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 چکیده
آید.  میبه وجد های آن  زیبایی مشاهدهطبیعت و  همنشین شدن بابا  و روح و روان انساناند  با طبیعت همراه بودهدر زندگی خود همواره ها انسان  

گل یا کاشتن آن،  دیدناز مناظر زیبای آن، راهی ساده اما بسیار مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان آدمی است. با طبیعت و لذت بردن  رابطه

با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی، طبیعت سبز را شود.  می در افراد آرامش ایجاد حس اندیشی، شادی، دوری از اندوه و باعث بروز احساس مثبت

رفتارهای  ،مثبت در مغزحس  تحریک با شود می و باعث می نماییمحداکثر انرژی مثبت را به فضای مسکونی تزریق ه وقرار داددر حوزه ادراک بصری 

 آرامش به زیباشناسی منجر و عملکردی اکولوژیکی، لحاظ اصول به گیاهان کافی شناخت با .آرام گردد و افراد به طور چشمگیری متعادل بی اعتدال
است  فقط محدود به نقش آنها در نیازهای فیزیکی و اقتصادی ما نیست ، بلکه اثرات مثبتیاست که گیاهان  ارزش اهمیتدیده وبیانگرگر درادراک بصری

چرا انسان ها به گیاهان پاسخ مثبت می دهند؟ حال این سوال مطرح است: سالمت ذهنی، بهبود سالمت فیزیکی و ایمن سازی جامعه دارد .  که در

بیم چگونه  تا دریا شده استتاثیر روانشناسی محیطی برمعماری داخلی پرداخته  ه بررسی کیفی،در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ببدین منظور 

القا کننده حس های مختلف در طراحی اثربخش  ،گیاهانمختلف و دانه بندی  اندازه ،رنگ چگونه گیاهان باعث القای حس آرامش در انسان می شود؟
 ؟تدارک ببینیم ،از قبل ودر طراحی بنای مسکونی چه تدابیری را بایدهستند؟ فضا

 
 روانشناسی محیط، فضای مسکونی  ،معماری داخلی  ،فضای سبز ،حس آرامش  واژه های کلیدی:
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 مقدمه
و  اقتصادی عوامل به مربوط دجمعیت،نمو : « معتقد استالکساندر نمونه کریستفر برای، بسیارند معاصر انسان روی پیش خطرات

 رفتن بین از آن و دارد وجود نیز بزرگتر و دیگر خطری اما . است طبیعی منابع شدن تمام و غذایی مواد کمبود به طوراختصاصی

 محیط به نسبت او احساسی و عصبی کالبدی، تأثیرات به بستگی طبیعت، موجودات از یکی عنوان به آدمی سالمت.« است زیبایی

ساعت افزایش  توجه به افزایش روند جمعیت در جهان و کوچک شدن محل سکونت افراد وبا  .(3 :1386،مینائیـ  قرخلوـ  زیاری)دارد

روح و روان انسان دچار آزردگی شده و در جوامع صنعتی این امر نمود پیدا کرده و ریت افسردگی  گاه خود،کار افراد در خارج از سکونت

 راستفاده از عناصکه چگونه با  و باعث از بین رفتن انگیزه برای ادامه زندگی، بیشتر شده است. حال باید اندیشیددر جوانان افزایش 

)قدیر ـ افزایش داده و افراد احساس تعلق به محیط پیدا کنندداخلی طبیعی در فضاهای داخلی میزان حضور افراد را در محیط 

 در ضمیر ناخودآگاه افراد راانگیزه، میل و کشش به زندگی  باعث تحریکهای داخلی کیفیت فضا یاین ارتقاکه  (2 :1392همتیان،

کنیم تا بتوانیم تنوع فضایی در محیط  خلق فضای داخلی در مفهوم هیچ، هزاران از و باشیم هنرمند شود که می . چگونهکند ایجاد

 معماران به عنوان طراح جامعه درون خود می پروراند. ن را درروان انسا و روح و است انسان اصلی که سرپناهکنیم پیرامون خود ایجاد 

سادگی،  . جنس طبیعت است از چرا که انسان نیز .باشد داشته طبیعت را به بازگشت انسان توان که کنند خلق فضایی موظفند

به فرد بودن فضا و احساس اقتصادی بودن، همگامی با طبیعت، تنوع در عملکرد و استفاده از پتانسیل های مثبت ، موجب منحصر 

زیبایی خاص در ان مکان می شود. که در معماری داخلی ، طراحی مسیر سبز که هم راستا با توسعه پایدار است ، با داشتن این ویژگی 

ها به هدف خود که گامی در جهت ارتقای سالمت انسان است می پردازد. مهمترین عناصر در فضای داخلی، کف، دیوار، سقف هستند 

 (3: 1392)قدیر ، که طراحی سبز با بکار گیری این عناصر، و حرکت بر روی این سطوح می تواند به اهداف ماورایی خود برسد.

