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 چکیده

ممکن شده  ریغ بایباز و سبز در آپارتمان ها تقر يبه فضا ی، امکان دسترس ینیآپارتمان نش شیامروزه با گسترش شهرها و افزا
مسقف است که  ییفضا ندیگویم وانکیبه آن ا یکه در زبان فارس بوده است یسنت يمعمار یاصل ياز اِلِمان ها یکی بالکن؛است

بـالکن هـا باعـث  نیسبز ا یطراح،توسط در و پنجره ارتباط دارد یداخل يبه فضا یطرف باز باشد و ازطرف سه ایاز دو  تواندیم
برخـوردار است.کاشـت  يا ژهیـو گـاهیاز جا یرانیدرفرهنگ ا شهیهم اهانیشود.توجه به گ یآرامش م شیکاهش استرس و افزا

داشـت کـه  یمیصـم يحال و هـوا یسفال يکوچک وگلدان ها يدر باغچه ها اهانیپروش گ یحت ایمنزل و  اطیدرخت در ح
 نیـا نیتعادل بـ جادیو اقتصاد است . ا ستیز طیاجتماع ، مح ،يداریپا یرکن اساسسه د.آور یمنازل را به سر ذوق م نیساکن

در شهرسـتان  داریـتوسعه پا کردیبا رو یلیتحل یفیپژوهش به روش توص نیا.می باشد يداریبه پا یابیدست  یسه اصل به معن
بـر  دار،یـپا معمـاريدر چـارچوب  داریـپا یطراحـ کلی اهداف.قرار دارد يتوسعه ا قاتیمشهد انجام شده است و در زمره تحق

 شـبردیجهـت پ يخواهد شد راه کـار ینوشتار سع نیدارد.در ا دیانسان ساخت تاک طیو مح یعیطب طیحفاظت همزمان از مح
تحقیـق دسـت  نیاز انجام ا یهدف کل.ردیقرار گ یمطرح و مورد بررس ینیآپارتمان نش تیفیک نهیدر زم داریپا معمارياهداف 

 یشـهر مـ تیـفرهنـگ و هو ،يشهر يفضا ی، همگون ینیآپارتمان نش تیفیسبز برک يبالکن هااز قبیل تاثیر  یبه مطالب یابی
 .و پرسش نامه به عمل آمده است يا،کتابخانه یبه صورت میدان یباشد که تحقیقات

 کلمات کلیدي

 سبز - ساختمان – آپارتمان – بالکن –پایدار  – معماري

 مقدمه

بـزرگ  يافراد دارد. امروزه که مهاجرت به شهرها ي هیروح يمثبت رو ریسبز تاث يبوده و فضا نیعج عتیابتدا با طبانسان از 
 یمشکالت مربوط بـه آلـودگ ن،یدو چندان شده است. عالوه بر ا زین يسبز شهر يبه فضا یدگیرس تیاست اهم افتهی شیافزا

 يشـهر رو يباسـازیعالوه بر ز يسبز شهر يفضا ياز گذشته احساس شود. توسعه  شتریب سبز يفضا به ازیهوا باعث شده تا ن
یکی از مکان هاي مناسب براي ایجاد فضـاي سـبز در آپاتمـان هـا بـالکن هـا  مثبت دارد. يریتاث زیسالمت روان افراد جامعه ن

سـبز از  يفضـا يفلسفه و معمـار .سقف است يدارا ییاز الحاقات آپارتمان ها دانست که در واقع فضا توانیبالکن را مهستنند؛
مـردم در ارتبـاط  یزنـدگ يبوده و بـا فلسـفه  بندیپا عتیطب نیقرار گرفته که به قوان یو بررس قیمورد تحق میقد اریزمان بس

 یافـزون بـر سـالمت جسـمان آپارتمانهـاسبز مناسـب در  يفضا شود. یم دهیدر آن د عتیاز طب یاست که چشم انداز و بازتاب
شهرها بـه  منازل مسکونی دراست که در  یدر حال نیو ا شودیبرتر م یزندگ تیفیو ک شتریب يموجب آرامش روان، بازده کار

 بیدر معرض آس یو سالمت اجتماع یاز روستاها سالمت روان شتریدر شهرها ب جهیو در نت شودینم یها توجه چندانجنبه نیا
 .ستا



 بیان مسئله

بـرد  یزمینه پ نیدر ا ینیآپارتمان نش تیفیسبز برک يبالکن ها ریتاثتوان به  یمبنا است که م نیتحقیق برا نیاهمیت انجام ا
و  یزگیتـنفس، پـاک ات،یـح ،یخود را که مترادف بـا زنـدگ یسبز مفهوم و ارزش واقع يامروزه فضا .کرد رفع آن اقدام يو برا

