
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

           

  
  
  
  
  

  86   زمستان، چهارمعلوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره نهم، شماره 
  

  های بلند فضای سبز در ساختمان
  رویکردی دوباره به طبیعت  با

  

  )مسئول مکاتبات(علی شـرقی
Asharghi@srttu.edu 
  محمد حسین محتشمی

    ،دانشگاه شهید رجائی تهرانعمران، دانشکدۀ گروه معماری
  

  23/5/85:  تاریخ پذیرش                               3/85/ 20: یافتتاریخ در     
  چکیده 

اما  ؛ کندل میـــکمبود زمین در شهرهای بزرگ را حمشکل  ،استقرار در ارتفاع ن وجدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمی
 سکنۀ. خود می پردازد ن برج نشین به جستجوی گم گشتۀخیلی زود انسا این دوری پایدارنیست و . کندزمین دور می انسان را از طبیعت و

، حتی اگر این خانه  کننده را آرزو میــباغچ زندگی دریک خانۀ دارای حیاط و ،روزهـن امکانات امرغم داشتن آخری ی بلند، علهای ساختمان
  . 1به آرزو تبدیل نمی شود ،دانشوندجازآن  تا این خواسته درخیال ساکنین خانه های واجد باغچه وحیاط، .ه باشدقدیمی و فرسود

 حتی نابودی ، فراموش کردن و آن2بوم آوری های مهار نیروها وعناصرطبیعت و  و بر این است تا به چگونگی استیالدراین مقاله تالش
 روند طی شده کاوش های مترتب برآن پرداخته شود؛ فن آوری ، بازگشت مجدد به بهره گیری مستقیم از آن درمعماری وساختمان سازی وآن

  : نتیجه ای که از آن به دست می آیدتحلیل می شود و  در حوزۀ معماری، معرفی و های اخیر و نمونه های بارز آن در سال می گردد و
  تغییر شکل دادن طبیعت وعناصر آن ممکن نیست   ، تخریب وکنار گذاشتن •
  الهام گرفتن والگو سازی از آن درست است •
  . ری در معماری هدف است ترکیب آن با فن آو •

  
  طبیعت، بوم آوری، گیاهان سبز، ساختمان های بلند ، بام  :ی کلیدواژه های

                                                 
باز جوید / هرکسی کودور ماند از اصل خویش.../.../ازنفیرم /از نیستان تا مرا ببریده اند/ها شکایت می کند یواز جدای/و ازنی چون حکایت می کندبشن -1

، از کتاب در مکتب موالنا نوشتۀ سید محمد برهانی انتشارات دفتر پژوهش های موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی مولوی / .../. روزگار وصل خویش
 ) . fa.wikipedia.org(مثنوی معنوی 

 به معنای مجموعه گرفته شده است وشامل محیطی است که  system به معنای بوم وخانه و   oikos واز ریشۀ یونانی  ecosystemی از لغت آور  بوم -2
نند گیاهان وجانوران ومیکروب ها و بخش های غیر زنده مانند فضاها و عناصر شیمیایی وفیزیکی مانند آب وخاک وهوا تشکیل شده های زنده ما از بخش

 .است ودارای چرخۀ بسته ودر حد خود کاملی می باشد
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58                                              و همکارشرقی                                        86 زمستانعلوم و تکنولوژی محیط زیست 

  مقدمه 
برای هزاران سال، انسان از طبیعت سود برده است و همواره 
سعی نموده تا آن را به وضعیت دلخواه خود درآورد و درمواقعی 

می آیند از که نیروهـای فوق انسانی طبیعت به خــروش در 
ساختن مسکن از جملۀ ایــن . آسیب هـای آن در امان بماند

تالش ها است که به تدریج از عین جان پناه های ارزانی شدۀ 
غارها به استفاده  طبیعت به انسان مانند حفره های صخره ها و

ازمصالح طبیعت در ساخت کلبه ها وخانه های چوبی و سنگی، 

غییر شکل دادن عناصر طبیعت به ارتقا یافته و در نهایت با ت
مصالح مانند خاک به آجر و شن و ریگ به بتن و فن آوری فلزات 

کمالی که غرور رو به تزاید بشر در دست . ،تکامل پیدا کرده است
م ـاده ازآن، توهــتغییر شکل مصالح با استف یابی به فن آوری و

 پدید بی نیازی از طبیعت، محیـــط زیست و بوم آوری های آن را
  . آورده است

  
  اگر به طبیعت فرصت کافی داده شود ،با حوصله فراوان و شاید چند هزار ساله و به کمک عناصر خود

  مصالح تغییر شکل یافته ومعماری شدۀ خود راکه به انسان امانت داده است،...) بارش، باد ، آفتاب ، زلزله ،سیل، ( 
  ). ، یخچال نطنزو روستای ماسوله گواه این مطلب اند ارگ بم: تصاویرباال(بازپس خواهد گرفت 

  
اما حدود یک قرن دست وپنجه نرم کردن، تغییر شکل 
دادن و به زعم خویش استیــال یافتــن بر طبیعــت و بوم آوری 

تخریب طبیعت و محیط  های آن ره آوردی جز این آگاهی که
سان زیست و به هم ریختن چرخه های آن حاصلی جز نابودی ان

طبیعت نیروها  .به عنوان عنصری از این چرخه ندارد، نداشته است
و عنـاصر خود را بــرای باز ســازی آسیب های طبیعی و حتی 
انسانی به کار می گیرد، اگرچه ممکن است این بازسازی سال ها 

 سال 50، 3به درازا بکشد؛ چنان که جزیرۀ  آتشفشــانی کرآکاتوا
یان آتشفشانی وحشتناک سر سبزی خود بعد از آن که به علت طغ

                                                 
 در  اندونزی واقع است و در  (krakatoa) جزیرۀ کراکاتوا -1

 نفر 36500 میالدی آتشفشان گفته شده سبب مرگ 1883سال
 ) .daneshnameh.rosh.ir(شد 

 

اماّ اگر سرعت . را از دست داد، مجدداً پوشیده از جنگل شد
تخریب عامل انسانی با استفاده از تکنولوژی، بیشتر از سرعت آرام 
و متین طبیعت در بازسازی آن باشد، تمام چرخه های آن از 

این اهداف  ). 2 و1(حرکت می ایستد  و در پایان از بین می رود
  :تحقیق عبارتند از

کنار گذاشتن، تخریب وتغییـر شـکل دادن طبیعـت و            •
  عناصر آن ممکن نیست  

  الگو سازی از آن درست است الهام گرفتن و •
  . ترکیب آن با فن آوری در معماری هدف است •
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59                                                                                               ... سبز در ساختمان های بلندفضای        

  روش تحقیق 
  دستیابی به تعاریف وکاوش اندیشه ها

ر و ، عناصمفهوم طبیعت یافتن معنی و تعاریف وکاوش 
، ویژگی های ذاتی ارتفاعچرخۀ آن ها، معماری برخواسته از آن، 

  :در ادامه  وده است وـپایۀ مطالعات ب... تاثیر آن بر انسان و
 نظریات اندیشمندان محیط زیست در باب تاثیر رفتار و •

 . انسان وعملکرد انسان بر طبیعتبر خصوصیات طبیعت 

ر ـ تاثیونـدیدگاه صاحب نظران علوم انسانی پیرام •
معماری های طبیعت گرا ، طبیعت گریز واحیانĤ طبیعت 