 

  درانسان حس آرامشتاثیر فضای سبز برایجاد  ـ1
تطابق با برخی از  خانه پوششی است که در»نشیمن است.رام، آرامگاه، جایگاه و آواژه مسکن در فرهنگ دهخدا، به معنای جای      

شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده زیستی انسان برقرار می کند یعنی اینکه بخوابد، دراز بکشد، ببیند و فکر 

انسان امروزی باید درزندگی خود، تامل کردن در فضا و اندیشیدن  راجع به ان را در اولویت قراردهد و تقاضای باال «لوکوربوزیه»«.کند

کیفیت زندگی رادر ذهن خود به وجود اورد و به زندگی خود رنگ و روح ببخشد. تا با وارد کردن طبیعت به زندگی خود وتلفیق  بردن

تلطیف روح و روان گرداند.  ت جهان، وجود خود را غنی از اعتماد به نفس و زیبایی ومرکزیّ آن با فضای مسکونی حس تعلق به مکان و

یورگ ) نوع این دست اندازی ارتباط نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد ساختن، دست اندازی به طبیعت است،اساس  .(5: 1392، ی)زنجان

این تعامل از طریق ذهن صورت می .(2: 1392، یمهلبان ی)گرج طراحی انسانی که بر تعامل انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد .(گروتر

در ادراک محیط می  اصلی عامل بینایی، حسد سالمت روان دچار چالش نمی گردد .گیرد و تا زمانی که بین این دو جدایی ایجاد نشو

بنابر  .گردد می در افراد ناخوشایندی و تفاوتی بی عدم ارتباط بصری، باعث و یندیاخوش و لذت سااحس به منجر بصری ارتباط ،باشد

ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی مثبت را به فضای ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی، طبیعت سبز را در حوزه  بااین می توان 

 و دیدگاه سیستمی با گیاهان انتخاب جهت روش هایی ارائه این مسیر، در فراوان مشکالت وجود به مسکونی تزریق نمود. ولی با توجه

 گرفته و بررسی قرار مورد ختیزیباشنا اصول و بصری لحاظ گیاهان به ابتدا مقاله این در.رسد می بنظر ضروری امری گرایانه کل

 (4: 1386،مینائیـ  زیاری ـ قرخلو).شده است بررسی داخلی فضای در ازنگهداری درست گیاهان ناشی سپس مشکالت
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 زیباشناختی اصول و بصری لحاظ به اهمیت فضای سبزـ  2
 و ادبیات ،سازی اری، نقاشی، مجسمهمعم زا تلفیقی بلکه نیست سایرعناصر و گیاهان از استفاده به محدود سبز طراحی فضای 

برند. در این  بهره می افراد روحیه و احساسات گذاردن نمایش جهت به خود امکانات کلیه از ها رشته این از هرکدام که جغرافیاست

 شود.می  نابسامانی درادراک بصری به زیباشناسی منجر و عملکردی اکولوژیکی، لحاظ اصول به گیاهان کافی شناخت حیطه عدم

 )آن ایجاد می  رشد نحوه و کلی گیاه گیاهان می تواند القاکننده احساسات مختلف در انسان باشد واین حس را ، نمای فرم الف

 حس به عنوان القاکننده طراحی در که دارند تاکید عمودی برجهت شکل مخروطی وستونی کند. به عنوان مثال : گیاهان

برون  معماری فرمهای دادن امتداد برای گیاهان کنند . این می افقی، تاکید جهت به چتری رود. گیاهان می به کار روحانیت

 مجنون، گیاهان.بخشند می استحکام مجموعه به و معمارانه دارند و رسمی ویژگی شکل هرمی دارند. گیاهان کاربرد سایت

 شوند.گیاهان استفاده می تنوع تضاد و حس نامنظم، برای القای فرم با می کنند.گیاهان القا را استراحت و ریلکسیشن حالت