دهـد.  یبـه مـا نشـان مـ شیاز پـ شیکننده هوا است را بـ زهیو طراوت، آرام کننده روح و روان و پاک ییبایز ط،یبهداشت مح
 بیـکـه تخر ینینشـ هیشهرها و حاش هیرو یو ب عیو صنعت، مهاجرت مهار نشده، رشد سر يتکنولوژ عیبخصوص با توسعه سر

شـدن بـه  کیـسبز با هدف نزد يرو فضاها نیاز اسبز داخل و اطراف شهر ها را بهمراه داشته است!  يو وحشتناك فضا عیسر
مناسـب  یگوناگون، محل ياستفاده از رنگها و فرمها تیسرشار از رنگ و احساس و با قابل یمیصم يفضا جادیا يجامعه برا ازین

 يو مبـارزه بـا سـرو صـدا و بهبـود شاخصـها ستیز طیمح یاز آلودگ يریجهت جلوگ یآرامش، استراحت و تفرج و عامل يبرا
 شود. یم جادیا يو سالمت شهر یستیز طیمح

 سواالت تحقیق

 ؟باشد داریپا معماري در راستايمی تواند  سبز يبالکن هاآیا 

 دارد؟ تاثیر مثبتی ینیآپارتمان نش تیفیسبز برک يبالکن هاآیا 

 ات تحقیقفرضی

 .باشد داریپا يمعمار يتواند در راستا یسبز م يبالکن هابه نظر میرسد 

 .دارد یمثبت ریتاث ینیآپارتمان نش تیفیسبز برک يبالکن ها رسدیبه نظر م

 اهداف و ضرورت هاي تحقیق

از منظـر  يشـهر سـتزی طیمح تیفیدر جهت ارتقا ک يسبز به عنوان راهبرد هاي بالکننقش  یبررس قیتحق نیا یهدف اصل
از شـاخص  یکـیبه عنوان  يکاربر نیتا بدان حد است که امروزه وجود ا يسبز  شهر يفضاها تیاهم .باشد یم داریپا يمعمار

 یهوا,کـاهش آلـودگ یسـبز در شـهرها کـاهش آلـودگ ياثـرات فضـا نی. مهمتردیآ یجوامع به حساب م یافتگیتوسعه  يها
سـبز  يمتر مربع فضـا 4تا  2به  ایدر دن يهر فرد ,لطافت هوا و جذب گرد و غبار است.یرطوبت نسب شیدما,افزا لی,تعدیصوت

سـه  کـردیرو کیـدر  پایـدارتوسعه  ينقشه راه برا میتنظروبرو نشود. یو روان یو مشکالت جسم ژنیدارد تا با کمبود اکس ازین
قابل توجـه در  شیبازار به همراه افزا يفضا ییبهبود رقابت و مقررات زدا ،یقیتشو یاستیس ياستفاده از محرك ها ،يمرحله ا

 مؤثر خواهد بـود. یطیمح ستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد داریمتناسب با توسعه پا ریدپذیتجد يها در توسعه انرژ تیفعال اسیمق

مناسب ازمنـابع و  يبهره بردار يداریپنداشت که مفهوم پا نیچن توانیم ینگاه کل کیدارد و در یمختلف میابعادومفاه يداریپا
 یوعقالنـ حیکـه بطـور صـح يهرروند توانیم گرید یانیباشد به ب یم طیو انطباق بامح حیمصرف صح يبه الگو دنیرس يانرژ

 ياسـتهایبـه س یدارنگرشیپا يمعمار نیبنابرا دینام يداریپا یرا به نوع دهیرس يدگاردرگذشته اتفاق افتاده وباگذرزمان به مان
امـروز  يهـا یازاشـفتگ ياریبسـ يپاسـخگو توانـدیاسـت و م دهیآن درگذرزمان گرد ییاست که منجر به دوام و مانا يراهبرد
 .معاصر باشد يمعمار

 



 روش تحقیق

 کـار بـه شـکل مـنظم و نیـدهد. چنانچه ا یم لیاطالعات تشک يرا جمع آور یهر کار پژوهش يبخش ها نیتر  یاز اصل یکی
 يهـاانجـام خواهـد شـد. روش یاز داده هـا بـا سـرعت و دقـت خـوب يریگ جهیو نت لیو تحل هیکار تجز ردیصورت پذ حیصح

 اتیـاطالعات مربوط بـه ادب ي. در خصوص گردآورشودیم میتقس یدانیو م يااطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانه يگردآور
پـژوهش از روش  يهاهیرد فرضـ ای دییتا ياطالعات برا يو جهت جمع آور ه ايکتابخان يهاپژوهش از روش نهیشیموضوع و پ