 .ستیز  بر انسان

آثار معماران صاحب سبک درشیوۀ ارتباط دو  اندیشه ها و •
 .طبیعت  سویۀ انسان و

توصیه های آن به چگونگی  دیدگاه دینی به طبیعت و •
 . رفتار انسان با طبیعت

 همزیستی تفکرات وعملکردهای نیمه آگاهانه در ارتباط با •
 .معاصردو سویۀ طبیعت با انسان در معماری 

 از مبانی تجسمی وتحلیلی طرحیجستجو شده است تا 
  .دست آیده با طبیعت ب برای چگونگی رفتار انسان وفن آوری او

  
 اطالعاتروش گردآوری 

وم ــشیوۀ مرس مدارک به دو واطالعات جمع آوری 
در مطالعات . رفته استــمیدانی انجام پذی نه ای وکتابخا

کتابخانه ای همان گونه که در پی نوشت ها و فهرست سر 
تدریج از سمت کـاوش ه ؛ روند جستجو،  بآمده است چشمه ها

متوجۀ طبیعت  های طبیعت شناسی به سوی معماری منطبق و
، مقاالت  جزواتوند عالوه بر کتب،در این ر. گرایش یافته است

  . تفاده قرار گرفته اندو سایت های معتبر اینترنتی مورد اس
اول مبنای جست وجوهای  میدانی،  یافته هـای  نگارنـده             

در تهیه وتنظیم مقاله ای با عنوان نمای سبزکه آن نیز از تهیـۀ              
 بنا  200نمونه های ابتکارات عامیانه در فضاهای مسکونی حدود         

ابتــکارات  . )3(در سطح شهر تهران گرفته شده است، می باشـد         

چون همگی بعد  از احداث بنا بروز  یافته اند، عموماً            جمع آوری شده    
در . غیر ساختاری بوده و  فـــاقد متولی حرفه ای یا دولتی می باشند            

مقالۀ پیش گفته دسته بندی بـرای سـاختاری وضـابطه منـد کـردن               
شیوه های ایجاد فضای سـبز، بـه خـصوص در نمـای سـاختمان هـا،                  

  . شده است ارایهتحلیل و 
  

  طبیعت انسان و 
  برخورد انسان با طبیعت

لۀ مهمی برای همۀ جوامع طبیعت امروزه به مسأ ارتباط با
  :تبدیل شده است که به دو شکل اصلی بروز دارد 

  . طبیعت از زندگی انسان فاصله گرفته است •
  .طبیعت توسط انسان در حال نابودی است •

در طی تاریخ وسیر تدریجی تمدن، ارتباط انسان با محیط 
  :به چهار مرحله تقسیم می شود  اوزیست 

 اجتماعات بدوی هم زیستی مسالمت آمیزی با -مرحلۀ اول •
عدم شناخت نیروهای  به دلیلطبیعت داشتند، آنان 

 و حتی نیروهای طبیعی چون دآن می ترسیدن ، ازطبیعت
آن  ورــمقه را خود باد، باران وخورشید را می پرستیدند و

شدۀ طبیعت ان ها قدرت رام ن دراین مرحله انس.می دانستند
 . قبول داشتندرا به عنوان نظامی مسلط

 در این مرحله انسان تسلط بیشتری بر طبیعت -دوّم مرحلۀ •
 تبدیل عناصر طبیعی به مواد و از آن با کشاورزی و پیدا کرد و

 .مصالح مورد نیاز برای زیستن ، استفاده نمود 

 اجتماعات  این مرحله شامل دوره ای است که-مرحلۀ سوم •
 آوری به تخریب محیط زیست فن پیشرفت صنعت و بشری با
منابع  طبیعی آن سوء استفاده کرد، جنگل ها را ، از پرداخت

، رفتار انسان دراین ...، محیط زیست را آلوده کرد وازبین برد
مرحله مانند عمل تاراج غنائم توسط سربازان پیروز جنگی 

 .است

 آینده مربوط می شود و ال و این مرحله به ح-چهارم مرحلۀ •
بازگشت به هم  برابر طبیعت و شاید دوران مسئولیت در
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60                                              و همکارشرقی                                        86 زمستانعلوم و تکنولوژی محیط زیست 

دانی از  قدرتوام با زیستی آگاهانه و مسالمت آمیز و
 . طبیعت باشد

با توجه به مراحل باال چگونگی برخورد انسان با 
 طبیعت -2 طبیعت گریز  - 1: طبیعت در چهار مکتب فکری 

که .1طبیعت ساز، قابل تعریف است -4 طبیعت گرا  و-3ستیز 
 او " هوانشاء کم من االرض ، واستعمرکم فیها "تعبیر قرآنی 

، بهترین بیان 2از زمین انشاء کرد، پس آباد کنید آن را شما را
  .تکلیف امروزی انسان است  مکتب چهارم و

  
  وابستگی انسان به طبیعت 

کاملی  در عین حال چرخۀ طبیعت ساختار بسته و
عناصر بی  حیوانات و عناصر جاندار نظیر گیاهان و  هدارد ک

خورشید قوت  و آن به کمک نور ند آب وخاک درجان مان
وص خصه ب دانشمندان باستان و. ای نقش می کنندــایف

، باد وآتش خالصه می اکخ ،عارفان، طبیعت را در عناصر آب
 دانش شیمیایی ناچیز با توجه بهکه این دسته بندی  دنکن

،  آنان آب.مام عناصر طبیعت را شامل می گرددن تگذشتگا
 را عنصر اصلی طبیعت و گسترۀ دو سومی سطح کره زمین
، باد ه وجود آورندۀ جانورانزندگانی، خاک را مکمل آب و ب

پوششی برای رشد  را فضایی برفراز هر دو و) جریان هوا یا جو(
را عامل زندگی بخش همۀ عناصر فوق ) خورشید(آنان و آتش 

  .دانستند  می
وان کالبد، در چرخۀ طبیعت، فرآیندی ــانسان به عن

باد و (ور ـ آب وخاک است که بدون فضا و ن3عالی ازترکیب

                                                 
Ĥ- معماری  طبیعت و( عناوین مکاتب ذکر شده از فصل پنجم

صنعت  جزوۀ درسی حکمت هنر اسالمی دانشگاه علم و) آفرینش
  .نوشتۀ مهندس عبدالحمید نقره کار گرفته شده است

  . سورۀ هود61آیۀ  ، قرآن کریم-2
هو الذی (  سورۀ انعام2آیۀ :  درآیات زیادی از قرآن کریم از جمله-3

خداوند خلق انسان، ...  سورۀ مومنون و 14، آیۀ )خلقکم من طین
  . به عنوان اشرف مخلوقات، از خاک و آب اشاره می کند

؛ و از  آن روی که جسم و جانش را نمی تواند زندگی کند) آتش
  .دوست دارد ، دوستدار طبیعت و عناصر آن نیز می باشد

سیر آفاق را  عنوان روح، میل به پرواز دارد،ه انسان ب
. دوست دارد، زمین را کوچک می شمرد وتوجه اش به آسمان است

اگر در . اما همیشه به آرزوی بازگشت به وطن، سیروسفرمی کند
 ،ابتدای سیر میل به بازگشت نداشته باشد در پایان گردش آفاق