 زیاری ـ)روند می بکار فضا به سمت دادن و نشاط و صمیمیت حس القای جهت گلهای زینتی، همراه به کوچکتر و ای بوته

 (4: 1386قرخلو ـ مینائی،

 )هستندو  هم ای ودهت بصری بصورت خصوصیات های بصری به صورت انفرادی، دارای خاصیت داشتن بر عالوه گیاهان البته ب

 گیاهان، رشد رنگ تغییر در را زمان حس هستند، که تغییرات فصول را نشان می دهند. هم زمان حس یا و زمان القاگری آن

 (4: 1386)زیاری ـ قرخلو ـ مینائی، کرد. مشاهده صورت بهترین به می توان آنها

 )هارمونی در  و تنوع لحاظ به رنگ نسان مقوله رنگ است.یکی دیگر از خصوصیات القا کننده حس های مختلف گیاهان در ا ج

 رنگ های سازند و شادترمی و روح با را هستند، فضای روشن سبز رنگ که به باشند، برگ هایی می طراحی فضا، اثربخش

 (5: 1386)زیاری ـ قرخلو ـ مینائی،انگیزترند تیره، غم

 )شاخه اندازه برگ، ویژگی و اندازه صری را تشکیل می دهد، نتیجهب بندی دانه همانگیاهان که  بافت عنصر ادراکی دیگر د 

فضا  تا کنند می گیاهان ریز بافت استفاده کوچک از فضاهای در است. آن با بیننده فاصله گیاه و رشد نحوه درخت، ها،پوست

 که کوچک وگلداری درختان کنند. تشدید را بافت گیاهان درشت اثر توانند می نیز ای مقایسه لحاظ برسدبه نظر به بزرگ تر

 را فضا بیشتر باشند، چشم ناظر ارتفاع از اگر و کنند می صمیمی داللت فضای به است ناظر چشم ارتفاع از کمتر آنها ارتفاع

 (5: 1386)زیاری ـ قرخلو ـ مینائی،.می کنند محصور

 

  در فضای داخلی اکولوژیک وسبز طراحی اساسی اصول ـ3

 و انرژی .دارد پایدار توسعه مفهوم در را سزایی سهم به داخلی فضاهای در سبز و اکولوژیکی طراحی سیاسا مفاهیم از استفاده 

 ظاهری کابردهای و داخلی کاری نازک کاری، مصالح مناسب جهت عایق ، انتخابیه، تهوییروشنامانند  داخلی فضاهای در آن توزیع

      (2: 1392، ری)قد داخلی همگی حرکتی همگام با توسعه پایدار است. سطوح

        در بسزایی سهم که باشد می اولیه مواد و مصالح ساختمان سازی، انتخاب ساخت، در ازاصول پایدار یکی مصالح: انتخاب 3ـ1

حاصل  ساختمان یقین عمر افزایش طول به توان می مصالح انتخاب درست با.کند می ایفا سبز و اکولوژیکی مفاهیم طراحی

کاهش  همچنین و اقتصاد الذکر، روی فوق تاثیر بر عالوه که میباشد سنتی و محلی مصالح از استفاده ها گزینه بهترین از یکی.نمود

 مصالح محیطی زیست مشخصات درباره مصالح انتخاب زمان در باید همچنین. می گذارد تاثیر نقل و مصرفی، به کاهش حمل انرژی

 تحقیقاتی انجام نیز رسد می پایان به مفیدشان عمر که زمانی آنها بازیافت قابلیت و آن در موجود سمی بازیافت، مواد درصد همانند

 (3: 1392)قدیر ، دهیم.

  می ضروری معماری طراحی در آن از استفاده ی نحوه و روز روشنایی گرفتن نظر در داخلی: فضای در روشنایی 3ـ2
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می رساند  حداکثر را به روز روشنایی حصول امکان و داده کاهش ار مصنوعی انرژی کارامد، مصرف روشنایی .یک طراحی باباشد

 حداقل به برای را داخلی روشنایی های سیستم کنترل شده ، امکان تلفیق کم نور روشنایی های سیستم با روز روشنایی .ترکیب

 دریافت برای است. مهم داخلی طراحی در موجود های پنجره مکان و اندازه .کنند ساختمان را فراهم می در انرژی مصرف رساندن