 .شودیاستفاده م یدانیم

روش، انتقـاد کتـاب و اسـناد  نیـگام مهم در ا نیکتاب و امثال آن است، لذا اول ،يدر روش کتابخانه ا قیابزار تحق نیتر یاصل
 نیـیاعتبـار آن را تع زانیـو م یابیبتواند کتاب را ارز یعنیکتاب شناس باشد؛  دیمکتوب مورد استفاده است. در واقع، محقق با

 برخوردار خواهد بود. ياز ارزش باالتر قشیباشد، تحق اترامر توان نیدر ا يکند. هرقدر و

مورد نیاز این پژوهش مبتنی بر بنیادهاي نظري اکتشافی به دو صـورت اسـنادي و میـدانی جمـع آوري شـده اسـت  اطالعات
از تکنیک هاي ریاضـی ،فرضیۀ آماري به شکل رایج در مطالعات کمی (اثبات گرایی ) و به صورت آزمون هاي آماري و استفاده 

 احتمال به کارگیري اصول ، معیارها و استانداردها است . برو غیره وجود ندارد. بلکه فرضیه اي کیفی مبنی 

 

 پیشینه تحقیق

 یپارس رانیسبز در ا بالکن

را  يا هیـشود، ظاهر اول ینظر گرفته م درو آرامش  شیآسا يضرورت برا کیبه عنوان  یبه طور کل محیط سبز کیآنجا که  از
 شود. یم دهیچادر مراسم، د کیکه در آن باغ محصور از  یباستان پارس یدر سنت باغبان

 تراس سبز در رم باستان

 حومـه ال،یـامپر هیـدوره پرنسسـت در دوره اول دربـود. دهیـد ایرا در مناطق آس یپارس یلوکولوس از روم در ابتدا تجربه باغبان
در  يامپراتور الیوگرفت. یمرتبط با پله ها شکل م يها تراساز  يبه مجموعه ا یعیطب بیش افت،یسعه فورتونا بزرگ شد و تو

 داشته باشد. یسبز متنوع يتراسها يایساخته شده است تا مزا يکاپر

 ياز تراس ها، با چشم انـداز هـا يسزار در مجموعه ا وسیژول تیقوم يالیو يدر هرکوالنوم، باغ ها رویپاپ الیکنار ساحل و در
 .ناپل هستند جیو گوناگون از خل ریدلپذ

 ییایتالیتراس گاردن رنسانس ا

 يها یژگیاستفاده از و ومطرح شد که در آن با پله ها  یوحش عتیطب بر اثر متمدنانه کنترل انسان ،ییایتالیطول رنسانس ا در
 قرار دادند. یمورد بررس بایز يانداز ها چشمکشف  يو طراحان باغ را برا الیو انیمشتر کهشده بود  بیآب ترک



 بایز نهیگاردن در باال با پس زم تراسقرن شانزدهم کامل ساخته شده است، نیاولاز پاپ ها از ي، تحت مجموعه ا کانیوات کاخ
 در محوطه محصور شده بود.

ما ننـد  يمعاصر اتیاند. نظرشده جادیبر سالمت انسان ا عتیطب ریو سنجش تأث حیدر جهت توض یمختلف اتیو نظر کردهایرو
 یساختمان يهاطیکه مح یدر حال دهندیاسترس را کاهش م یعیاند که مناظر طبکرده ینیب شیپ چیبهبود استرس الر هینظر

 .اندازندیم ریبهبود استرس را به تأخ

به  ياتا اندازه تواندیامر م نی. ادهدیمثبت را گسترش م یعاطف يهاپاسخ ،یعیطب يهاتیقرارگرفتن در موقع هینظر نیا طبق
 .که قبالً در معرض استرس بوده است کمک کند یبهبود استرس کس

انسـان  يهـا بـر رودانسـت کـه رنگ یراتیاز تـأث یرا ناشـ عتیمثبت بودن در طب راتیبتوان تأث دیبر موارد ذکر شده شا عالوه
 کنـدیتوجـه را جلـب م يشتری. قرمز که به احتمال بزانندیانگیرا بر م یمختلف یو شناخت یجانیه راتیها تأث. رنگگذارندیم

خشم و  ،ياست از پرخاشگر یو نشان دهدیم شیرا افزا یو زنده دل يریپذ جانیو ه شودیم یختگیو برانگ يموجب فعال ساز
به  نیمسکن و آرامش بخش است. هم چن يریتأث يدارا کندیتوجه را جلب م يکه سبز که به احتمال کمتر یاضطراب، درحال