بر  که ارادۀ خالق او چندان تمنای بازگشت در او انگیخته می شود
 روش می گردد و فقط در کالبد است اوضاع بر همینتا  و. 4این است

   . زمانی سیر وصعودش بی بازگشت است که روح از کالبد جدا شود
  

 عناصرطبیعت

ارکان  چهار ستون و) نور(خاک و آتش) هوا(، باد چهار عنصرآب
 هر یک یاجزا که بررسی ویژگی ها وۀ طبیعت هستند، تشکیل دهند

وکاو گوشه هایی از کند .  نمـایدها در طبیعت شگفت مینقش آن  و
  : جالب توجه است رفتار آب در طبیعت 

 آب در روز های گرم با جذب انرژی گرمایی زیادی از  •
 کیلو 500حدود (خورشید به بخار آب تبدیل می شود 

 گرم به بخار کالری انرژی الزم است تا یک لیتر آب
که برای گرم شدن آب از  صفر  ، در حالیتبدیل شود

، که نقطۀ شروع جوشیدن درجه100ۀ سانتی گراد تا درج
، خاصیت کیلو کالری انرژی الزم است100ها تن ،است

فوق ضریب گرمای ویژۀ آب  نامیده می شود و در آب 
 دقیقاً به همین و) 5نسبت به سایر عناصر بسیار باال است

چه در زمستان، روزهای ابری   چه در تابستان ودلیل،
 از سوز زمستانی و و ری می باشدـدارای هوای معتدل ت

داغی تابستان خبری نیست، ویژگی فوق در آب بدن 

                                                 
، بـه   )سنریهم ءآیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحـق             (-4

و دورنشان تـا    زودی آشکار  خواهیم کرد نشانه هایی را در دور دست ها             
 سـورۀ  53روشن گردد برای آن ها که او حـق اسـت؛ قـرآن کـریم، آیـۀ           

 .فصلت و آیات مشابه 
 محاسبات دقیـق ایـن ویژگـی آب در بـسیاری از کتـب علـوم مکانیـک                   -5

 سیاالت ارایه شده است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

61                                                                                               ... سبز در ساختمان های بلندفضای        

نقش زیادی را بازی   نیز1ساز آن سوخت و انسان و
 .  می کند

جابه جایی ابر ایجاد شده به کمک وزش باد در  •
. ن نقش اول را داردتوزیع آب به تمام نقاط زمی

 باران، باعث جوشیدن چشمه ها و بارش برف و
جاری شدن رود ها می گردد که در مسیر خود به 

ان ـکمک نور خورشید و خاک، سبب رویش گیاه
، زندگی، و همین مهم در طول مسیر می شوند
حتی  ،؛ مانند رود نیل2بهشت می آفریند شادابی و

 . 3اگر مسیرحرکتش قارۀ خشک آفریقا باشد

 شوند ،کوچک تر وهمۀ اجسام وقتی منجمد می  •
؛ اما آب در هنگام انجماد بزرگ وندسنگین تر می ش

، دلیل زنده همین تفاوت. بک ترمی گرددس تر و
 .ماندن جانوران دریایی در روز های یخ بندان است 

ن و انسان را آب  جسم جاندارا%90 تا 50بین  •
 سان وابستگی زندگی دره بتشکیل می دهد و 

زندگی  سرزمین های خشک به بارش وجریان آب،
یز وابسته به چرخش آب در اجزای موجودات زنده ن
 .جسم آنان است 

عناصر دیگر نیز مانند آب نقش ویژه ای در چرخۀ طبیعت 
 آن جمله اند و دارند که گیاهان به عنوان عصارۀ طبیعت از

آلی و منبع گفته را از حالت معدنی به موادی چهار عنصر پیش 
یگری و رفتارهای جالب د تغذیۀ سایر جانداران تبدیل می کنند

 :نیز در طبیعت به عهده دارند

عمل آوری اکسیژن  رطوبت هوا و در تعدیل دما و •
 . دیگر جانداران نقش اصلی رادارندبرای زیست

                                                 
 (Metagolism)متابولیسم یا سوخت و ساز بدن  -1

، 15آیه از جمله آیـات       خداوند در قرآن کریم و در بیش از هفتاد           -2
جنـات تجـری مـن      (سورۀ آل عمران مـی فرمایـد      ...  و   136،  195

 . ، بهشت هایی که رودها در آن جاری است)تحت االنهار
 رود نیل که با بیش از هفت هـزار کیلـومتر طـول، طـوالنی تـرین                  -3

جهان است با قرار گرفتن در قارۀ کم آب آفریقا از جملـه شـگفتی      
 . های طبیعت است

ها و پس  ، برگ، ساقه هابا ذخیره آب در اطراف ریشه •
) تغذیه(وسایر جانداران ) خیرتب(دادن تدریجی آن به هوا 

 .مکمل چرخۀ آنند 

رنگ های  مختلف با اشکال وگیاهان در اقلیم های  •
درختانِ اقلیم : وناگون با آب وهوا همساز می شوندگ

برای جذب بیشتر نور خورشید ) سپیدار مانند کاج و(سرد
؛ درختان دارای برگ های تیره تر هستند تر وکشیده 

برای ) کتوسکا چنار و سان نارون،ه ب(اقلیم گرم و خشک 
رای دا جیم وروی شکل، حــ، کپرهیز از تبخیر بیشتر

مرطوب   و؛ در اقلیم گرمبعضĤ براق اند برگ های روشن و
برای ایجاد ) ، نخل زینتیمانند انجیر(شکل درختان 

 ، پخش وادــوبت زیـان در خفقانِ ناشی از رطکور
 .پراکنده اند 

 ؛ بخش دیگر گیاهان استرفتارهای باال بخشی از ویژگی های
سان است که درادامه بررسی  گیاه برطبیعت ان4 جسمیتاثیرات ورای

  .شده است
  
  تاثیر ارتفاع بر انسان  

 جذابیت اولیۀ صعود به ارتفاع

تدریج که اسکلت  فلزی جانشین ساخت ه در آغاز قرن نوزدهم ب
وساز با مصالح سنگین بنایی شد مهندسان شروع به باال رفتن کردند 

ن نوزدهم و گویا که پرواز می کنند، این فرآیند  هرچه به پایان قر
پرواز با یکدیگر آمیخته  باال رفتن و نزدیک شده است اوج گرفته و

  :)6 تا 4(ساخته های زیر محصول این سال ها هستند. شده اند
  درلندن1851کریستال پاالس بکستون درسال  •

 در پاریس1889 متری ایفل در سال 300برج  •

  درتکوینی برج سازی در دودهۀ آخر قرن نوزدهمهای  نخستین گام
مکتب معماری (حتی صاحب مکتب نیز شد  شیکاگو شکل گرفت و

اما خیلی سریع در مسابقۀ ارتفاع سازی نیویورک گوی ) شیکاگو
رن بیستم سایت اصلی ـدر نیمۀ اول ق سبقت را از شیکاگو ربود و

                                                 
 (Metaphsics)متافیزیک یا ماوراء طبیعت  -4
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های زیر محصول این  ساختمان. دــا شـپرواز آسمانخراش ه
  : دوره اند
ی سینگر کار ارنست متر187طبقه و 47ساختمان  •