 همچنین. ها توصیه می شود ساختمان برای پایین میرایی قابلیت با پنجرهایی از استفاده داخلی فضای روشنایی روزدر باالی سطح

د ترد کم جاهای در حرکتی های سنسور و ها تایمر شامل کنترلی های سیستم از استفاده با طبیعی نور فاقد های مکان در توان می

 (3: 1392)قدیر ،کاهش داد.  انتشار آن را و انرژی اتالف

          های راه از دیگر یکی داخلی فضاهای در مطبوع تهویه و گرمایش داخلی: فضاهای در مطبوع تهویه و گرمایش،تهویه 3-3     

 سیستم باشد. می داخلی معماری در همیم عامل هوا، تغییر تاثیر و طبیعی تهویه . باشد می ساختمان ها در انرژی مصرف مهم      

 طبیعی تهویه.حرکت دهند ساختمانها داخلی فضا های به را تازه هوای تا هستند متکی طبیعی فشار اختالفات به طبیعی های تهویه

 شده خنک و شده فیلتر هوای به متکی شده پیشنهاد تهویه ترکیبی بگیرد.سیستم قرار باد انرژی جای به اولویت یک عنوان به باید

 را طبیعی تهویه عملکرد بنا اطراف گیاهی شود.پوشش می فراهم اطراف سازی و محوطه گیاهی پوشش بوسیله که باشد می ای

ازاتالف  بزرگی سهم ساختمان سازی خنک و در اثرگرمایش  ساختمان، انرژی کرد مصرف خواهد بهتر تابستان در فصل مخصوصا

 میزان در تفاوت .کند می درونی تغییر فضای فعالیت با ها ساختمان سازی خنک و گرمایش های نیاز. شود می انرژی را شامل

 و مختلف فعالیتهای و فضاها .گذاشت خواهد اثر خنک سازی و گرمایش ضروری سطوح بر دیگر عوامل و فعالیت ، نوع سکونت

 (4: 1392،قدیر)شوند. گرفته نظر در باید ختمانسا سیستم سازی خنک های گرمایش و نیاز دقیق و براورد درست منظور به ساکنان

 فضای  بنابراین. اند شده ساخته مردم زندگی و کار برای راحت و سالم محیطی ایجاد برای ها ساختمانکاری:  عایق 4-3

 کننده ودهآل از بودن مناسب، تهویه مناسب، عاری دمای:از عبارتند شرایط این . باشد آسایشی مناسب شرایط نظر از باید داخلی

 درصد44 از بیشتر ها ،ساختمان کشورها از بسیاری در آنجا که از. مناسب نور و محیط آرامش و رطوبت، سکوت و محیطی های

 در با که است این هدف و دارد وجود بخش این در انرژی مصرف کاهش برای جدی کنند، برنامه های می مصرف را انرژی کل سهم

این میان  تامین شود.در انرژی مصرف حداقل با ، ساختمان آسایش شرایط هم و بهداشت و سالمت هم ، ضروری گرفتن موارد نظر

 کمک به.دارد تابستان فصل در داشتن آن نگه خنک و زمستان فصل در ساختمان داشتن نگه گرم در مهمی بسیار نقش کاری عایق

 شدن کم بر عالوه ترتیب این به.داشت نگه تر ستان خنکدر تاب و گرمتر درجه پنج زمستان در را خانه یک توان می کاری عایق

 (4: 1392)قدیر ،گردد می حفظ آیندگان استفاده برای انرژی منابع و شود می کاسته نیز زیست محیط آلودگی از انرژی، مصرف
 

 داخلی فضاهای طراحی برای نوین تدابیری ـ4

 می سبز، مسیرسبز و اکولوژیکی در طراحی .هستند داخلی احیدرطر کاری فضاهای ترین مهم سقف و ها دیوار و ها سطوح کف 

 از جمله می توان موارد زیر را نام برد:.شود انجام سطوح این روی کار با تواند

                 جهان مترقی و معاصر های شهر در آرامی به را خود جایگاه امروزه که است نوینی فناوری سبز دیوار سبز: دیوار فناوری 4ـ1

پوشش گیاهی  با ساختمان یک از بخشی یا و مستقل سازه صورت به که شود می گفته دیواری به سبز است .دیوار کرده پیدا

)قدیر پردازیم می گیرد می قرار استفاده مورد داخلی فضای طراحی در که دیوارها این انواع بررسی به ادامه در.باشد پوشانده شده

،1392 :4.) 