 انـدداده . در ارتباط با اثرات ذکرشده مطالعات نشـاندهندیقرار م ریافراد را تحت تأث جانیشناخت و ه هارنگ که رسدینظر م
بـه  کیـولوژیزیف يهاپاسـخ زانیـم دهد،یقرار م ریمثبت تحت تأ ث يارا به گونه یو عروق یعملکرد قلب عتیدر طب یکه زندگ

 دنیـمشخص شـده اسـت کـه د نی. هم چنبخشدیاسترس زا را بهبود م عیبا وقا يسازگار ییو توانا دهدیاسترس را کاهش م
پوست را  یکیالکتر تیفشار خون را کاهش و هدا برد،یم نیرا از ب ياچهیماه يهانشت دهد،یضربان قلب را کاهش م عتیطب
 .دهدیم شیافزا

 

 مبانی نظري

 مشهد

بـود.  رانیـا تختیپا ان،یشهر در زمان افشار نیاست. ا يو مرکز استان خراسان رضو رانیا یدر شمال شرق يشهر مشهد کالن
نفوس و مسـکن  یعموم يبعد از تهران است. براساس سرشمار رانیشهر پهناور ا نیمربع مساحت، دوم لومتریک 351مشهد با 

 وجـود ٔ◌ شهر به واسطه نیپس از تهران است. ا رانیا تیشهر پرجمع نیومد ت،جمعی تن 3٬001٬184شهر با  نیا 1395سال 
زائـر از  ونیـلیزائـر از داخـل و دو م ونیلیم 27از  شیب يرایساالنه پذ عه،یامام مذهب ش نیالرضا، هشتم یبن موس علی حرم

 خارج از کشور است.

درجه و  59 ییایو در طول جغراف رانیمربع مساحت، در شمال شرق ا لومتریک  351با  يشهر مشهد مرکز استان خراسان رضو
کشـف  زیـو در حوضه آبر قهیدق 8درجه و  37تا  قهیدق 43درجه و  35 ییایو عرض جغراف قهیدق 36درجه و  60تا  قهیدق 15

 لـومترکی 966 تهران از آن متر و فاصله 985 ایاست. ارتفاع شهر از سطح در اقعو هزار مسجد و نالودیب يهارشته کوه نیرود، ب
است. حـداکثر  یبه شمال غرب یدر جهت جنوب شرق شتریاست و وزش بادها در آن ب ریمشهد معتدل و متغ ياست. آب و هوا

 صفر است. ریدرجه ز 23ها آن در زمستان نیصفر و کمتر يدرجه باال 43ها درجه حرارت در تابستان



 شهر مشهد يها رساختیز

 کیـ يشـهر دارا نیـ. اشـودینفـره انتخـاب م 15شهر  ياست و شهردار آن، توسط شورا شهرداري یمنطقه 13 يدارا شهدم
. حمـل و نقـل سـازدیرا ممکـن م گـرید ياست که ارتباط آن با شـهرها انهیآهن و سه پاراه ستگاهیا کی ،یالملل نیفرودگاه ب

 يبـه گردشـگر ی. اقتصـاد مشـهد متکـشـودیانجـام م يو قطار شهر یرانو اتوبوس یرانتاکسی یمشهد، توسط سامانه یداخل
قابـل توجـه، موجـب رونـق  یبزرگ و امکانـات پزشـک يبا تمرکز بر حرم امام رضا است. در کنار آن، وجود مراکز تجار یمذهب

 است.شده زیشهر ن نیسالمت در ا يو گردشگر یحیتفر يگردشگر

شهر  نیمربع است. ا لومتریاز نه هزار تن در هر ک شیدر مشهد ب تیزبان هستند. تراکم جمع فارسی مشهد مردم ٪93از  شیب
در  »یفرهنـگ اسـالم تخـتیپا«مشهد به عنوان  نیچنانتخاب شد. هم »رانیا يمعنو تختیپا«رسماً به عنوان  1388در سال 

 است.شده دهیبرگز 2017سال 

 يو شهرساز يمعمار

) بـوده. الرضـایبـن موس یاست و گسترش شهر در گذشته به سمت غرب (حرم علسه حصار بوده يمشهد در گذشته دارا شهر
سـه عامـل  یدولتـ يو سـاختمانها دانیـم ابـان،یاسـت. خشده يزیر هیسال اول قرن حاضر پا 25در  یشهر فعل یساخت اصل

بـه  یاصـل ابـانیچنـد خ قیـاست. چهار سمت شـهر از طر یاصل مرکزدو  ياند. شهر داراتوسعه شهر را به عهده داشته تیهدا
و غرب صورت گرفـت. راه آهـن و فرودگـاه  یدر جنوب غرب 1335تا  1325. توسعه شهر در دهه ابدییاتصال م يمرکز دانیم