  1908فلگ در سال

 متری متروپولیتن کار 206 طبقه و50ساختمان  •
 .1909ناپلئون لوبرون وپسران  در سال 

 wool(  متری وولورث 241 طبقه و57ساختمان  •

worth building(  کار گس گیلبرت)gass 

gillbert( 1913 در سال 

 متری کرایسلرکار ویلیام ون 319 طبقه و77ساختمان  •
 1930در سال  )van alen (آلن 

 متری امپایر 381 طبقه و102و باالخره ساختمان  •
 اوج عصر 1931هارمون در سال استیت کارشریو،لم و

 .ی این دوره است یطال

از ساخته شدن امپایر  تب مسابقه در مرتفع سازی، بعد
 قرن بیستم که 70های دهۀ   سال و تا سال40 استیت  حدود

 در برج سیرز نیویورک و ت جهانی درهای مرکز تجار برج
، گرچه بلند مرتبه سازی شیکاگو ساخته شدند فروکش کرد

) record(هراز چندگاهی ثبت  هرگز کنار گذاشته نشده است و
 ).7(بلند ترین ساختمان از شهری به شهر دیگر منتقل می شود

از ساختمان های بلند، چالش ولی با اشباع شهرهای بزرگ 
عین  زیبایی، ساختمان های بلندی است که در ایجاد  ،آینده

محیط طبیعی رانیز در خود   داده ومحیط شهری را ارتقا
  ).8(ارتفاع دهند  وءحتی ارتقا ترکیب کنند و

  
در ارتفـاع و بلنـد مرتبـه         اجتماعی استقرار  آثار روانی و  

 نشینی 

خصوص زندگی ه  اولیۀ انسان از کار و بیبعد از اغنا
ود ــ مشکالت برج نشینی نم بلند کم کمایـدر ساختمان ه

 ردی وــفای بروز خالقیت های ـکاهش زمینه ه. می یابند
 ،عر، نویسندهدانشمند، شا ،دم پرورش انسان های مبتکرــع

 بودن در عین نزدیکی به  غریب، خودکشی،افسردگی عدم تحرک و
  تشویش وه یکدیگر، نگاه های کنجکاو در آسانسور ب،همسایگان

 ،ت باالیی نسبت به طبقات پایین تری بیشتر در ساکنین طبقانگران
نبوغ کمتر فکری  در نتیجه تحرک و محدودیت در تحرک جسمی و

های این موضوع  از آثار کاوش شده در بررسی... در کودکان و
  .)10 و 9(هستند

 در سنت لوئیس آمریکا مجموعه مسکونی 1954در سال 
مینورو  ژاپنی،  توسط معمار1ایگو -نام پروته بای بلند مرتبه 

 گروه های سیاه وسفید پوست وپر .ساخته شد ، طراحی و2یاماساکی
تدریج مشکالت زیادی در آن بروز ه اوالد در آن ساکن شدند که ب

واحدها باالخره نمود تا جایی که بعد از متروکه شدن تعدادی از 
 آن تخریب یم به انفجار و تصم1972در سال  ،از ساخت سال بعد17

 زیادی در مورد علت شکست این پدیده ه اندیشانصاحب .گرفته شد
به طور ": ها چنین است به کاوش پرداختند که نتیجۀ یکی از آن

زوج های جوان  کلی ساختمان های بلند مسکونی مناسب افراد تنها و
تنها  ،برای خانواده های پر اوالد خانواده های کوچک می باشد و و

) فضای سبز(چمن  جمله ایجاد فضای بازی و، ازشرایط خاصتحت 
، پذیرفتنی خصوص برای کودکاندر پشت بام به مقدار کافی و به 

کودکان ساکن در ساختمان های بلند مرتبه "که  و دیگری این 3است
کمتر در فضای خارج از خانه بازی می کنند در حالی که نیاز به 

 نیاز به بازی در زندگی اجتماعی برای کودک به معنای هوای تازه و
خارج از خانه است و از طرفی محیط بازی کودک باید در مجاورت و 

یا مادر به کودک  یا در دسترسی مستقیم دو طرفۀ کودک به خانه و
باشد ، تا کودکان به راحتی به امنیت خانه دسترسی داشته باشند، در 

 ی ساختمان های بلند ارتباط نزدیک کودککه در طبقات باالی حالی

                                                 
1- Pruitt-Igoe 
2- Minouru Yamasaki 

 “ نوشتۀ  “ high rise building and urban design “از کتاب -3

Hans Aregger and atto glaus “انتشارات  “ Frederick. A. 

Praeger Inc”   نیویورک 1967به سال .  
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ختمان دارای که طبقات سا در صورتی .1با خانه برقرارنیست
ها وایوان ها می توانند  ، این تراستراس های جمعی باشند

طیف دیگری که در  .زمین را برای بچه ها داشته باشندکارکرد 
 .وضعیت خاصی دارند سالمندان هستندساختمان های بلند 

، ر در خانهحضور بیشت ماع وعلت حضور کمتر در اجته آنان ب
نیازمند آرامش و معاشرت هستند، لذا ساختمان های بلندی که 
دارای فضای جمعی مناسب و فضای سبز کافی باشد برای آنان 

رسیدگی به  محیط مناسبی است حتی می توان نگهداری و
  . سپردآنانبام را به  فضای سبز در طبقات و

  
 تمایل بازگشت به زمین و استفاده از طبیعت

، به کنایه ، وع شهرها از ساختمان های بلنداشبابا 
انتقاداتی  های روان شناختی و پیرو کاوش آسمان خراش ها، و

که به برج ها می شد طراحان متوجه شدند که فقط باال رفتن 
های  تکنیک شرط نیست؛ طراحان مبتکر وخالق مصالح و

 ساخت راتجربه می کردند تا ازتکنولوژی محض به سطحی از
برآورده  طبیعت را مله زندگی باایر نیازهای انسان ازجهنر که س

  . یابندارتقا، کند
نگاه به چشم  ساختمان های بلند و دراستقرار اولیه 

بعدی طبیعت، از پشت  تصاویر تقریبĤ دو اندازهای دور دست  و
 اما دور شدن ازلمس ؛آن جذاب استشیشه های پنجره های 

، محرومیت از بوییدن ست  طبیعت با دغیر زندۀ عناصر زنده و
نزدیک موجودات روی  ، ندیدن تصاویرآن، قدم نزدن روی زمین

 اشتیاقی را برمی انگیزدکه گرایش به ساخت و...زمین و
نگهداری طبیعت مصنوع مانند گل های خشک وکاغذی، 

حتی نگهداری حیوانات خشک  آبشارهای مصنوعی خانگی و
مهم  ل یوجین کانقوه ب. از آثار آن است) تاکسیدرمی(شده 

                                                 
 نوشتۀ “ Human response to tall building “ازکتاب   -١

“ Donald J. conway “  انتشارات “Hutchinston and 

Ross Inc “ پنسیلوانیا1977 به سال .  

