد به ترتيب با
 ،82.28 ،82.10 ،88.10 ،81.79کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي مورد بررسي را نشان داده است .عالوه بر
این ،شکل هندسي مستطيل در ضلع شمالي طبقات همکف و اول حياط مرکزي و آتریوم در فصل سرد به ترتبيب با ،11.69
 12.27 ،18.88و فصل گرم به ترتيب با  ،82.28 ،82.10 ،88.10 ،81.79کارایي حرارتي مناسب تري نسبت به بقيه هندسه هاي
مورد بررسي را نشان داده است .تنها در فرم دایره در طبقه اول حياط مرکزي در زمستان با  10.21درجه نسبت به هندسه مستطيل
با  10.70درجه در وضعيت مناسب تري قرار داشت .عالوه بر این ،زماني که ميزان سطح بازشوها در حياط مرکزي و آتریوم در دو
فصل سرد و فصل گرم تغيير مي کند ،کاهش  1الي  1درجه اي را در فصل تابستان مشاهده مي کنيم اما تغيير سطح بازشو تغييري
در ميزان حرارت فصل زمستان نشان نداده است.
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فصلنامه معماری سبز
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تاثیر نگرشهای زمینهگرای فرهنگی
در طراحی مجموعههای بوم گردشگری

مینا

هژبریان1

تاریخ دریافت0299/90/42 :
تاریخ پذیرش0299/00/94 :
کد مقاله04929 :

چکیده
در عصر ما رشد باالی شهرنشینی و شلوغی و ازدحام بیشازحد جمعیت و مشکالت ناشی از کمبود فضاهای گردشگری
طبیعی چارهای جز مراجعه به مناطق بکر و دستنخورده را برای شهروندان ندارد .در این راستا کشورها برای حل این
معضل ،ایجاد کسبوکارهای کوچک گردشگری را در مناطق سنتی و بافتهای سنتی روستایی پیشنهاد دادهاند که اکثر
آنها بهصورت خانوادگی اداره میشوند .کشور ایران با توجه به تنوع اقلیمی ،محیط مناسبی برای ایجاد این نوع کسبوکار
دارد و در چند سال اخیر ،ایجاد مجموعه بومگردی مسئله مهم محافل گردشگری بوده است که همچنان در قالب
کارکردی مؤثر از نظر دستاندرکاران این حوزه غافل مانده است .لذا سؤال اصلی تحقیق بدین گونه است که؛ چگونه
عوامل زمینهای بستر طبیعی شهر میتواند در کیفیتبخشی طراحی مجموعه تفریحی -بومگردی مؤثر باشد؟ و در این
راستا نتایج تحقیق حاکی از آن است که با ورود گردشگران نیازها و امکانات رفاهی آنان نیز بهعنوان نیاز با خود حمل
میشود و در این راستا جنبههای خدماتی و سرویسدهی آنان نیز گسترشیافته و الگوی اقتصاد شهری و روستایی در
پیامد آن شکل میگیرد.

واژگان کلیدی :گردشگری ،بوم گردی ،زمینه گرایی ،طراحی معماری

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
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سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0011جلد یک

توریسم و گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت با انگیزهها و اهداف مختلف است .گردشگری در یک کلیت در
برگیرندة جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل میان آنها است که در فضای جغرافیایی آثار مختلفی بر جای مینهد
( .)Briedenhann2009:7دستاوردهای توریسم و گردشگری شامل ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی واجتماعی و...می باشد که
زوم اصلی این پژوهش بر بعد فرهنگی و کالبدی در جهت ارتقاء کیفیت محیطی می باشد .زمینه گرایی به عنوان بخش گسست
ناپذیر از فرایند طراحی ،همواره مورد توجه معماران بوده است .این توجه زمانی آشکار میشود که شاهد تالش طراحان در خلق
فضاهای همساز با فرهنگ و اقلیم در هر منطقه هستیم .لذا وجه به شاخصه های فرهنگی ،کالبدی و اقلیمی در کنار مشارکت های
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 توجه به رسوم محلی و باففندگی و دوزندگی و نقش آن در فضای نمایشگاهی مجموعه بوم گردی 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 طراحیبیشترین علت تاکید به زمینه گرایی ،بدلیل عدم یکدستی در بنا بافت شهری و منطقه است .لذا با توجه به موارد مذکور توجه
به عوامل ذیل مهم می باشند:
توجه به زمینه های هویتی و قومی در قالب کارکرد بخش های عملکردی مانند نمایشگاه ،سالن اجتماعات ،آمفی تئاتر روباز و
سالن همایش جهت برگزاری مراسم های قومی.
توجه به احیاء و زنده سازی کهن الگوها و فرهنگ های در حال انقراض میتواند عالوه بر کمک به رونق منطقه در زمینه
اقتصادی؛ نگاه تجلی فرهنگی را نیز میتواند به ارمغان داشته باشد .لذا در این زمینه توجه به مصالح بومی مورد استفاده مد نظر
است.
ایجاد کسبوکارهای کوچک گردشگری در قالب فضاهای غرفه های خرید محصوالت منطقه ای ،فضای نمایشگاهای دست
سازهای بومی ،فضای گردهمایی فرهنگی و منطقه ای (آمفی تئاتر و سالن های اجتماعات) خدماتی و همچنین فضایی با قابلیت
کارکرد تفریحی در قالب فضای سبز و پارک یکی از عوامل مهم در طراحی مجموعه های تفریحی و بوم گردی توجه نکردن به
بحث زمینه گرایی و شاخصه های آن در حوزه مورد مطالعه است .لذا به نقل از توالیی"در زمینه گرایی اجزای شکل شهر به تنهایی
ارزیابی و مطالعه نمیشوند  ،بلکه در زمینه ی وسیع تر فرهنگی قرار می گیرند .یک اثر معماری با نظام بزرگ تر شهری مرتبط
است و در سلسله مراتبی از مجموعه فرهنگ ها قرار دارد .بنابر این زمینه گرایی پیوند میان معماری و فرهنگ در زمینهای معین
است؛ به عبارت دیگر ،زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط می سازد .گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در
مجموعه موجود به معنی در هم بافتن نوو کهنه به نحوی است که بتواند یک کل زنده و مطلوب ایجاد کند .پس باید تعهد خاصی
نسبت به مساله ورود معماری جدید در درون زمینه ی موجود احساس شود( .توالیی ):2:0:59 ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر
زمینه گرایی در طراحی مجموعه بومگردی به عنوان کارکرد مهم شهری گردشگر پذیر پذیر به عنوان عوامل زمینه است .از این
نظر که شرایطی جهت احیاء و حفظ انواع پیشینه های فرهنگی این دیار را فراهم آورد زیرا با معماری زمینه گرا مجموعه بوم گردی
قابلیت های فرهنگی جذابیت بیشتری در مردم و اجتماعی برای حفظ باورهای گذشته و اشاعه ی آنها فراهم خواهد آمد .نتیجه
تحقیق حاضر در قالب یک مجموعه بوم گردی میتواند زمینه های احیا را فراهم آورده و در عین حال چالش های زیادی روبرو
است .این چالش ها میتواند کمبود نگرش ها در زمینه خدمات و امکانات تفریحی در جلب گردشگران و همچنین نبود فضایی
جهت ارائه محصوالت و نمایش صنایع بومی می باشد؛ و عدم درک صحیح طراحان شهری و معماران از ارزش های کالبدی و ابعاد
اجتماعی-فرهنگی و اینکه مردم چگونه با مکان تعامل و یا از آن بهره می برند ،نشات گرفته از عدم توجه آن ها به مفاهیم و معانی
برگرفته از زمینه در فرآیند طراحی می باشد(میرمقتدایی .)0:5:،لذا رویکرد زمینه گرایی شرایطی جهت احیاء و حفظ انواع پیشینه
های فرهنگی این دیار را فراهم می آورد؛ زیرا نگارنده بر این باور است که با معماری زمینه گرا جهت طراحی مجموعه بوم گردی
فرهنگی جذابیت بیشتری در مردم و اجتماع برای حفظ باورهای گذشته و اشاعه ی آنها فراهم خواهد آمد.