نوب تهران باعث توسعه شهر به سمت ج دی، جاده جد1345تا  1335اند. در دهه توسعه داشته تیهدا یبر چگونگ يادیز ریتأث
جامعه سنتو، دانشگاه  یمحور اصل 1355است. در سال شده تیبه بعد توسعه شهر منطبق با طرح جامع هدا 45. از سال دیگرد

 ياست. مراکز تجـار یشهر به صورت قطاع ينمودند. ساختار کالبد دیو پارك ملت توسعه شهر را به سمت غرب تشد یفردوس
 در دو محور غرب و شرق قرار دارند. یمسکون يو واحدها اندافتهیز تمرک یغربدر اطراف حرم و قطاع  یو خدمات

 یشناسنیزم

 5000وسعت  نیمربع داشته که از ا لومتریک 16500بالغ بر  یکشف رود بوده وسعت زیه) مشهد که جزو حوضه آبرگ(جل دشت
دارد  يادیـدر ارتفاع و سطح دشـت تفـاوت ز ينزوالت جو زانی. مدهدیم لیرا ارتفاعات تشک هیمربع آن را دشت و بق لومتریک

 انیـاسـت. از ممتـر گـزارش شده یلیم 250و در سطح دشت مشهد متوسط  رمت یلیم 800در ارتفاعات هزارمسجد  کهیبطور
 نیـاسـت. ا تیـحائض اهم ینیرزمیدشت سازند مزدوران (سازند دوران دوم) در رابطه با منابع آب ز نیموجود در ا يسازندها

را  ینـیرزمیآب ز يهاقادر اسـت سـفره یکارست یخال يوجود فضاها لیشده به دل لیسازند که از رسوبات سخت کربناته تشک
رودخانـه در گذشـته  نیـبه خود رودخانه کشف رود اشاره کرد. ا توانیم زیدشت ن نیا یبوجود آورد. از جمله منابع آب سطح

ها تنهـا قطع شدن زهکش جهیو در نت ینیرزمیافتادن سطح آب ز نییبه علت پادر حال حاضر  یاست ولبوده يادیآب ز يدارا
 .شوندیآن وارد م يهاآب از سرشاخه يد مقداریشد یالبیدر مواقع س

 يدر معمار داریتوسعه پا

 لیم شیمورد توجه است، چرا که با افزا اریاز جوامع بس يارینوظهور،در بس يدهایبه عنوان پد يدر معمار داریتوسعه پا امروزه
وارد  عـتیبـه طب يریتواند خسـارات جبـران ناپـذ یعرصه م نیدر ا یتوجه ی، ب یعیروزافزون منابع طب بیو تخر ینیشهرنش



 نیبـ هیتعامل دوسو کی جادیا یکنون طیموجود گردد. در شرا یلیفس يها يانرژ از يرفتن بخش عمده ا نیو سبب از ب دینما
بـه  ياز معماران بزرگ جهان را به خود معطوف ساخته است.چرا که معمار ياریاست که ذهن بس یموضوع عتیو طب يمعمار

منابع باشد.  يریدر نحوه به کارگ يرگذا ریتواند عامل تاث یهر کشور م ياقتصاد يها تیفعال ينمودها نیاز بزرگتر یکیعنوان 
 عـت،یهم نوا با طب يهایانواع طراح يبرا ،يفطر قیبرخاسته از ادراك عم ییراه حلها افتنی يمطالعه نقش معماران گذشته برا

 ،یاجتمـاع يابزارهـا يریبهکـارگ قیـگـردد جـز از طر ینمـ سریمهم م نیو ا دینما یمعماران امروز را دو چندان م تیمسئول
 نـدهیدر آ تیوضـع نیمناسب جهت بهبود ا يو کشف پاسخ ها يمعمار یکنون تیوضع لیجهت تحل یکیزیو علوم ف ياداقتص
 یاهـداف طراحـ یخواهد بود. هطور کل داریبه اهداف توسعه پا افتنیدست  يدر راستا میبس عظ یامر، حرکت نیشک ا یکه ب

 ینوشـتار سـع نیدارد.در ا دیانسان ساخت تاک طیو مح یعیط طبیبر حفاظت همزمان از مح دار،یدر چارچوب توسعه پا داریپا
 .ردیقرار گ یمطرح و مورد بررس يمعمار نهیدر زم داریاهداف توسعه پا شبردیجهت پ ییخواهد شد راه کارها

 سـتمیها برداشته شود، سستون نیاز ا یکیاقتصاد، و جامعه است. اگر  ست،یز طیسه عرصه مح نیتعادل ب داریاساس توسعه پا
جاي دارند و  تیدر اولو یزیست طیمسائل مح داریتوسعه پا یابیارز يهاستمیتعادل خود را از دست خواهد داد. البته در اکثر س