  

فتر کارمان در باالی است که به یاد داشته باشیم هر قدر هم در د
هرچند اختراع  ،از باید همیشه به خیابان برگردیمب ،آسمان باشیم

هواپیما به ما امکان پرواز در آسمان را می دهد ، اما همیشه باید به 
  .)11("زمین برگردیم

  
ــشت ب ـــبازگ ــره گیــ ـ ــت و به ــر آن ری  از ـه طبیع عناص

  درساختمان های بلند
  )12(معماران صاحب اندیشه چه کرده اند؟

  2الیل سارینن
مسابقۀ جهانی برج شـیکاگو تریبیـون بـه          الیل سارینن در  
، در   درجهت عمودی بریکدیگر سوار نکـرد      طور مبالغه آمیز طبقات را    

عوض با حجم دهی پلکانی به ساختمان، آن را به کوه،  نماد استقامت      
ازدل زمـین     3،گویی بـه طـور خـود جـوش        عت، شبیه سـاخت   یدر طب 

) 1856-1924 (4این طرح که مورد تمجید سـالیوان      .سربرآورده است   
قرار گرفت، تاثیر زیادی در تجدیـدنظر درمقـررات سـاختمان سـازی             

هـای بلنـد     که هـدف آن کنتـرل تـاثیر سـاختمان         ) 1916(نیویورک  
رگ بـه  مـسابقۀ      در حقیقت تلنگری بـز    . درمحیط شهری بود،گذاشت  

  .ارتفاع سازی بود
  
  
  
  
  
  

                                                 
 معمار فنالندی و پدر معمار متاخر ارو (Eliel Saarinen) الیل سارینن-2

(Ero)                سارینن که طرح وی بـرای مـسابقه شـیکاگو تریبیـون در سـال
  .  دوم شد1922

3- Organic 
 معمـار آمریکـایی   (Louis henry Sullivan) لوئیس هنری سالیوان -4

و از بانیان مکتب شیکاگو که بسیاری از معماران صاحب          ) 1856-1924(
  . سبک پیرو نظریات وی بودند
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  1فرانک لوید رایت 
فرانک لوید رایت که با خلق خانه آبشار از دلبستگی زیاد 

ا برج هر چند کم  ب1950خود به طبیعت خبر می داد، در سال 
طرح  با ابتکار تمام طبیعت بتن را با ،طبقۀ جانسون وکس

. یک نمود ساختمان ترکیب کرد وآن را به مفهوم درخت نزد
عناصر آن به بازی  دراین کار مانند خانۀ آبشار خود طبیعت و

یعت مورد تنها نزدیکی به مفهومی از طب گرفته نشده اند و
رایت طبیعت گرا با توجه به گرایش . توجۀ رایت بوده است

شدید دورۀ خود که ارتفاع سازی را اجتناب ناپذیر می کرد 
، طرحی  کردارایهخت را مان خراش قابل ساطرح بلند ترین آس

 طبقه که بر پایۀ دو مثلث باال 528  متر ارتفاع و1609باحدود 
تدریج به راس خطی خود می رسد، اگر چه این ه ب می رود و

 این طرح توانمندی خود را در ارایهارگانیک،  با  معمار سبک
عرصۀ بلند مرتبه سازی نشان داد اما درهمین طرح هم تمایل 

، با پیش مستقیم از طبیعت وگیاهـان سبــزادۀ وی به استف
ۀ ـــان وآب نما در تراس های پنجگانــبینی باغچه های گیاه

  .)11(ده می شودــآن دی
تمایل رایت به ترکیب طبیعت با معماری در 
بازگشتش به طراحی خانه های زیادی مانند خانۀ آبشار مجدداً 

،  گوگنهایمبروز یافت و درسال های پایانی کارش با طرح موزۀ
تجربیات طبیعت گرای  خود را ، بدون توجه به امواج بلند 

  .مرتبه سازی ، خاتمه داد
  
  
  
  
  

                                                 
مشهور ترین ) Frank Lioyd  Wright( فرانک لوید رایت -1

سبک ارگانیک که  دارای بیش از ) 1869-1959(معمار آمریکایی
  .جای مانده می باشد ه  اثر معماری ب500

  

  
  
  
  
  
  
  

   
  

  
  
  

  2آلوار آلتو

طبیعت پر از جنگل وچوب فنالند موجب شد که آلتو نیز مانند 
دانی  چون شیمی به دور از هیاهوی آسمان خراش سازی و رایت و

کار ه ا به استادی در معماری بر که خواص چوب را می داند آن
مطرح شود نام ، به حدی که هرجا استفاده از چوب در معماری گیرد

 کشور زادگاه آلتو دارای مجموعه ای از دریاچه و.آلتو به یاد می آید
ترین مادۀ خام آن  و چوب مهم) حدود ده هزار دریاچه(جنگل است 

زمین که طبیعی است معمار متعلق به این سر. دشومحسوب می 
ب و طبیعت دوست می باشد، در آرامش طل واجد مردمی خونسرد و

  .ش طبیعت گرا باشد آثار
نمایشگاه جنگل بانی وکشاورزی در دهکدۀ الپوا در شمال 

که با تنه های درخت بر پاگشته است در نگاه )1938سال(فنالند 
 تشخیص نیست وگویی جزئی گذرا از جنگل و محیط پیرامونش قابل

ن در پای میئو تراس های موجی شکل آسایشگاه مسلولی. ستازآن ا
تمان روزنامۀ تورن ، سقف قارچ مانند زیر زمین ساخدر جنوب فنالند

ر سخنرانی کتابخانۀ ، سقف موجدار تاال)1930(سانمات 
دیوار مواج پاویون فنالند در نمایشگاه جهانی  ، و)1934(ویپوری
شیفتگی به طبیعت   همگی حاکی از تاثیرپذیری و، نیویورک1939

                                                 
  )1898-1976(، شاخص ترین معمار فنالندی(Alvar Alto) آلورا آلتو-1
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65                                                                                               ... سبز در ساختمان های بلندفضای        

م و دهۀ چهارم قرن بیست رغم کوچ آلتو به آمریکا در علی. است
 عامل موج که آوردۀ او از ،کار در سرزمین آسمان خراش ها

ر کارهایش باشد، د وج های دریاچه های طبیعت فنالند میـم
 نمای موجی شکل خوابگاه .همیشگی یافته استدوام 
 بام مواج و و) 1949(ویان دانشگاه فنی ماساچوست دانشج

که به ) 1953(فرهنگی وین در اتریش  معقر پروژۀ ورزشی و
  .آن جمله اند  نشد، از عنوان بهترین طرح انتخاب ولی اجرا

  
  )13(  ونورمن فاستر1ریچارد راجرز

ۀ پایانی سدۀ بیستم  که در ده2تک-معماران سبک اکو
 ، آوری در مقابل طبیعت قرار نداردنمعتقدند ف ،رایج شده است

در کنار آن به منظور بهره برداری هرچه  بلکه به موازات و
. ی داردبیشتر از امکانات محیطی برای تامین آسایش انسان جا

، فاستر نام بردنورمن  ریچارد راجرز واز جملۀ آنان می شود از 
د در ساختمان های  بای عصر مدرندر ": راجرز معتقد است

، فن آوری به ما کنترل بیشتر عرضه می کند رن زندگی کردمد
ساختمان های آینده بیشتر به روبات شبیه هستند تا  .نه کمتر

ون تطبیق ـ، خود را با محیط پیرامستمعبد و مانند آفتاب پر
 فن آوری برتر آنان در ابتدای این راه بانی سبک "3می دهند

)high -tech(4 بودند )رکز فرهنگی ژرژ ریچارد راجرز در م
سبکی که به ) پمپیدو و نورمن فاستر در بانک هنگ کنگ

ظاهردرتقابل با طبیعت است اما انطباق ساختمان با طبیعت 
نیز وجود داشته  فن آوری برتر درسبک ،وبه کمک فن آوری

                                                 
که ) 1933(، معمار ایتالیائی  )Richard Rogers( ریچارد راجرز -1

رنزو پیانو ی ژرژپمپیدو در فرانسه به همراه با طراحی  فرهنگسرا
)Renzo Piano (نددک شت-از بانیان سبک  های.  