 -2چارچوب تحقیق
 -1-2روش تحقیق

مباحث محتوایی این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد .راهبرد آن نیز روشی منطقی – استداللی است .در این رویکرد تالش
میشود یک چیز یا مورد کامال تعریف شده را بگونه ای که توان تشریح یا سودمند سازی تمام نمونه های آن چیز یا مورد را داشته
باشد ،در چهار چوبی سازمان یافته تدوین نمایند.
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در خصوص مجموعه های بوم گردی مطالعات کمی صورت گرفته که عمدتا در خصوص توسعه پایدار آنها بحث شده است
به عنوان مثال :مرادی و همکاران( )0:00در پژوهشی تحت عنوان" طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری
استان کرمانشاه اینگونه بیان می کنند که؛ عامل اقتصادی دارای اولویت اول و عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل مربوط به جاذبه
ها و پتانسیل های منطقه ،عوامل مشارکتی ،عوامل سیاستگذاری ،عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به زیرساختها ،خدمات و
تسهیالت بومگردی به ترتیب اولویتهای دوم تا هفتم را دارند .با توجه به یافته های کمّی پژوهش مبنی بر باالتر از حد متوسط
بودن میانگین های عوامل مؤثر در توسعة بومگردی و یافتة استنباطی پژوهش برپایة تأثیرات مثبت و مستقیم و معنی دار این
عوامل در توسعة بومگردی ،پیشنهاد میشود به بازسازی و مرمت بناهای مهم تاریخی و باستانی پرداخته شود .ساماندهی ،تجهیز و
آماده سازی سرداب ها و چشمه های معدنی ،ساخت و تکمیل هتل ها و مهمانپذیرها برای رضایت بیشتر گردشگران ،ایجاد چشم
انداز مشترک از هدفها و مأموریت های برنامه های مدیریت گردشگری ،تشکیل کمیته ای از افراد متخصص و صاحبنظر در امر
گردشگری به منزلة کمیتة مشورتی برای توسعة گردشگری ،توسعة شبکه های ارتباطی جادهای ،فراهمساختن مکانی آرامبخش و
پاکیزه برای استفادة گردشگران ،صیانت از آثار باستانی و چشم اندازهای زیبای استان کرمانشاه نیز پیشنهاد میشود.
احسانی( )0:09در پژوهشی تحت عنوان "اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار" اینگونه بیان می کند که؛ بومگردی هر
سفر و بازدید زیست محیطی مسئوالنه از مناطق طبیعی بکر است که به منظور لذتبردن از طبیعت و درک مواهب آن و ویژگی های
فرهنگی مرتبط با آن انجام شود؛ به طوریکه باعث ترویج حفاظت از محیط زیست شود ،تأثیرات منفی ناچیزی از جانب
بازدیدکنندگان بر محیط بر جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهره مندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی فراهم کند.
قدیری و همکاران ( )0:50جاذبه های فرهنگی و منابع انسانی همچون مردم شناسی ،نوع معیشت روستاییان ،موسیقی ،رقص
و بازیهای محلی ،آداب ورسوم و سنن محلی ،پوشاک محلی ،اماکن تاریخی و باستانی در توسعة بومگردی مؤثر است.
ده بزرگی و اوالد حسین در پژوهشی در سال  0:02تحت عنوان (زمینه گرایی و منطقه گرایی ،ضروریاتی در معماری و
شهرسازی) به این موضوع اشاره دارند که؛ امروزه معماران به منظور بهبود تعامل و همزیستی طرح با بستر محیط ،در فرآیند طراحی
معماری و شهرسازی به مقوله های زمینه گرایی و منطقه گرایی گرایش قابل توجه ای پیدا نموده اند که عالوه بر جنبه کالبدی در
این حیطه به حوزه های دیگری نیز می پردازند .در این راستا ،شناخت کلیه عوامل تاثیر گذار محیطی و انسانی برای پایه ریزی
کالبد زمینه امروز ،ضروری بوده و توجه به این شاخصه ها در طرح های موجود شهری که شامل خصوصیات جغرافیایی ،اقلیمی،
کالبدی ،بصری ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره میباشد ،از نتایجی است که باید در جوامع معماری و شهرسازی جهت ایجاد محیطی
مطلوب برای زندگی انسان در نظر گرفته شود .طراح باید با در نظرگیری تمامی جوانب و ارتباط طرح با محیط اطراف ،بستر نو و
کهنه را چنان در هم آمیزد که مفاهیم گذشته به گونه ای نو در آن نمود پیدا کند .این طراحی با توجه به نوع کاربری مسلتزم
اهمیت در انتخاب رنگ ،شکل ،مصالح و دیگر عناصر تاثیر گذار نیز میباشند.
رازقی و همکاران ( )0:09در مقاله خود با عنوان" بررسی نقش معماری زمینه گرا در طراحی موزه با توجه به قابلیت های
محیطی" بیان می کند که معماری زمینه گرا از بطن تاریخ ،اقلیم و فرهنگ هر جامعه ایی نشات میگیرد ،این رویکرد در معماری
میتواند در طراحی فضاهای موزهایی نقش بسزایی در تاثیر عناصر و المان های معماری داشته باشد و اثر محیط بر انسان را
مستقیم داشته باشد .ضرورت توجه به نیاز انسان با توجه به ذهنیت او در کالبدهای موزهایی و نیز قابلیت محیط برای اثر مثبت بر
تطبیق عینیت انسان در محیط میتواند ادراک انسان را از محیط باال برده و نقش دعوت کنندگی داشته باشد ،در واقع این کالبد
برای به نمایش گذاشتن اثر نیازمند شناخت قابلیت های محیطی و نیازهای انسان در فضا هستند .از سویی دیگر ،در نگاه الکساندر،
هدف نهایی طراحی رسیدن به فرمی است که درست بودن آن در سازگاری با زمینه برقرار میشود و به عبارتی ،کار طراحی را
تالش برای رسیدن به سازگاری میان فرم و زمینه می داند(الکساندر .)0:50،شاه تیموری و مظاهریان( )0:00نیز زمینه را اینگونه
بیان می کنند که؛ یک ساختار جدید با توجه به موقعیت و طراحی اش ،میتواند اثر زیان بار یا سودمندی بر محیط پیرامونی خود یا
بنای با ارزشی که در مجاورت آن قرار دارد ،داشته باشد؛ هدف از یک طراحی در زمینة تاریخی در درجة نخست ،باید حفظ کیفیت
های خاصی باشد که خصوصیت یک مکان را ایجاد می کند .با توجه به موارد مذکور زمینه را می توان شبکه ای دانست که اجزای
آن در ارتباط کامل با یکدیگر به سر می برند و از طریق نظامی مشترک شکل می گیرند.
میکایلیدیس ( )4992نیز این زمینه را اینگونه بیان می کند؛ کارکرد و ریخت شناسی گنبد قابوس و ارتباط آن با برج مقابر آن
روزگار ،از دیگر موضوعات مهم مورد توجه دانشوران بوده است .هرچند «این بنای فوقالعاده بزرگ همواره به عنوان مقبره شناخته
شده است».
طاهری و نورتقانی( )0:05نیز بحث زمینه را اینگونه بیان می کنند که؛ این بنا در عین سادگی ،تنهایی و اقتدار آن در دشت
گرگان ،به همان اندازه که در کانون توجه ناظران و تحسین جهانی بوده ،مورد مداقه دانشوران نبوده است .آثار و گزارش های
تاریخی معدود ،سادگی و تنهایی این یگانه بنای بازمانده از شکوه عصر ایرانیمآبی ،بر ناشناخته و مرموز بودن این تنها بنای کامل
روزگار زیاریان در شمال ایران شهر گنبد کاووس تا به امروز افزوده است.
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زمینه