 لیـبـه دل گر،یاز جانب د یزیست طی. مسائل محرسندیبه نظر م دهیچیپ اریبس ،يداریپا یِاعو اجتم ياقتصاد يهاجنبه یابیارز
 نیترمتـداول جـه،یقـرار داد. در نت ریتاث مربوط به آن را تحت يراهبردها ياندهیبه طور فزا ن،یگرم شدن کره زم يفور دیتهد
 ياندازو نصب و راه يبه مصرف انرژ ترشیو ساز، ب اختو مقررات ساختمان و س يبندرتبه يهاستمیو س یزیست طیمح نیقوان
 آن. يو اقتصاد یاجتماع يهاجنبه یاست تا بررسپرداخته دیجد يهايآورفن

 یالمللـنیتـوافقی ب وتـویبرخوردار اسـت.  پروتکـل ک داریتوسعه پا خیدر تار ییسزابه تیاز اهم زیژاپن ن يوتویک یخیوافق تار
بـا اذعـان  ،ياخانهگل يگازها دیآب و هوا است، با اهداف کاهش انتشار تول راتییسازمان ملل متحد براي تغ ونیدرباره کنوانس

در سـال  وتـویهستند. پروتکل ک ياخانهگل يانتشار گازها  يباال یعمدتا مسئول  سطح فعل افتهیتوسعه  يکه کشورها نیبه ا
دوره کشـورها  نی. در دومـدیرس انیبه پا 2012آغاز شده و در سال  2008دوره تعهد آن در سال  نیشد و اول رفتهیپذ 1997

 2013-2020 در دوره هشـت سـاله 1990سال  زانیتر از مدرصد کم 18کم دست ياخانهگل يمتعهد به کاهش انتشار گازها
 شدند. 

در چند کشـور، قـاره اروپـا، و  2011تا  1980 يهاسال نیرا ب ياز مصرف انرژ دیاکس يانتشار سرانه کربن د 1نمودار شماره  
 دکننـدگانیتول نیتربزرگ کایها امرو در صدر آن افتهیتوسعه  يکشورها کهیدهد در حال ی. آمار نشان مکندیم سهیجهان مقا

 گریاند. از جانب دگازها کاسته نیانتشار ا زانیاند و از مگازها کرده نیراً شروع به کنترل انتشار ایاند، اخبوده ياخانهگل يگازها
گازها در جهان  نیسرانه ا زانیکه ماست. با آن نیو چ رانیدر حال توسعه مانند ا ياز جانب کشورها ياخانهگل يانتشار گازها

درصـد  77حـدود  1980-2010سـال  30 یگازها در ط نیانتشار ا ا،یدن تیمعاست، اما به توجه به رشد جثابت مانده  باًیتقر
 است. افتهی شیافزا



 

ها برگرفته از . داده1980-2011هر نفر)،  يکربن برا دیاکس ي(تن د ياز مصرف انرژ دیاکس ي. انتشار سرانه کربن د1 نمودار
 کایآمر ياداره اطالعات انرژ

در چنـد  2011تـا  1980 يهاسـال نیبـ (GDP) یناخالص داخلـ دیبه تول ياخانهگل يگازها دینسبت تول 2شماره  نمودار 
در  ياخانـهگل يگازهـا دینسبت تول ران،یکه در کشور ا دهدینشان م سهیمقا نی. اکندیم سهیکشور، قاره اروپا و جهان را مقا

گرفتـه  یشـیرا داشـت، پ ياخانـهگل ينسبت گازها نیاز باالتر یکیکه  نیچ کشورسال دو برابر شده است و از  31 نیطول ا
کـه اگـر چـه  دهـدینمودار نشان م نیا نیسوم رسانده است. همچن کیها به سال نیا ینسبت را در ط نیا نیاست. کشور چ

گازها نسبت بـه  نیا دیاما تول االست،ب اریبس گرید يبه نسبت کشورها ياخانهگل يگازها دیسرانه تول کا،یمانند امر يدرکشور
 ياخانـهگل يگازهـا کـایمثـل امر ياگر در کشور گریتر است. به عبارت دکم زین یاز متوسط سطح جهان یناخالص داخل دیتول
 ترشیگازها ب نیا دیتول ران،یمانند ا يدرکشور کهیکشور است.  در حال نیدر ا دیرونق کسب کار و تول لیبه دل شود،یم دیتول
 . دیاز مصرف است تا تول یشنا

 