  عمودی صورت به که اند، شده کاشته پیش از گیاهی پوشش با هایی پانل از زنده، ترکیبی های واردی زنده: دیوار 4ـ1ـ1

 زنده دیواره از.می باشند ایستا خود و مستقل صورت به یا و شده نصب ساختمان نمای به فاصله با سبکی، سازه سیستم وتوسط

 و صفحات جنس ، آن کننده تولید کارخانه به بسته های زنده، ردیوا.  کرد استفاده ساختمان داخلی فضاهای در توان می همچنین
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 حسن. کرد اشاره توان می آن گیاهان تنوع به زنده های دیوار مزایای از.دارند اجرایی متفاوتی جزییات آن، داخلی یا و بیرونی نوع

 گیاهان نهایی رشد نظر از مطلوب نتیجه به تر سریع زمانی نظر از که است شده کاشته پیش از گیاهان از دلیل استفاده به آنها دیگر

 سبز های دیوار انواع جدیدترین از ،یکی فعال زنده شوند.دیوار می تقسیم فعال و فعال غیر نوع دو به خود زنده رسند.دیوارهای می

 را داخلی فضای هوای تا است شده طراحی ای گونه به ساختمان تهویه سرمایش و گرمایش و تاسیسات در ادغام و تلفیق با که است

 هوای تهویه سیستم در گیاهان توسط شده تولید هوای سیستم،از این در.کند عمل کننده حرارتی تنظیم صورت به و نموده تصفیه

 ،ترکیبات ریشه بینی ذره ،موجودات کنند می جذب را کربن اکسید دی و مونوکسید گیاهان برگ و می شود؛ شاخ استفاده ساختمان

 درون سیستم هواکش یک طریق از که کند می تولید تازه هوای گیاهان طبیعی فرایند و زدایند می را هوا در علقم و ذرات آلی

 از آنها تغذیه و می گیرد قرار صنعتی منسوج الیه دو بین گیاه ریشه سیستم این در.شود می ساختمان سپس داخل و شده کشیده

 (5: 1392)قدیر ،گیرد.  می انجام مغذی مواد با شده غنی آب طریق

  شود می گرفته نظر در داخلی سیستم ترین متنوع عنوان به یک نوع سبز سطح سیستم سبز: سطح ،سیستم یک نوع 4ـ1ـ1

 های ویژه مناسبت و مختلف فصول برای که کرد نگهداری گیاهانی توان می سادگی ،به صنعتی استاندارد ازگلدانهای استفاده با

 قابل پروپیلن جعبه های شامل سیستم این.شود انجام داخلی سطح هر روی بر کمابیش تواند می کار این.باشند تعویض قابل

 و شیاردار آب ضد پوشش یک آنها.می باشد آب ضد و باشد مناسب دیوار اندازه هر برای تواند می که هستند شده بازیافت دسترس

 یا دیوار زیر در مجدد گردش مخازن.باشد می دور راه آن، از یعموم آبیاری سیستم روند.دارند پشتی سطح کل و جلو در دار زبانه

 توانند می یا و بروند باال است دسترس در آب منبع یک که هنگامی خودکار بطور توانند می مخازن این.شوند می داده قرار آن باالی

  (.5: 1392)قدیر ،شوند پر دستی

  دیگر و ها پذیرایی، کریدور راهروها، فضای مانند داخلی ایه محیط برای سیستم این سبز: سطح سیستم دو، نوع 4ـ1ـ2

 کامال طراحی برگیرنده در که است الزم بسیار ساده و گسترش سریع برای سیستم .این است مشخص شده باال ترافیک با جاهای

 مخزن یا آبیاری وپمپ مخزن .ندارد آب به اتصال به نیازی و کند می فراهم جا هر در را دهی قرار امکان که باشد می تلفیق شده

 (7: 1392)قدیر ،شود.  پر دستی تواند می و است شده گنجانده سیستم کف داخل در تایمر و آب، پمپ

            های  خزه از استفاده با تا است کرده گارفرس سعی آنا نام به هنرمند یک دیوارها: تزئین برای ها خزه از استفاده 4ـ1ـ3

خورد ایجاد  می چشم به بیشتر هنرمند این کار در که قسمتی.آورد وجود به را سبز چمن از پوششی ، رهادیوا روی بر گرافیتی