2- ecology & technology  
 

  . کتاب معماری معاصر غرب نوشتۀ وحید قبادیان 114 صفحۀ-3
4-High Technology 
 

  
 
 

رویکرد بیشتر به  است و تغییر عنوان سبک درراستای توجه و
ل سرزمین ـــدرآمد داخراجرز در طرح دفاتر . طبیعت می باشد

، جهت و سرعت باد در فصول نور: های استفادۀ مستقیم از روش
مختلف، آب وگیاهان سبزدر داخل فضای طبقات برای تنظیم شرایط 

  .محیطی را نمایش می دهد 
فاستر نیز اگر چه در ساختمان بانک هنگ کنگ فقط به    

  ه چرا؛ اما همیشه افسوس خورده است کتکنولوزی پرداخته است
 در عوض  . طراحی شده برای این بانک ساخته نشد؟5 آسمانباغ در 

 یک گام 6ساختمان کامـــرز بانک هد کوارتر فرانکفورت  در او
دراین . محکم به سمت ایجاد ساختمان های اکولــوژیکی برمی دارد

ساختمان با پالن مثلثی اش در هرسه طبقه باغچه ای وجود دارد که 
باغچه ها در اطراف . ش به  دوازده  متر نیز می رسدبلندای  درختان

  .سه وجه ساختمان می چرخند و پخش می شوند
هیچ ستونی مانع  تمامی فضاهای اداری به باغچه ها دید دارند و

هر کدام از باغچه ها نشانگر باغ هایی مانند باغ مدیترانه  ،7دید نیست
 آن می توانند استفاده کنندگان هر. هستند... باغ آسیایی و ای،

باپیمودن پله های حد اکثر دو طبقه به پایین یا باال خود را کنارباغی 
ها طبقه از  که ده ، درحالیگیاهان وروی زمین حس کنند ،طبیعی

  .بازمین فاصله دارند 
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرح بنای دفاتر مالیات در ناتینگهام انگلیس
                                                 

5-Garden in the sky 
6-Commerz bank head quarters in Frankfurt 

 foster Associates Architectural):  کتاب137 تا 133صفحات -7
monographs no 20) 
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  پنجاه طبقه ای کامرز بانک، نه باغچه  را که در اضالع مثلثی آن به طور منظم پراکنده اند ، نقشه وتصاویردرون وبیرون برج 

  .این بنا اکنون شاخص شهر فرانکفورت است. را به نمایش می گذارد 
  

 ابتکارات غیر حرفه ای و نمونه های اجرا شده

معماران برای مردم مسکن می سازند، اما چگونه زندگی 
مردم از یکدیگر و بر پایۀ تجربه وخواسته های کردن درآن را  
ترکیب فن آوری با معماری به ویژه در ارتفاع، . خویش می آموزند

 دوست دارد هر 1نتایج شگفتی می آفریند، اما ساکن هر خانه ای
روز صبح که از خواب برمی خیزد به همراه شعاع های نور خورشید 

د، آن را ببوید و لمس و یا آسمان آبی، گل وگیاه وسبزه نیز ببین
کند تا در او نشاط وآرامش پدید آید، حتی بتواند از اکسیژن 

اگر . تولیدی گیاه استنشاق کند و از گل ها و میوه های آن بچیند
معمار طبیعت گرا، برایش در بام و طبقات، باغی با تمهیدات فنی 

ی ـایگانش درآن الفت و دوستــالزم تدارک دیده باشد، با همس
ابد، واگر چنین فضایی وجود نداشته باشد، طبیعت وگیاهان می ی

آن را، علی رغم محدودیت های فراوان، به درون خانه اش حتی 
  .  درطبقۀ پنجاهم، می آورد

                                                 
جموعه های مسکونی و به خصوص بـرج هـا، بـه کـارگیری واژۀ                در م  -1

خانه برای مسکن، با اکراه و حتی خجالت انجام می شود، بنابراین آن             
 . را واحد مسکونی می نامند

 معماران فاقد سبک و ساختمان سازان فراوانی بوده وهستند که 
گاهانه یا احساسی، ترکیب زندگی با گیاهان آدرطراحی ساختمان، 

ایران و جهان  نمونه هایی از. اع را تجربه و عرضه کرده انددر ارتف
دراین پژوهش بررسی شده که دراین قسمت نوشتار، خارج از دل 
مشغولی های سبک شناسی معماری، به کاوش ابتکارات آنان 

  .پرداخته شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

67                                                                                               ... سبز در ساختمان های بلندفضای        

  
ازتراس های آن تمام نماراپوشانده است خیابان کوه نور که آبشارپاپیتال - ساختمانی درخیابان شهید مطهری:تصویر اول 

  مجتمع مسکونی نیاوران: تصاویر سوم و چهارم. پ در بزرگراه کردستان-اس- بام برج های آ: تصویر دوم.
  

  نمونه های تهران
، برج 2 اس پ-، ساختمان آ1در تهران مجموعۀ شهرک امید

 و باغ بام هایی که در حال گسترش وتبدیل 3مسکونی نیاوران
گرچه مشکل اصلی . سلیقۀ عمومی اند، ازآن جمله هستندشدن به

در نمونه های ذکر شدۀ شهر تهران، طراحی و ایجاد فضای سبزبا 
نقش تزئینی وغیرساختاری آن است و حسب تغییر سلیقه ممکن 

  . است تغییر یافته وحتی ازبین برود
  
  

                                                 
کـه در تمـام نمـای آن    ) 1355(شهرک امید در شمال شرق تهـران         -١

شکلی که در آن درختچه هـا و گیاهـان متنـوعی            گلجای های نواری    
  .ته و نگهداری می شود، ساخته شده استکاش

که ) 1355(  در شمال امیرآباد وبزرگراه شهید حکیمASP ساختمان -2
در نمای دو طرف ونوار دورتادور بام وهمچنین تراس های طبقات آن 

  .به وفور فضای سبز ایجاد شده است
دور تا دور نمای .  متری جنوب فرهنگسرای نیاوران واقع است300 در -3

. س های دارای گلجای طراحی شــده انـددر سیزده طبقه تراآن 
یافته های سطح تهران آن گونه که در روش تحقیق گفته شد از بین 

 . نمونه استخراج شذه است 200حدود 

  
  

  سایر کشورها
جذاب  دریافته های سایر نقاط جهان نکته های جالب و

 بام با فضای سبز 800در آلمان بیش از . یادی وجود داردز
شمارش شده است که بسیاری از آن ها از دایرۀ بصری صرف، 

ام و ـاز ب و فراتر رفته اند و به جنبه های کاربردی پرداخته اند
یوه های خوراکی ایوان ها به عنوان عرصۀ تولید سبزیجات وم

تصاویر زیر شیوۀ فنی اجرای  نمونۀ ارایه شده در .استفاده کرده اند
فضای سبز کاربردی در یک بنای خاص را به همراه جزییات 