 )کایآمر 2005سال  GDPهر هزاردالر   يازاکربن به دیاکس ي: شدت کربن با استفاده از بازار نرخ ارز  (تن د2شماره  نمودار

را نشـان  2009-1949 يهاسال یط ياز مصرف انرژ یمتحده  ناش االتیدرا (CO2) کربن دیاکس يانتشار د 3شماره  نمودار 
قبـل از  زانیو به م استافتهیها کاهش سال نیگیري در اچشم زانیمتحده  به م االتیدر بخش صنعت ا CO2. انتشار دهدیم

حـال،  نیـآغاز شده اسـت. بـا ا 70بخش پس از دهه  نیمهارکننده در ا نیوانگرفت که ق جهینت توانیاست.  م دهیرس 1970



نقـش و  ن،یقـوان دیـگوی. کانتوکوستا  مشودینم يریگیپ يوان جدمحیط زیستی در بخش ساختمان هنوز به عن يهااستیس
 دارند: ياخانهگل يگازها دیدر مهار تول ییسزابه تیاهم

ها به مرکز توجه متحده، ساختمان االتیداشته باشند. در ا داریدر جهت توسعه پا ینقش مهم توانندیراهبردي م يها استیس
در  يانـرژ يوردر جهـت بهـره یکـه اقـداماتآن لیـبـه دل ژهیواند، بـهشده لیکاهش کربن تبد يو راهبردها ياز انرژ يوربهره

 کاهش کربن و افزودن ارزش امالك و مستغالت منجر شود.  جهیدر نت» جانبه دو«به اثرات مثبت  تواندیها مساختمان

 

ساختمان، صنعت و حمل و نقل در  يهادر بخش يمتحده از مصرف انرژ االتیکربن در ا دیاکس ي. انتشار د3شماره  نمودار
 2011 کا،یآمر ي. داده ها برگرفته از اداره اطالعات انرژ2011-1949 يهاسال

توجه  يبرا یاختصاص يکردهایمختلف، رو یستیز طیدر سراسر جهان مشابه باشند، شرا دیشا داریکه اصول توسعه پا یحال در
 یابیـارز سـتمیس فیـداشت. به منظور تعر داریو توسعه پا داریپا ياز بناها يم بهترالزم است تا مفهو یمحل یطیمح طیبه شرا

 يهاسـتمیکارآمـد و جـامع، س داریـتوسعه پا کنندهنیتأم نیقوان فیاست. براي تعر ازیمورد ن يداریاز پا یروشن فیتعر دار،یپا
 يبندرتبه يهاستمیس نیمناسب آن را فراهم کنند. ا يریگاندازه اسیو مق داریپا ياز بناها یفیشدند تا تعر جادیا اييبندرتبه

 باشند. يداریاز پا يترشیب يهابهتا شامل جن اندافتهینظر شده و گسترش  دیدر طول زمان بارها تجد

 داریپا ياصول معمار

 يداریبه پا یابیدست  یسه اصل به معن نیا نیتعادل ب جادیو اقتصاد است . ا ستیز طیاجتماع ، مح ،يداریپا یرکن اساس سه
 است.

 : است ریکند شامل موارد ز یم جادیا داریساختمان پا کی آنچه

 نیسـاکن ازیـشود که ن یطراح يطور دیبا داریپا ياست. بنا ریناپذ دیتجد يها يحفظ انرژ داریپا ياصل از اصول معمار نیاول
 به حداقل برسد. یلیفس يسوخت ها يداریبه مصرفتعادل و پا



 يو منـابع انـرژ ییآب و هـوا طیکه سـاختمان بـا شـرا ياست، به طور داریپا یموجود اصل دوم از طراح میبنا با اقل یهماهنگ
 موجود منطبق باشد.

 ساکنان یطیو مح یجسم ،یروح يازهاین نیسوم تام اصل

در نظرگرفتـه شـود تـا  دیـبا تیسـا يهـا یژگـیو یطراحـ نیدر حـ نیاطراف است. بنابرا طیبنا با مح یچهارم هماهنگ اصل
 داشته باشند. تیبا هم سنخ طیساختمان و مح

 طیمحـ جـادیا يرا در راسـتا گریاصول د هیکل دیساخت با تیکه فعال ياست به طور ییکل گرا داریپا ياصل ازمعمار نیپنجم
 .ردیسالم به کار گ یستیز

شـده اسـت.  لیصنعت ساختمان تبـد یاصل ياز دغدغه ها یکیدر مصرف منابع به  ییاصل صرفه جو ،يتوجه به بحران انرژ با
از راه  یکـیاسـت  يدر مصرف انرژ يکه با هدف بهره ور ایروز دن يها يو استفاده از تکنولوژ يمناسب ساختمان ساز تیریمد
 است. يداریبه پا یابیدست  يها