 به و بدهند گل و رشدکنند توانند می که باشد می زنده طبیعی مصالح از استفاده با الگوها و مهندسی عظیم های طرح تایپوگرافی،

 (7: 1392)قدیر ، برد. بهره داخلی فضاهای در آن از توان می راحتی

  خود مینیاتوری حالت با گیاهی سبز دیوارهای طراحیها:  ساختمان داخل در سبز مینیاتوری دیوارهای نصب 4ـ1ـ4

 ای حرفه طراحان از درآورد .یکی نمایش به را ساختمان داخل در طبیعی رشدگیاهان که شود بندی قالب ای گونه به توانسته

 در زائد و سمی انتشارگازهای از جلوگیری و ساختمان داخلی هوای تهویه به توانسته سبز نیاتوریمی دیوارهای این باساخت ژاپنی،

 متراکم های خزه انواع از دیوار این پوششی عمده گیاهان بخش ساخت، خاطرنشان باید البته. کند چشمگیری کمک موردنظر فضای

 است. . افزوده عمودی مینیاتوری دیوار این بیشتر چه هر جذابیت به خود ومتوازن متعادل رشد با که شده تشکیل رفته فرو هم در و

 (7: 1392)قدیر ،

 پلی موریس بازیافتی پاتریک طراح های پالستیک از که خویش را معلق های گلدان از جدیدی نمونه اخیرامعلق:  های باغ 4ـ2

 توانند می تنها نه شوند می آویزان ازسقف که ها انگلد این . است داده قرار معرض نمایش عموم در را اند شده ساخته پروپیلن

 جابجا را آنها راحتی به تواند می کاربر و نکرده را اشغال زمینی فضاهای بلکه بیاورند پدید خانگی های گلدان زمینه در تحولی

آبیاری  آنها ریشه نزدیکی رد و داخل از را گیاهان تواند می گیاه است که آبیاری داخلی سیستم یک دارای زیبا طراحی این.نماید
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 خاک ریختن از شود می قفل گلدان کف در که پالستیکی یک صفحه و بوده مجهز نیز آب برای بندی یکدرجه به گلدان هر. نماید

 (1)شکل. (22: 1392)قدیر ،نماید جلوگیری می بیرون به

 

 
 باغ های معلق-1شکل

 

  مزایای گیاهان سبز در ایجاد معماری پایدار: ـ 5

 :باشد داشته دنبال به را زیر مزایای تواند می خوب گیاهی پوشش طرح یک

 زمستان و تابستان در انرژی مصرف کاهش 

 تابستانی آفتاب شدید تابش و زمستانی سرد بادهای برابر در بنا محافظت 

 سبز فضای نگهداری در سوخت و آب مصرف کاهش 

 (22: 1391)قیابکلو ،هوا آلودگی و صوتی آلودگی کنترل به کمک. 

 ـ روانشناسی محیط: 6
 رفتار آدمی پیچیدگی های تا است انسان نیاز مدلی از نیازهای به طراحی، های چارچوب و معماری نظری مبانی گیری شکل برای 

 و اردهااستاند ضوابط، شناخت با و طراحان توسط بنا عملکرد به توجه با انسان کالبدی دهد. نیازهای توضیح نظام مند گونه ای به را

 خود فعالیت مبنای را انسان نیازهای از روانشناختی مدلی باید طراح روانی، نیازهای حوزه در اما است، تحقق مشابه قابل عملکردهای

گرفته شده  قرار تأئید مورد شهری طراحی و معماری طراحی در استفاده برای مازلو است، انسان ، هرم آبراهام نیازهای هرم .دهد قرار

 آنها با متناسب رفتارهای آن دنبال به و انسان کالبدی و روانی نیازهای باید حاضر، نوشتار گیری جهت و موضوع به توجه است با

 نمائیم جستجو معماری حوزه در را پایداری رویکرد بخواهیم چنانچه . گردد بندی دسته و شناخته پایداری رویکرد با بنا درطراحی

 (2.)شکل ـ(5: 1387)دانشپورـ مهدوی نیا ـ غیائی  ،دهیم قرار توجه مورد را مازلو هرم نیازهای سطوح همه تا الزم است
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 سلسله مراتب  نیازهای انسان در هرم مازلو -2شکل

 

 دستیابی در آنها موفقیت میزان و شوند می طراحی شناختی روان و اجتماعی نیازهای انسان، رفتار بهبود برای پایدار ساختمانهای