 نمونه های دیگر، طراحان و در. مصالح و اجرا عرضه می کند
محیط  ،کشاورزیکارشناسان در حیطه های ساختمان سازی، 

گونه های  زیست و تاسیسات عالوه بر ارایۀ پیشنهادات اجرایی و
حوضچه های   گزینه های جالبی چون ایجادگیاهان مناسب، حتی

  .4پرورش ماهی در بام را نیز ارایه کرده اند
  
  
  
  

                                                 
 نمونه های زیادی در یافته های اینترنتی گواه این عمل وکاربری های             -4

ی مـرتبط از    هـا  به سـایت  (دیگری چون کاشت سبزی ومیوه هستند       
  ). مراجعه شودroofgardens.comجمله 
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گرایش  به ایجاد فضای سبز در طبقات و بام ساختمان در کشورها 
و به خصوص شهرهای دارای ساختمان های بلند و بافت فشرده 

در آسیا، ژاپن و به خصوص توکیو پیشگام این مقوله . بیشتر است
 قانونی در توکیو وضع شد که بر 2001است تا جایی که در سال 

 متر مربع، باید 1000اساس آن ساختمان های دارای بام بیش از 
درصد از مساحت بام خود رابه فضای سبز اختصاص 20دست کم 

 سال با این قانون 15مسئوالن این شهر قصد دارند طی .دهند 
نند اما با سرعت فعلی هکتار فضای سبز در بام ها ایجاد ک1200

  ).14( سال انجام شود12این کار شاید در 
  

   مزایا ومشکالت کاربرد گیاهان درارتفاع
  آرامش بخشی گیاهان به انسان 

روان شناسان در مورد تاثیر گل وگیاه بر رفتار تحقیقات 
لذت بردن از مناظر  انسان نشان می دهد که ارتباط با طبیعت و

ما مهم جهت کسب آرامش وتلطیف روح و زیبای آن ،راهی ساده ا
توسعۀ فراوان آن در مجتمع های زیستی  روان انسان است، و

، ...جمعی می تواند در کاهش بروز خشونت، افسردگی، خودکشی ، 
  مفید باشد 

، اسـتاد روان شناسـی دانـشگاه روگـرز          1جنت هاویلند جـونز   
ه در  نکتۀ جالب توجه دربارۀ نقش گـل وگیـا        :  می گوید  2نیوجرسی

، لمـس   راد آن است که فرد با تماشا کردن       سالمت روحی وروانی اف   
ی ـــ کردن و بوییدن رنگ، طراوت و عطر آن می تواند حالـت روح            

                                                 
1- Gent  Howland Jones  
2- Rutgers University in Newjersy 

در واقـع   . به حال طبیعی باز گرداند     نا متعادل خود را تغییر داده و      
هـر   گل وگیاه عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بـوده و      

.  ن اتصال عصبی مثبتی در مغز ایجـاد مـی کنـد       بار نگاه کردن به آ    
تغییـر   نگاه کردن و لمس گل وگیاه به سـرعت روحیـۀ شـخص را             

داده و او را شاد و هیجان زده مـی کنـد و اولـین نـشانۀ آن ایجـاد            
افرادی کـه   . تغییر خطوط چهره در جهت شادی می باشد        لبخند و 

  3 دیگـران  در محیط منزل یا کارشان گل وگیاه وجود دارد، بیش از          

این حس را به دیگران نیـز   شاد و با گذشت هستند و ،آرام، مهربان 
  ) .     16 و 15(انتقال می دهند

  
تعادل دررطوبت ودمای هوا ، افزایش سـرانۀ فـضای سـبزو            

 پاک سازی هوا

 قانون پیش گفته برای شهر توکیو که بر مبنای آن در    
ضای سبز  میلیون متر مربع به مساحت ف12 سال 15طول 
میلیون نفری توکیو اضافه خواهد کرد، بر پایۀ ابتکارات 12شهر

: معماران تازه کاری هم چون کازویوشی کوجیما که معتقـد است
باغبانی روی سقف کاری است که هر کس می تواند انجام دهد، 

او با . تنها اگر فکرش رابرای این کار بگذارد، پایه گذاری شده است
ساختمانی اداری در مرکز توکیو که به محل اجرای باغی در بام 

باغ : غذا خوری کارکنان آن تبدیل شده است، همچنین می گوید 

                                                 
Ħ-تحقیقات انجــام شـده در دانشگاه  پیش گفته گـل و گیـاه      بر اساس

 well(تا چهار برابـر احـساس هـای نگـرش مثبـت  بـه زنـدگی        دو
being (رضایت  ، شادی و )happiness ( صمیمیت ،)intimacy 

  .رادر انسان ها افزایش می دهد) calm(و آرامش ) 
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های روی بام به جذب گرما کمک می کنند و دمای داخل 
 درجه 20ما قبال کولرها را روی . پایین می آوردساختمان را 

سانتی گراد تنظیم می کردیم اما اکنون به جهت وجود باغ روی 
 درجۀ سانتی گراد نیز مناسب 28 یا27ام تنظیم مدرج کولر رویب

همچنین در زمستان تنها به یک ساعت گرم کردن . است
ساختمان نیازاست و بقیۀ روز گرما در فضــا باقی می ماند وسبب 

  ) .  14(کاهش چشم گیر مصرف انرژی می شود
گیاهان عالوه بر ایجاد تعادل دما ورطوبت هوا قـدرت زیـادی            

، گیـاهی ماننـد     موم وگازهای مزاحم و خطرنـاک دارنـد       رجذب س د
 میلی گرم ازگـاز      20نخل سبز برگ پنجه ای درهرساعت می تواند         

آمونیاک موجـود در هـوا را جـذب وحـذف کنـد و گیـاهی ماننـد                  
میلی گرم از گـاز سـمی       15داوودی گلدانی در هرساعت قادر است       

  ) .17(فرم آلدیید راجذب واز بین ببرد
  

 هان مناسب ومشکالت ایجاد ونگهداریگیا 

تمامی گیاهان قابل پرورش در سطح زمین را می توان به 
ابعاد گونه ها، حجم خاک : ارتفاع برد، اما محدو دیت هایی مانند

در ... مورد نیازوریشۀ گیاه، جهت مناسب برای نور گیری و
گیاهان .ساختمان باعث دقت بیشتر در انتخاب گونه می شود

  )20-18( دهی به سه گروه تقسیم می شوندازنظرحجم
  
مانندچمن روی بام یا داخل ایوان : کف پوش سبز .1

انواع آمادۀ آن مانند سفره پهن شده .پخش می شود 
وبعداز مهار باآبیاری به سرعت رشد می کند و قابل 

 . جمع آوری وباز سازی می باشد 

  
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قطعــات و پوشش روی بام با سفــره چمن و یا
  درختچه هـای کاشته شده آماده به بهبــود
   مصرف انرژی در ساختمان کمک می کند

  
گل ها و بوته های کوتاه و پیچک هاکه برای :دیوارۀ سبز .2

تقسیم بندی فضای سبز ساخته شده، ایجاد دیوارۀ 
ا و ـگیاهی و پوشش های سبک به کمک آالچیق ه

طیف قرار می نرده ها قابل استفاده هستند، دراین 
 .گیرند 

مانند درختان که کاشت و نگهداری آنان : پوشش سبز .3
به دلیل حجم  زیاد درخت، ریشه وخاک، نیازمند 