میکایلیدیس ()4992

نتیجه گیری از نگرش تحقیق
با پیروی از طرح توسعه ساماندهی به
بازسازی و مرمت بناهای مهم تاریخی و
باستانی پرداخته شود
استفاده از امکانات و پتانسیل های درون
محیط
ارتباط طرح با محیط اطراف ،بستر نو و
کهنه-توجه به شاخصه های جغرافیایی،
اقلیمی ،کالبدی ،بصری ،اجتماعی ،فرهنگی
استفاده از سازه ،فرم متناسب به معماری
بومی منطقه و کارکرد های بومی مصالح
پایدار منطقه ای
اهمیت بعد کالبدی و تاریخی در بحث زمینه
گرایی و توجه به زمینه های تاریخی و
استفاده از عناصر و المان های زمینه
مولفه هایی چون؛ ادراک انسان از محیط،
مقیاس انسانی در فضا ،خوانایی ،استفاده از
عناصر تاریخی و فرهنگی در بعد زمینه
گرایی و موزه مطرح هستند.
زمینه را می توان شبکه ای دانست که
اجزای آن در ارتباط کامل با یکدیگر به سر
می برند
از منظری کالن ،این بنا عالوه بر ابعاد
سیاسی مانند استقالل خواهی و اقتدار،
نمادی از حیات ابدی و تداوم و شکوه
قابوس ،زیاریان و میراث ایرانی ایشان است.
کارکرد و ریخت شناسی گنبد قابوس و
ارتباط آن با برج مقابر آن روزگار

 -3مبانی نظری تحقیق
 -1-3مفهوم فرهنگ
فرهنگ به مجموعه ی شیوه های زندگی اعضاء یک جامعه اطالق می شود و چگونگی لباس پوشیدن ،رسوم ازدواج و زندگی
خانوادگی ،الگوهای رفتاری ،مراسم مذهبی و سرگرمی های اوقات فراغت ،اعضاء آن جامعه را دربر می گیرد .همچنین شامل
کاالهایی می شود که تولید می کنند و برای آنها اهمیت دارد؛ مانند تیر و کمان ،خیش ،کارخانه و ماشین ،کامپیوتر ،کتاب و
مسکن و( ...گیدنز .)0:22،سازمان جهانی یونسکو در سال  0050در کنفرانس جهانی مکزیکو مفهوم جامع زیر را براى فرهنگ
پذیرفت« :فرهنگ عبارتست از خصوصیات معنوی ،مادی و فکری و عاطفی که به یک گروه اجتماعی و یابه یک جامعه هویت مى
بخشد .این فرهنگ هنرها ،ادبیات ،باورها ،شیوه هاى هم زیستی و حقوق اساسی بشر را در بر می گیرد».

 -2-3بوم گردشگری
بوم گردشگی یک سفر و بازدید زیست محیطی مسؤوالنه از مناطق طبیعی بکر است که به منظور لذت بردن از طبیعت و
درک مواهب آن و ویژگی های فرهنگی مرتبط با آن انجام می شود ،به طوری که باعث ترویج حفاظت گردد و اثرات منفی بسیار
کمی از جانب بازدید کنندگان بر محیط به جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهره مندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی
(بومی) فراهم کند( .رهنمایی.):2 :0:59 ،

55

 -3-3نقش اقتصادی گردشگری
گردشگری فعالیت گسترده ای است که دارای تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیط زیستی قابل توجهی است .به
لحاظ اقتصادی نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ،دریافتهای مالیاتی بیشتر ،جذب ارز و
تقویت زیرساختها در نظر گرفته می شود.