است صورت  ممکن و الزم فعالیتی چه نماید بینی پیش و داده تشخیص دقیقاً طراح که دارد نکته این به بستگی اهداف این به

 شناخت از پس . گیرد بهره آنهاست بینی پیش جهت در که تسهیالتی و فضا خلق منظور به محیطی روانشناسی دانش از و پذیرد

که  آنجا از . گیرد قرار بررسی مورد رفتارها انگیزش اینگونه راهبردهای است الزم پایدار، های ساختمان ساکنان رفتاری نیازهای

پایدار،  رفتارهای ترویج برای آغازین نقطة در باید اجتماعی هستند، و فردی رفتارهای به دهنده شکل عوامل مهمترین نگرشها از

« اجتماعی شناسی روان»  کتاب مایرز در (6: 1387یائی  ،)دانشپورـ مهدوی نیا ـ غگیرند قرار توجه مورد مختلف سطوح در نگرشها

. اشیاء یا افراد به مخالف یا موافق های پاسخ به ارائه است فرد گرایش نگرش، بیانگر کند: می تعریف چنین ها یا بازخوردها را نگرش

 ترویج منظور به رایج های نگرش اصالح راستای در.میگیرند رفتاری شکل هیجانها، احساسها وآمادگیهای باورها ، اساس بر ها نگرش

 (6: 1387)دانشپورـ مهدوی نیا ـ غیائی  ، پرداخت. موضوع به اصلی سطح دو در توان می پایدار، رفتارهای

      اشاره بدان رفتاری نیازهای بخش در که گونه همان و است طراح نگرش از متأثر و معماری طراحی فرآیند در :اول سطح 6ـ1

 عبارتی به و گیرد نظر در محیطی شناسی روان مباحث به توجه با را روانی و رفتاری کاربران نیازهای از میبایستی مدلی احطر شد،     

 تواند می طراح که راهکارهائی جمله از.گیرد کار به طراحی فرآیند گامهای تمامی در پایدار رفتارهای ترویج به منظور را پایداری نگرش

 بهره گیری طریق از طبیعی محیط با ارتباط ساکنان برقراری نماید، توجه بدان پایدار مرتبه بلند ساختمانهای معماری طراحی روند در

 کاربران جدائی از حاصل خأل تواند می راهکار این به کارگیری با میباشد. طراح آنها فعالیت محدوده در گیاهی پوشش و طبیعی نور از

 . گردد طبیعی محیط با ارتباط حس انگیزش سبب رهگذر این از و نماید را جبران رفتار رب آن نامطلوب اثرات و طبیعی محیط از

 و رضایت آسایش، افزایش باعث تواند می طراحی فرآیند در کاربران توسط داخلی کنترل محیط امکان دادن قرار مدنظر همچنین

 (7: 1387نیا ـ غیائی  ، مهدوی)دانشپورـ شود محیطی شرایط مقابل تغییرات در انعطاف و سودمندی احساس

      منابع  راهبردی آموزش ومدیریت حوزة دو قالب در که است( جمعی و فردی) برداران بهره و کاربران به مربوط :دوم سطح 6ـ2

 بهره زمان در وآموزش ای پایه آموزش گونه دو توان می جمعی و فردی سطح در آموزشی، راهبرد در .گیرد می قرار بررسی مورد

 آشنا جمعی منافع مشترک حفظ و جوئی صرفه فرهنگ ترویج با ابتدا از افراد پایه ای، آموزش در . بازشناخت یکدیگر از را برداری

 با متناسب را پایدار که رفتارهای هائی آموزش مجموعه با پایدار ساختمان یک از برداری بهره زمان در کاربران دیگر، گونه در .میشوند

 صرفه موجب که است فرآیندی و منابع  است راهبرد  مدیریت دوم، راهبرد .میشوند آشنا دارد بر در ساختمان یمعمار ویژگیهای
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 خرد، سطح در و است وابسته های سازمان و ها دولت عهده بر کالن، سطح منابع در مدیریت .میشود طبیعی منابع مصرف در جوئی

 با میتوان .شد اشاره) پایدار رفتارهای )انگیزش اول سطح در پیشتر که ثال همانگونهم عنوان به .یابد می مهم نقشی کاربران رفتارهای

 محقق ضمن که باشیم کاربران توسط رفتارهائی بروز شاهد فردی، صورت به منابع مدیریت درکنار داخلی محیط کنترل امکان ایجاد