  .طراحی و محاسبات ویژه ای است 
ساکنان ساختمان های دارای فضای سبزدر جواب  .4

، به مشکالت نگهداری فضای 1پرسش ها ی انجام گرفته
د آمدن بستر مناسب سبز در ساختمان از جمله به وجو

اره می کنند، ـــداران ریز اشـبرای شیوع حشرات و جان
اما  به طور کلی حل مشکالت فنی ایجاد و نگهداری 

                                                 
Č-               در تحقیقات میدانی و پرسش های مطرح شده از ساکنان بـرج هـای 

 .تهران بر گرفته شده است
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فضای سبز در ارتفاع وروی زمین تفاوت چندانی ندارد 
و انسانی که به کمک فن آوری می تواند مشکالت تردد 
به ارتفاع یک صد طبقه ای را حل کند و حتی 

ش را به کمک آسانسور به طبقات و کنار اتاق خودروا
خوابش می برد، قـادر به حل مسایل فنی ایجاد و 
نگهداری فضای سبز در طبقات است؛ و داشتن باغی در 

  .طبقات برای آرامش انسان ارزش این زحمت را دارد
  

  نتیجه گیری 
، سه نکته از زبان سه شخصیت فیلسوفبا بیان  نتیجه را
  :ظریه پرداز پی می گیریم شاعر و معمار ٍن

فیلسوف ) 1775-1854 (1فردریش ویلهم شیلینگ .1
آلمانی واز بانیان سبک رمانتیک معتقد بود که طبیعت 
جزیی از خود انسان است و بین انسان و طبیعت 

 ) .21(جدایی نیست 

نویسنده و شاعر ) 1803-1882( 2رالف والدو امرسون .2
سفارش ) مارانو از جمله مع(اهل امریکا به هنرمندان 

 .می کند که از طبیعت الهام بگیرند

هیچ خانه ای نباید روی :  فرانک لوید رایت می گوید .3
تا تپه وخانه باهم . تپه باشد بلکه باید جزئی ازآن باشد

زندگی کنند و خوشحالی هر یک به دلیل وجود دیگری 
تعبیر فوق در خانۀ آبشار وی به خوبی آشکار . باشد

 .است 

خود جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان     انسان 
بریدن آن می باشد بنابراین الزم است  نشستن بر شاخۀ درخت و

با شناسایی عمیق و دقیق، از آن آموخت و با سرمشق گیری و 

                                                 
1- Friedrich Wilhelm joseph von  scheilling : از سایت   

en.wikipedia.org  
2-Ralph Waldo Emerson   از سایت : vcu.edu/ engweb 

/transcendentalism/ authors/ emerson  
 

تحقیق حاضر . پردازش آن محیط زندگی را از نظر کیفی ارتقا داد
 .با  نتایج زیر پایان می یابد 

بیعت و به خصوص گیاهان آن برای زندگی در کنار ط .1
 .مفید است  جسم انسان الزم و روح و

اری ــان در معمــگیاه وبی توجهی به طبیعت  .2
 ساختمان های بلند، برای ساکنان مشکالت روحی و

جسمی به بارمی آورد و انسان برای رفع آن یا برج را 
ترک می کند و یا گیاهان را به درون آن می آورد، 

 . العمل ها نا خود اگاهانه باشدگرچه این عکس

کاشت و داشت و حتی برداشت گیاهان در ساختمان  .3
های بلند، کار و تفریحی شاد و سالم، آرامش بخش و 

 موجد دوستی و رضایت است

جسمی برج نشینان  معمار اگر از نیازهای روحی و .4
اری را در هم معم د، طبیعت وـــشناخت داشته باش

تر در بانک فرانکفورت مثال کار نورمن فاس(می آمیزد 
 ).بارزی براین نکته است

ساختمان های بلند، به ویژه در  ایجاد فضای سبز در .5
درکاهش آلودگی هوا و تولید هوای ، شهرهای بزرگ
 .سالم موثراست

  
  منابع 
 "،)1370(بخش آموزش علمی، فنی وحرفه ای یونسکو .1

فیروزه : ، ترجمۀ"حیط زیستآموزش بین المللی م
  شهریور 17انتشارات  ،برومند

عمومی ( مبانی محیط زیست "،)1379(، شهریارخالدی .2
 انتشارات شهرآب ") ایران و

، فصلنامۀ " مقالۀ نمای سبز"،) 1384(شرقی، علی  .3
 پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، واحد -علمی

 1384تحقیقات دانشگاه آزاداسالمی، پائیز  علوم و
  .25شمارۀ 
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، "معماری  فضا، زمان و"،)1365(زیگفرد، گیدئین .4
 ترجمۀ مرحوم منوچهر مزینی، انتشارات علمی و

 .فرهنگی

معماری  مفاهیم در مبانی و"، )1383(وحید ،قبادیان .5
 .دفتر پژوهش های فرهنگی   ،"معاصر غرب 

  مقالۀ مفاهیم کلی در"،)1375(شولر، ولفگانگ  .6
 مرتبه ، از کتاب مسائل اساسی بلند"طراحی ساختمان 

 انتشارات مرکز مطالعات و ،زی، ترجمه فرزانه طاهریسا
 معماری ایران تحقیقات شهرسازی و

7. popularscience.com 
معماری مدرن "، )1382(کرتیس، ویلیام جی آر  .8

مرتضی گودرزی، سازمان : ، ترجمۀ"1900ازسال
 ).سمت(تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها مطالعه و

حیطی یست معوارض ز"، )1376(اسماعیل ،شیعه .9
مجموعه مقاالت  از ،"ساختمان های بلند در ایران

نخستین همایش ملی ساختمان های بلند در ایران، 
 .صنعت ایران  جلد اول، دانشگاه علم و

، آثار اجتماعی و روانی )1376(صدوقیان زاده، مینوش .10
مجموعه مقاالت  زندگی در ساختمان های بلند، از

بلند در ایران، نخستین همایش ملی ساختمان های 
 صنعت ایران جلد دوم، دانشگاه علم و

، از کتاب "مقالۀ ساختمان بلند"، )1375(کان، یوجین .11
مسایل اساسی بلند مرتبه سازی، ترجمه فرزانه طاهری، 

تحقیقات شهرسازی و  انتشارات مرکز مطالعات و
 .معماری ایران

12. Archinect .com 
13. Foster Associates، Architectural  

monographs no 20, Academy group 
editions. 

نوشتار سبزینگی "، )1382(فصلنامۀ فرهنگ و معماری .14
، )129و128صفحات (، 13شمارۀ "بر بام های توکیو 

 .دفتر پژوهش های فرهنگی، گروه معماری و شهرسازی

15. Interior landscapes (1999), Rockport 
publishers (embassy suites hotels, 
California, Lajolla). 

16. The ultimate practical gardener (1997), 
Peter Mc hoy , Joanna Lorenz. 

هوای پاکیزه :  معماری سبز"،)1384(لورتون  و.س.ب .17
، " ) How to grow fresh airعنوان اصلی (بکاریم 

 .ترجمۀ رضا روحانی، گروه مهندسین مشاور ره شهر 

18. greenroofs.com 
19. greenerbuildings.com 
20. roofgardens.com 
21. fa.wikipedia.org  en.wikipedia.org 
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