 -4-3مدل بوم ساختی تفرج متمرکز و گسترده
برای تعیین توان اراضی برای کاربری گردشگری ،مدلهای بوم ساختی خاصی تدوین شده است که با استفاده از آن ها ارزیابی
توان یا قابلیت سرزمین برای توسعه فعالیت های گردشگری ممکن می گردد .در این گونه مدل ها فعالیت های گردشگری در 4
حالت متمرکز و گسترده استفاده می شود( .فرج زاده اصل .)22 :0:52 ،آن دسته از تفرج ها که نیاز به توسعه دارند مانند شنا،
اسکی ،دوچرخه رانی را تفرج متمرکز و آن دسته از تفرج هایی که نیاز به توسعه ندارند و یا به توسعه اندک نیاز دارند مانند
کوهنوردی ،شکار ،صحراگردی و اسب سواری را تفرج گسترده می گویند( .مخدوم .)499 :0:52 ،در ادامه مدل های متفاوت
ارزیابی توان بوم ساختی مورد بررسی قرار گرفته است:

حفاظت از محیط زیست

باالترین تنوع ممکن با کیفیت مناسب

زیستگاه حساسیت به
فرسایش  ،لغزش ،سیل،
خشکی و ...

زیستگاه با گونه های نادر و
زیبایی های طبیعی و حیات
وحش

زیستگاهی که تنوع گونه ای
منحصر به فرد دارد.

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

سرگرمی ها یا تفریحات یا هر سرگرمی
تحت واژه تفریح
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سرزمین های مناسب برای حفاظت به منظور
پایداری و نگهداری

گردشگری

نمودار  -2مدل های بوم ساختي .ماخذ :نگارنده.

 -5-3تعریف بناهای فرهنگی
کاربری های فرهنگی به ساختمان ها ،مراکز یا سازمان ها و فضاهای شهری اتالق میشوند که در راستای تعامل ،انتقال،
پیشرفت و سازمان دهی امور فرهنگی گام بر میدارند و بخش یا تمام زمینه های فعالیت آنها در راستای امور فرهنگی می باشد .از
این قبیل ساختمان ها میتوان به انواع موزه ها ،فرهنگسرا ها ،نمایشگاه های هنری و ادبی ،تاالر های موسیقی و تئاتر ،کتابخانه ها،
یادمان ها ،مراکز گردهمایی ،پردیس های سینمایی ،مراکز اجتماعات و سالن های همایش و غیره اشاره کرد.

 -6-3سنت و هویت
رویکرد مداوم به نوخواهی و مدرنیسم زاییده نیازهای اجتماعی و اقدامات مقطعی و شتابزده است و حوزه و محدوده ساختار
سنّتی را با تغییرات عمده روبه رو ساخته است( .کیانی .)0:52،در طراحی نوین در محوطه های تاریخی توجه به سنّت ها بسیار حائز
اهمیت است؛ چرا که به عنوان نیروی محرکة شهر عمل می کند .معماران قدیمی ،بر اتّصال خود با تاریخ ،تأکیدی فراوان داشتند و
تالش کردند تا تاریخی تصویری را باز آفرینی نمایند و در عین حال نگاه به گذشته مدرن نیز داشتند( .آدام)0005،
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 -7-3معماری زمینه گرا

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)27 :زمستان  ،0011جلد یک

معماری زمینه گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل میگیرد و در واقع پیامی را
که بستر معماری به او انتقال داده به عینیت رسانده و طراحی میکند .در نتیجه ساختمان جزء کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود.
در این نوع معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی اجتماعی تاریخی و کالبدی اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و
ساختمان طراحی و اجرا میگردد .معماری زمینه گرا به ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری تاکید دارد و بر این باور است که
توازن میان معماری ومحیط میتواند هم برای خود اثر و هم برای زمینه عاملی مؤثر و تقویت کننده باشد .زمینه گرایی الگویی است
برای خلق محیط مطلوب تر لذا شناخت و آگاهی بیشتر و درکی عمیق تر نسبت به زمینه و محیط برای معماران و طراحان امری
ضروری واجتناب ناپذیر است .معماری زمینه گرا تالشی است برای نشان دادن توان محیط مطلوب بصری در مقیاسی کالن تر از
معم اری .پیام معماری زمینه گرا ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است .راه های چندی برای طراحی ساختمانی
جدید به صورتی همگون و موافق با زمینه معماری اش وجود دارد .از یک سو طراح می تواند عینا عناصر معماری را از ساختمان
های اطراف کپی کند و از سوی دیگر از فرم های کامال جدید برای دگرگون کردن و بهبود بخشیدن ویژگی های بصری ساختمان
های موجود بهره جوید .نظریه معماری زمینه گرا مبتنی بر هر یک از این راهکارها و یا راهی میانه رضایت بخش است ،مشروط بر
اینکه با مهارت انجام گیرد .در هر شرایطی اگر به جای سبک های تقلیدی و یا نوآوری های افراطی ،روابط بصری مستحکم و
روشنی به وجود آمده باشد ،مایه آزردگی بصری نخواهد بود (برولین.)0:59 ،
در یک جمع بندی میتوان رویکردهای کلی زمینه گرایی را
در  :قالب زیر بیان کرد
 .0پیروی از زمینه موجود و تبعیت کامل از آن (الگوی
تبعیت)
 .4تقابل کامل با زمینه ،نادیده گرفتن و نفی زمینه
موجود (الگوی تقابل)
 .:احترام به زمینه و عدم نفی آن در عین شاخص بودن
و بیان سناریوی خود بنا (الگوی میانه)
معماری زمینه گرا به مقوله سبک های معماری و چگونگی
ایجاد هماهنگی میان ساختمان های مجاور ،مربوط به دوره و
نمودار  -7رویکرد سه گانه در مواجهه با زمینه
سبک های مختلف می پردازد .هدف معماری زمینه گرا آشنایی
(قنبری و مصور.)73-71 :1711،
با روش هایی است که برای ایجاد ارتباط بصری سازگار و
همگون تر میان ساختمان ها ،میتوان از آن بهره جست.
در نهایت نتیجه مباحث گواه آنست که همه ساختمان ها لزوما نباید با ساختمان های اطراف ساازگاری و همگاونی داشاته
باشند ،بلکه مواردی نیز وجود دارد که به جنبه های زیبایی شناختی و یا نمادین از تضادی مناسب و مطلوب برخوردار است .هادف
معماری زمینه گرا آن است که طراحان در هر سبکی که کار می کنند چه انقالبی و چه محافظ کارانه بدانند که حاصل کار آنها به
عنوان بخشی از یک زمینه کلی تر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد(برولین .)0:59 ،زمینه را مای تاوان باه دو مقولاه زمیناه
شهری و زمینه طبیعی تقسیم کرد .برای بناهایی که در بستر طبیعت اند ،زمینه شهری معنی خاود را از دسات مای دهاد و زمیناه
طبیعی مطرح می شود .زمینه طبیعی همان روح ،حال و هوا و خاصیت محیطی اعم از بافت ،رنگ ،جنس ،توپوگرافی و از این دست
است؛ و البته این مقوالت با اصول منطقه گرایی هم همپوشانی دارند .به همین دلیل زمینه گرایی طبیعی بالفاصله به دامن منطقاه
گرایی درمی افتد و با آن همصدا می شود.