 طراحی روند در که پایدار رفتارهای دهنده ترویج راهکارهای جمله ز.ا دارد دنبال به نیز را روانی تأمین نیازهای پایداری، اهداف نمودن

 نور از گیری بهره طریق از ها ساختمان سطوح در طبیعی محیط و میان کاربران پیوند برقراری شود؛ گرفته کار به تواند می معماری

 راستای در داخلی محیط بهینه کنترل کانام نیز، کاربران آموزش دیگر طرفی از .مناسب است منظر و دید و گیاهی پوشش طبیعی،

 تمامی در کاربران و طراحان نقش تا است ضروری شده، مطرح مباحث به توجه با انتها در .مینماید را فراهم پایدار رفتارهای تحقق

 و گیرد قرار توجه مورد مناسب گونهای به احتمالی بازسازی و برداری بهره زمان تا عملیات ساختمانی و طراحی آغاز زمان از مراحل

 . گردد لحاظ معماری حوزه با رفتاری علوم و محیطی شناسی روان دانش میان تنگاتنگی یادشده، رابطه مراحل همه در منظور بدین

 شکل جهت هم گونهای به و همگام باید فردی رفتارهای بر عالوه نیز، کالن سیاستهای اهداف پایداری، تأمین راستای در همچنین

 .(7: 1387پورـ مهدوی نیا ـ غیائی  ،)دانشگیرد

 
 

 نتیجه گیری: 
نمائیم ، معمار به عنوان  بررسی معماری حوزه در را روانشناسی محیط بخواهیم با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله چنانچه     

. با سیاست  کند شناسائی وبیخ به جمعی اوست را و فردی رفتارهای دهنده شکل انسان که طراح موظف است در ابتدا نیازهای

 شناختی انسان توجه و در  روان نیازهایهای کالن دولتی در راستای معماری پایدار و امنیت منابع، به امنیت سالمت جسمی و 

 کاربران رفتار زدن حدس درست توانایی به پایدار های ساختمان محیطی زیست منابع از برخی که چرا . طراحی  خود لحاظ نماید

 دهد.  ، را شکل انسانی است نیازهای کنندة که تأمین رفتارهایی مناسب، راهبرد های انگیزشی دارد. در مرحله بعد با ایجاد گیبست

مناسب  منظر و دید گیاهی، پوشش طبیعی، نور از گیری بهره طریق از ساختمان در طبیعی محیط و میان کاربران پیوند برقراری

 لحاظ معمار طراحی توسط فرآیند در تواند می که است راهبرد هایی جمله از کاربران توسط اخلید محیط کنترل امکان پذیر است.

 .می نماید را فراهم پایدار رفتارهای تحقق راستای در داخلی محیط بهینة کنترل امکان نیز، کاربران آموزش دیگر طرفی گردد. از

یعت سبز را در حوزه ادراک بصری قرار داد و حداکثر انرژی مثبت را به با ایجاد فضای سبز در فضای مسکونی، طببنابراین می توان 

برگرفته از جنس یی ارگانیک ساختمان ها انرژی، مصرف جویی در صرفه و و با پوشش گیاهی مناسبفضای مسکونی تزریق نمود 

 . شناختی انسان است ، بر پا نمود روان نیازهای طبیعت، که سازگار با
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 (1386،مینائیـ  قرخلوـ  زیاری)

 مهندسی ارشد کارشناسی همتیان ـ دانشجوی تهران ـفاطمه سوره داخلی دانشگاه معماری ارشد کارشناسی دانشجوی- قدیر بهاره-

 (1392)قدیر ، سمنان تحقیقات و علوم حدوا آزاد دانشگاه معماری

 (1391، قیابکلو) گروه زیبا، هنرهای دانشکدهـ  تهران دانشگاهـ  قیابکلو زهرا دکتر-

 وشهرسازی، معماری دانشکده استادیارـ  غیائی محمدمهدی مهندس ـ نیا مهدوی مجتبی مهندس ـ دانشپور عبدالهادی سید دکتر-

 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، دکتری دانشجوی ولمسئ) ایران صنعت و علم دانشگاه

 ایران تهران، تحقیقات و علوم آزاد دانشگاه معماری، و هنر دانشکده (1387،  غیائیـ  نیا مهدویـ دانشپور)معماری،
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