 -8-3انواع زمینه گرایی
الف -زمینه گرایی کالبدی:

عناصری چون فرم وشکل  -مقیاس  -تناسبات  -جزیات مصالح  -بافت  -رنگ ها -

هندسه  -دسترسی ها -جهت گیری -چشم اندازها و پرسپکتیو -توپوگرافی محل  -وضعیت پوشش گیاهی -بافت شهری شامل
میزان تراکم بناها -خیابان ها وپیاده روها و نسبت آنها با یکدیگر -جنس مصالح  -ترکیب بندی مصالح -ترکیب احجام و فرم ها
در کنار یکدیگر – سازماندهی فضاها -همجواری بناها با یکدیگر -پیوند بناهای قدیمی و جدید -خط آسمان  -خط زمین و نوع
اتصال به زمین و بسیاری از این مسایل را دربرمی گیرد  .در زمینه گرایی کالبدی طراح نه تنها خود شئ بلکه رابطه ی متقابل آن را
با سایر اشیاء موجود در زمینه در نظر دارد؛ زیرا معتقد است که شکل بناها بر شکل های مجاور و نزدیک آن تاثیر می گذارد .زمینه
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
طراحی ،قابل تبدیل به یکدیگر م ی دانند .به این معنی که شکل معماری ،فضای شهری را به هم پیوند می دهد و فضاها ،هم
شکل و هم زمینه برای توده ی شکیل هستند .نظم شهری زمانی برقرار میشود که این عناصر و شبکه ها به عنوان اجزای تشکیل
دهنده بتوانند روابط متقابل با یکدیگر و با کل برقرار کنند( .توالیی)022-02: :0:59 ،
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ب -زمینه گرایی تاریخی :شواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که در گذشته معماری و شهرسازی در
توازن با محیط زیست شکل می گرفته ،معماری سنتی با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی با احترام و توجه به
منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان شکل گرفته است .توجه به نیروهای زوال ناپذیری همچون آفتاب و باد و استفاده از آنها
برای بهبود بخشیدن به شرایط حرارتی فضای زیستی از دیرباز معمول بوده است .تاریخ گرایان بر این عقیده اند که گذشته ،برای
شهرسازی کنونی درس هایی عینی دارد .اگر جامعه ای خود را از گذشته جدا کند ،تالش انسان گذشته را بیهوده انگاشته است.
انسان ،در یک کلمه ،طبیعتی ندارد ،آنچه دارد تاریخ است .تنها فرق میان تاریخ انسان و تاریخ طبیعی آن است که تاریخ انسان
هرگز نمیتواند از ابتدا آغاز شود .چندین هزار سال است که حیوانات روز خود را همانند گذشته آغاز می کنند ،اما در مورد انسان،
قطع استمرار تاریخی تحقیر حیات گذشته ی اوست .به گفته ی پوپر"ما تحقیقیرا انتخاب می کنیم که سابقه ای از تکامل علم در
پس ان نهفته است و سعی در ادامه آن داریم .باید از آنچه گذشتگان انجام دادهاند بهره گیریم ،در غیر این صورت در هنگام مرگ
هنوز مانند آدم و حوا رفتار خواهیم کرد .اگر بخواهیم در علم پیشرفت کنیم باید بر روی شانه ی پیشکسوتان بایستیم و سنت
خاصی را ادامه دهیم ".جوهر جامعه و توسعه ی ان به سنت پیوند خورده است .همان طور که فرضیه برای کشف واقعیت ها در
علم به کار می رود ،سنت همین نقش را برای جامعه دارد .گرچه سنت قابل نقد و تغییر است ،اما نظمی خاص ایجاد می کند و
مبنایی است برای عمل( )Rowe koetter, 1978زمینه ی تاریخی شکل شهر به خاطر دنیای از پیش موجود ارزش ها و خاطره
ها اهمیت دارد".خاطره ی بصری" قادر است در طول فضا و زمان پیوند هایی ایجاد کند .زمینه گرایان تاریخی در انسجام شکل
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؛ اهمیت دادن به زمینه ی تاریخی شکل شهر به دلیل دنیای از پیش موجود ارزش ها و خاطره ها؛ تاثیر"خاطره ی بصری" در ایجاد اتصاالتی در طول فضا و زمان؛ 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؛ وجود گونه ها به عنوان عناصری فرهنگی و اجزایی کالبدی از شکل شهر در "خاطره ی جمعی"( .توالیی:0:59 ،)022
ج -زمینه گرایي فرهنگي :توجه به عناصر فرهنگی ،محیطی ،سنت ها و ریشه ها ،آداب و رسوم و آئین های فرهنگی
رایج در هر زمینه و بکار گیری آنها در طراحی معماری و شهرسازی ،همراه با توجه به کیفیت مردم پذیری ،تعامل ،نقش و جایگاه
استفاده کنندگان از بنا میتواند به سهولت استفاده از مجموعه کمک کند؛ بنابراین توجه به ارزش های فرهنگی در هر زمینه و
بکارگیری آنها منجر به زمینه گرایی فرهنگی می شود .زمینه گرایان اجتماعی -فرهنگی معتقدند که فرهنگ مجموعه ی قواعدی
را می آفریند که شکل ساخته شده بازتابی از آن است .مردم به کمک فرهنگ یعنی مجموعه ی ارزش ها ،باورها ،جهان بینی و
نظام های نمادین مشترک به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان تبدیل می کنند( .)Rapoport, 1977لذا با
عنایت به شناخت انواع زمینه گرایی و با توجه به موضوع مورد پژوهش آنچه به عنوان زمینه تحلیلی مورد نظر است زمینه گرایی از
نوع کالبدی می باشد .زمینه گرایی فرهنگی بر سازگاری میان هدف مشارکت کننده و آرایش فضایی مجموعه ی کالبدی تاکید
دارد .فضا نوعی فرافکنی ظاهری از فرآیندهای ذهنی واجتماعی است.
زمینه گرایان فرهنگی در راه تکمیل آرای خود مراحل زیر را پیموده اند:
 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؛ حرکت از شکلواره های فردی به سمت شکلواره های جمعی؛ 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؛ تاکید بر سازگاری میان هدف مشارکت کننده و هدف آرایش های فضایی مجموعه ی کالبدی؛ فهم معنی مکان به روش مشاهده ی مشارکتی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها( .توالیی-022 :0:59 ،)029
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 -9-3دیدگاه مدرنیست ها در مورد معماری زمینه گرا
قوانین مکتب معماری مدرن تاریخ را مقوله ای نامربوط دانسته و بر این باور است که عصر ما خاص است پس معماری آن نیز
باید خاص باشد .آنها معتقد بودند به زودی همه مردم جهان خواستار زندگی در خانه های مشابه و شهر های مدرن یکنواخت
خواهند بود .پس معماران این دوره نیازی به وفق دادن کارهای خود با معماری گذشته پیرامون خود نمی دیدند (برولین.)0:59 :
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نمودار  -4ابعاد پایداری معماری زمینه گرا .ماخذ :نگارنده

 -11-3زمینه گرایی و فرهنگ
در زمینه گرایی اجزای شکل شهر به تنهایی ارزیابی و مطالعه نمیشوند ،بلکه در زمینه ی وسیع تر فرهنگی قرار می گیرند.
یک اثر معماری با نظام بزرگ تر شهری مرتبط است و در سلسله مراتبی از مجموعه فرهنگ ها قرار دارد .بنابر این زمینه گرایی
پیوند میان معماری و فرهنگ در زمینهای معین است؛ به عبارت دیگر ،زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط
می سازد .گرایش شهرسازان به ساخت و ساز در مجموعه موجود به معنی در هم بافتن نوو کهنه به نحوی است که بتواند یک کل
زنده و مطلوب ایجاد کند .پس باید تعهد خاصی نسبت به مساله ورود معماری جدید در درون زمینه ی موجود احساس شود
(توالیی .):2:0:59 ،زمینه خود نیز میتواند منشاء الهام برای طراحی باشد .به این منظور چند پیشنهاد ارائه می گردد:
به طور کامل از نقشمایه های موجود تقلید شود.
اشکال اصلی مشابه هم را در نظر گیرند و آرایش آنها را تجدید کنند.
اشکال جدیدی بسازند که مشابه تاثیر بصری بنای قدیمی باشند.
عواملی که می توانند وحدت بخش زمینه کالبدی باشند عبارتند از :خط افق آسمان ،فاصله بین ساختمانها ،تناسب پنجره ها،
برجستگی ها و فرورفتگی های نما ،درها و سایر عناصر ،فرم و شکل کلی بنا ،محل و نحوه حل مدخل ورودی بنا ،جنس مصالح،
پرداخت و بافت نما ،الگوی سایه حاصل از حجم و عناصر تزئینی ،مقیاس بنا ،سبک معماری ،محوطه سازی . (Brolin, 1980:
)148-15
جدول  -2شاخصه های زمینه گرایي و فرهنگ .ماخذ :برداشت نگارنده
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
کشیدگی اثر در زمینه و حرکت و توالی
ارزش نشانه های زمینه در نقش کارکردی-اجتماعی-فرهنگی
توجه به الیه های مختلف معنایی در همکنش کارکردی و فرهنگی -همکنش فرم ها در کنار هم-توجه به نشانه های درون متنی و برون متنی

 -11-7رابطه طرح معماری با بستر طرح و زمینه
طراحی معمارانه کوششی برای ابداع را ه حل ها قبل از اجرای آن هاست .اغلب طراحی ،فرایندی تحلیلی است؛ در حالی که به
تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و گزینش نیز نیاز دارد .بستر ،طرح مواد اولیه طراحی را برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی به معمار می دهد.
ماریو بوتا ارتباط بین ساختمان با پیرامون خود را این گونه شرح می دهد« :هر اثر معماری دارای محیط ویژه مربوط به خود است،
به بیانی ساده تر پیرامون این محیط ویژه را می توان بستر ساختمان نامید .ارتباط بین معماری و بستر آن ارتباطی نقش گرفته از
یک تأثیرپذیری متقابل است .می توان گفت که این بستر و معماری آن در تماس دو جانبه و همیشگی هستند و همواره با هم در
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ارتباطند» (گروتر .)0: :0:5:،این رابطه متقابل را در معماری اسالمی می توان به وضوح دید ،در حالی که معماری معاصر اغلب در
چالش با بستر خود است.
کالبدی

عناصری چون فرم وشکل -مقیاس -تناسبات  -جزییات مصالح  -بافت -
رنگ ها  -هندسه  -دسترسی ها – جهت گیری – چشم اندازها وپرسپکتیو
– توپوگرافی محل و....

تاریخی

توجه به معماری و شهرسازی گذشته در توازن با محیط زیست به سمت
پایداری بوم شناختی و اجتماعی

فرهنگ و
بوم گرایی

اقلیمی

توجه به اقلیم و فاکتورهای اقلیمی مانند :باد ،آب ،خورشید ،باران ،تغییرات
دمای روز و شب و .....

نمودار -7نمودار فرهنگ و بوم گرایي واجزاء آن(-منبع :نگارنده)

 -4بررسی نمونه های موردی
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.

 -1-4معماری مجموعه فرهنگی گردشگری رونگ ،جزیره هرمز
معمار :گروه معماری زاو-موقعیت :ایران ،هرمز-معمار مسوؤل :محمدرضا قدوسی ،گلناز بهرامی ،فاطمه رضایی
مساحت :99 :متر مربع-سال4902 :
این مجموعه با مساحت  :99متر مربع در جزیره هرمز توسط تیم طراحی زاو طراحی و اجرا شده است .جزیره هرمز از لحاظ
اقتصادی بسیار موقعیت ویژه ای دارد اما در مسائل زیست محیطی به آن توجه کافی نشده است .خاک قرمز این جزیره موضوعی
تنش زا است و هنوزهم از طرف اهالی جزیره این مسئله به عنوان غارت منابع طبیعی یاد میشود .کارفرمای این پروژه در سال
 4902به جزیره هرمز آمده است اما بخشی از ساخت و سازش سوزانده شد ،به همین خاطر وی تصمیم گرفت حضور بیشتری در
این جزیره داشته باشد .با توجه به محدودیت منابع ،فرآیندی مشترک آغاز شد و پس از برگزاری کارگاه های آموزشی“ ،حضور در
هرمز” با مجموعه ای از استراتژی ها طرح ریزی و اجرا شد .اولین سری از این مجموعه که بر اساس محیط زیست ،خودکفایی و
ویژگی های پیاده سازی ساده بود ،زیر ساخت های گردشگری هرمز را مورد هدف قرار داد .مرکز ارتباطی ،مرکز اطالعات
توریستی ،ایستگاه اطالع رسانی ،مجموعه ایستگاه های اجاره دوچرخه ،کافه و رستوران ،مرکز مدیریت بازیافت زباله ،مراکز
تفریحی و گردشی و چندین فضای عمومی شهری ساخته شد .در وهله اول یک مرکز ارتباطات به طور وقت برای به دست آوردن
مشارکت هرمزگان ساخته شد .سپس مجموعه ای از مطالعات روی مورفولوژی و عناصر هرمز انجام شد .بعداز بررسی مطالعه
موردی محلی وجهانی ،تیم طراحی به این نتیجه رسیدند که سیستم خمپاره ای و به خصوص سیستم  SUPERADOBEنادر
خلیلی اگر با راه کار های معاصر بیشترمیتواند در هرمز مورد استفاده قرار گیرد .پس از آن یک مرکز فرهنگی شامل :اطالعات
توریست ،کافه و مرکز مدیریت ایونت ها طرح یزی شد تا ساخته شود.
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فرهنگی

توجه به عناصر فرهنگی ،محیطی ،سنت ها و ریشه ها ،آداب و رسوم و آئین
های فرهنگی رایج در هر زمینه و بکار گیری آنها در طراحی معماری و
شهرسازی
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شکل  -1مشارکت و حضور مردم ،مجموعه بوم گردشگری رانگ ،جزیره هرمز (منبع.)http://archline.ir:
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رانگ فضایی شهری است که مردم می توانند در آنجا پیاده روی کنند .مجموعه با فضای جزیره هرمز هماهنگی دارد و در
عین حال نمادین است .در ساخت آن شن و ماسه تصفیه شده با ساختاری فوالدی با پوشش سیمان ترکیب شده است.

شکل -2نما از باالی مجموعه بوم گردشگری رانگ ،جزیره هرمز (منبع.) http://archline.ir:

این مجموعه واقعیت مردم را می پذیرد و آنها را به مشارکت دعوت می کند .ای مجتمع پایدار و قابل بازیافت است ،سریع
ساخته میشود و به سهولت و به همین ساگی می توان بارها و بارها آن را تکرار کرد.
جدول  -7نتایج حاصل از بررسي مجموعه گردشگری فرهنگي هرمز( .ماخذ :نگارنده).
مشخصات پروژه سازمان میراث فرهنگی -مجموعه گردشگری فرهنگی هرمز
توجه به زمینه و معماری با فرم سقف های گنبدی جزیره -توجه به متد اقلیمی منطقه -ایجاد مجموعهای منطبق بر
پتانسیل
نگرش های بومی و فراهمکردن فضایی مناسب و شایسته برای مخاطبان
استفاده از متریال یکدست و حجم بنا در مقیاس کلی
نفاط ضعف
بهره وری کامل از زمینه و بستر و خطوط آن-پیروی از بعد بافت هماهنگ معماری بومی
نقاط قوت
توجه به فیزیک و ساختار منطقه و فرم رنگ بدنه با متریال و مصالح بومی –کالبد سنتی
ابعاد فیزیکی
منطقه و بستر متد طراحی مفهومی
توجه به منظر ارگانیک در کاهش فشار روانی ،بهره گیری از طبیعت در سالمت عمومی،
ابعاد روانشناختی
افزایش شادابی ،کاهش استرس ،ایجاد تعادل روانی و فیزیکی ،سالمت روان
تطابق با چهارچوب
ایجاد محیط هایی پیاده محور و تجمعی هم پیوند با معماری و اقتصاد منطقه با مصالح بوم
نظری
ابعاد اجتماعی
اورد
توجه به جنبه های بوم گردشگری در بعد فرهنگی و پیش بینی آینده
ابعاد اقتصادی
توجه به حرکت انسانی و قالب محیطی پویا جهت تعامالت مردم هماهنگ چشم اندازها
ابعاد فعالیتی
پیروی از معماری بومی در انعکاس فضای فرهنگی -توجه به الگوی فرم های گنبدی و مصالح عمومی و در
تاثیر بر طرح با
دسترس در حجم کلی و ایجاد حس ارامش در بدنه ها با خطوط منحنی-توجه به بازی نور و سایه در روزن های
توجه به رویکرد
نوری و ترکیبی با بنا
تحقیق
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 -2-4طراحی مجموعه فرهنگی چابهار توسط استودیو طراحی حاجی زاده
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طراحی مجموعه فرهنگی چابهار جدید ترین پروژه مفهومی از استودیو طراحی حاجی زاده بوده که با رویکردهای اقلیمی،
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.
استودیو طراحی حاجی زاده و همکاران طرح یک
مجتمع فرهنگی با متراژ  095299متر مربع را برای منطقه
آزاد چابهار ارائه نموده اند که در  2کیلومتری شهر واقع شده
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
بستر طبیعی پروژه بود و سعی شده تا پروژه صرفاً یک کالبد
در سایت نباشد ،بلکه جزئ الینفکی از زمین پروژه و خود
سایت محسوب شود .با توجه به ایده اصلی پروژه و همچنین
جایگذاری عملکردهای مختلف در پروژه ،بخشهای
متجانس مجموعه درون احجام تخم مرغی شکل که
برداشتی از کپرهای سکونتی ساکنین بومی منطقه می باشد.
کپر گونه بومی و اصیل سکونتگاههای چابهار می باشد که به
واسطه جذابت های اقلیمی و بصری زیبایی شناسانه خود
قرابت عجیبی با جغرافیای منطقه دارد و کانسپت مناسبی
شکل -7کانسپت معرف زمینه (منبع) https://www.arel.ir:
برای طراحی پروژه فوق بوده است.

شکل  -4طراحي مجموعه فرهنگي چابهار(منبع) https://www.arel.ir:

این پروژه به دلیل طراحی زمینه گرایی که در آن اتخاذ شده ،دارای نفسی درونگرا می باشد .همانطور که در کپرهای موجود در
اقلیم منطقه مشاهده میشود  ،نبود ارتباط بصری مستقیم فضای بیرون با داخل از ویژگی های بارز معماری این گونه بناها به شمار
میرود.

شکل  -7نما و مقطع کلیاز طراحي مجموعه فرهنگي چابهار(منبع) https://www.arel.ir:
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از طرفی فضاهای مختلف پروژه توسط عرصه ای
همچون حیاط مرکزی سازماندهی شده اند ،به نحوی که
روزنه ها و بازشوها به این عرصه باز میشوند.
طراحی فضاهای فرهنگی به واسطه تمرکز بر طراحی
داخلی ،ایجاد حس یک طمانینه برای خلق آرامش در
کاربران ساختمان از اهمیت به سزایی برخوردار بود .از طرفی
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.

شکل -1تبعیت از توپوگرافي در کانسپت طراحي
(منبع) https://www.arel.ir:
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جدول  -4نتایج حاصل از بررسي مجموعه فرهنگي چابهار( .ماخذ :نگارنده).
سازمان میراث فرهنگی -مجموعه فرهنگی چابهار
نام و مشخصات پروژه
توجه به زمینه و توپوگرافی چینه های بیابان -توجه به متد اقلیمی منطقه -ایجاد مجموعهای منطبق بر
پتانسیل
نگرش های بومی و فراهمکردن فضایی مناسب و شایسته برای مخاطبان
استفاده از فرم تکرارشونده و ریتمیک
نفاط ضعف
بهره وری کامل از زمینه و بستر و خطوط آن-پیروی از بعد بافت هماهنگ معماری بومی
نقاط قوت
توجه به فیزیک و ساختار منطقه و چینه ها در تشکیل طرح -ایجاد محیطی
آرامبخش در فضای آرام و خالی از صداهای مزاحم و آلودگی های بصری ،استفاده از
ابعاد فیزیکی
طبیعت به عنوان متد کارکردی و عنصر اصلی هندسه طرح
توجه به منظر ارگانیک در کاهش فشار روانی ،بهره گیری از طبیعت در سالمت
ابعاد روانشناختی
عمومی ،افزایش شادابی ،کاهش استرس ،ایجاد تعادل روانی و فیزیکی ،سالمت روان
تطابق با چهارچوب نظری
ایجاد محیط هایی تجمعی در قالب کلون های گرد هم امده برای تجمیع بهتر
ابعاد اجتماعی
مخاطبان-درونگرایی
ابعاد اقتصادی توجه به جنبه های بوم گردشگری در بعد فرهنگی و پیش بینی آینده
توجه به حرکت و سیرکالسیون انسانی در مجموعه و تنوع بعد چشم اندازها
ابعاد فعالیتی
پیروی از معماری بومی در انعکاس فضای فرهنگی -توجه به الگوی چینه ها در حجم کلی و ایجاد حس
تاثیر بر طرح با توجه به رویکرد
ارامش در بدنه ها با خطوط منحنی-توجه به محیط ارگانیک در طراحی مجموعه و هماهنگ کردن آن با
تحقیق
محیط اطراف -مکانیابی مناسب فضای فرهنگی گردشگری

 -5نتیجه گیری
توجه به زمینه فرهنگی در طراحی مجموعه توریستی دیدگاهی است که به ویژگی های خاص یک مکان و به کارگیری آنها
در طراحی معاصر ،توجه دارد .هر بنایی که ساخته میشود خود به عنوان بخشی از زمینه مطرح می گردد و به عنوان بخشی از
زمینه برای بنای بعد از خود زمینه سازی می کند .معماری زمینه گرا هرگز به دنبال تقلید فرمی از کالبد خود نمی باشد ،اما ممکن
است از عناصری برای ترکیب هر چه بهتر با بافت موجود و یا خاصیت نمادین آن در معماری استفاده کند .معماری زمینه گرا که
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.
با توجه به موارد بیان شده در این تحقیق در مورد مبانی نظری و برداشت کلی از تاثیر زمینه گرایی در طراحی مجموعه های
بوم گردی این موارد استنباط شده است که:
 تقویت ابعاد فرهنگی و نمادهای بومی منطقه از نظر ساختار و شکل ظاهری در کالبد معماری بنا به عنوان عنصرنمایشی منجر به تقویت زمینه میشود.
 توجه به عملکرد بناهای سنتی در بنای گردشگری میتواند زمینه های تاریخی گذشته را بهتر پدیدار سازد. توجه به زمینه و بستر به عنوان متد طراحی میتواند تلفیق فرهنگ را در حوزه های عملکردی و نمایشی بهترعنوان کند و سیرکالسیون منظمی در بنا ایجاد کند.
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احسانی ،افسانه ( ،)0:09اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار ،چاپ چهارم ،تهران .انتشارات مهکامه ،ص -44
.42
الکساندر ،کریستوفور( ،)0:50معماری وراز جاودانگی .مهردادبیرهندی ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
برولین ،برنت سی ( ،)0:5:معماری زمینه گرا(سازگاری ساختمان های جدید با قدیم) ،ترجمه راضیه رضازاده_.
اصفهان :نشر خاک.
توالیی ،سیمین ( ،)0:52بوم گردی با تأکید بر جاذبه های گردشگری استان گلستان ،فصلنامة پژوهش ها ی
جغرافیایی ،دورة  ،:5شمارة  ،25تهران.00: ،
دهخدا ،علی اکبر( ،)0:20شماره مسلسل ،055:شماره حرف :د ،دانشگاه تهران ،چاپ سیروس.924 ،
راپاپورت ،آموس ،)0:55( ،منشأ فرهنگی مجتمعهای زیستی ،ترجمه :راضیه رضازاده ،ضمیمه به کتاب تاریخ شکل
شهر )موریس( جهاد دانشگاهی دانشگاه علم وصنعت ایران ،چاپ اول.
رازقی 5محمد؛ علی بهنام واال و هادی محمودی نژاد( ،)0:09بررسی نقش معماری زمینه گرا در طراحی موزه با
توجه به قابلیت های محیطی ،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی ایران معاصر ،تهران ،دانشگاه
اسوه  -تهران  -دانشگاه شهید بهشتی.
شاه تیموری ،یلدا ،مظاهریان ،حامد( ،)0:00رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینة تاریخی ،هنرهای
زیبا ،شماره .40-29 ،02
قدیری ،مجتبی ،استعالجی ،علیرضا و پازکی ،معصومه ( ،)0:50گردشگری پایدار روستایی وعشایری .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.
محسن ده بزرگی؛ آناهیتا اوالدحسین( ،)0:02زمینه گرایی و منطقه گرایی ،ضروریاتی در معماری و شهرسازی،
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران 5معماری و شهر سازی.
قنبری ،ناصر و یگانه منصور( ،)0:09اصول طراحی بناهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی در معماری معاصر
ایران،مطالعات جغرافیا ،عمران و مدیریت شهری ،بهار  ،0:09دوره سوم  -شماره  ،00صص  :0تا .22
گروتر ،یورک گورت( ،)0:5:زیبایی شناسی در معمار ،ی .ترجمه :جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا ،همایون .چاپ دوم .
تهران .انتشارات دانشگاه بهشتی.
مرادی ،حشمت؛ پورسعید ،علیرضا؛ واحدی مرجان؛ آرایش ،محمد باقر( ،)0:00طراحی مدل توسعه بوم گردی
روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه ،فصلنامه گردشگری و توسعه ،دوره  ،0شماره .44
میکائیلیدیس ،مالنی( ،)0:02کاخ بلند قابوس وشمگیر .در ایران در نخستین سده های اسالمی .ویراستاران :ادموند
هرتسیگ و سارا استوارت؛ ترجم ٔەکاظم فیروزمند .025029 ،تهران :مرکز.
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