 حیصـح یطراح نیدهد. ا یرا کاهش م يردارساخت و زمان بهره ب نیدر ح ریناپذ دیاستفاده از منابع تجد يطراح حرفه ا کی
داده ها ، مراحل  قیمشاوره و متخصص با نظارت و تدق میشود و ت یمرتبط انجام م يو ابزارها يمعمار يکه توسط نرم افزارها
 .دکنن یمنطبق م يداریساخت را بر اصول پا

 با هم دارند؟ یبالکن و تراس چه فرق

 يمختلف خانه از نظر معمار يبخش ها يبدانند، برا ياز افراد هستند که دوست دارند تفاوت بالکن و تراس را در معمار یلیخ
 دهیـدر ان هـا د یکـو]ک يتفـاوت هـا قتیداشته باشند اما در حق یمعن کیدر ظاهر  دیانتخاب شده که شا یمتنوع ينام ها

و  داننـدیم یکـیاز افراد بـالکن و تـراس را  ی. برخمیکنیم یآن ها را با هم بررس تمثل بالکن و تراس که در ادامه تفاو شودیم
 با هم دارد. ییبالکن و تراس تفاوت ها دیبدان ستیبا هم ندارند اما بد ن یمعتقدند که تفاوت

 ست؟یبالکن و تراس درچ تفاوت

 يدو طـرف رو بـه فضـا ایـطـرف  کیسقف است و از  يدارا ییاز الحاقات آپارتمان ها دانست که در واقع فضا توانیرا م بالکن
مساحت بالکن در مساحت آپارتمان محاسبه  دی. الزم است بدانندیگویو نرده م وارید میبسته بالکن ن يدارد، به بخش ها رونیب
 .شودیم

بـه  یکه مساحت آن ربطـ شودیگفته م يمسقف و بدون سقف در معمار ریغ ییآن بهار خواب است به فضا گریکه نام د تراس
 مناسب هستند. اریاوقات فراغت و استراحت بس يمساحت آپارتمان ندارد. تراس ها برا

 سبز در بالکن يفضا ینحوه طراح

خواهـد  یدر ابتدا به مساحت بـالکن شـما بسـتگ يادیانجام شود، تا حدود ز یسبز در بالکن به چه شکل يفضا یکه طراح نیا
 .دیو آن را گام به گام اجرا کن ختهیسبز در بالکن ر يفضا ياجرا يبرا یطرح کل کی دیتوان یداشت. پس از آن م



اسـت. بـا  يواریرونده و د اهانیشود، استفاده از گ یم شنهادیسبز در بالکن پ يفضا یکه در طراح ییفاکتورها نیاز بهتر یکی
 يالزم بـرا يقـو يهـا نـهیبالکن شما، زم يقرار گرفته و رشد خزنده داشته باشند، فضا واریکه بر د یچکیپ اهانیاستفاده از گ

 آورد. یسرسبز را به دست م طیمح کیشدن به  لیتبد

بالکن، هـم بـه  يگلدان ها بر نرده ها نی. با نصب ادینرده ها استفاده کن يبرا یلیمستط ایکوچک  ياز گلدان ها يدر گام بعد
بالکن  شتریاست که در ب يزیچ نی. ادیحاصل کرده ا یبزرگ تیو هم عطر و طراوت آن ها از داخل، موفق رونیاز ب يلحاظ بصر

سبز نداشته و هر روح  يفضا یبه علم طراح يازیکه ن يزی. چمینیب یم زیاند ن داشته يا قهیمنازل که صاحبان خوش سل يها
 کند. یبه طور ناخودآگاه از آن استقبال م یدوست عتیطب

. دیحال متنوع داشته باشـ نیسبز محدود و در ع يفضا کیدر بالکن،  یباغچه مصنوع کی جادیبا ا دیتوان یها م نیاز ا هگذشت
. دیبه چند گلدان اکتفا و قناعت کن دیداشته و اگر بالکن کوچک و جمع و جور باشد، با یبه مساحت بالکن شما بستگ نیالبته ا

کـار،  نیـبـا انجـام دادن ا د،یدر آن قرار ده یباغچه و گلخانه مصنوع کیدهد که  یاجازه را به شما م نیبالکن ا ياما اگر فضا
 .دیفرصت کاشت انواع گل ها را به خود داده ا

بـالکن منـزل خـود عالقـه منـد  یدر باغچه مصـنوع یخوردن يها يشده که افراد به کاشت سبز دهیمواقع د ياریدر بس یحت
 یاز سـرگرم یکـیداشته و بـه  يادیز تیها و برداشت آن ها و رساندن به سفره، جذاب يسبز نیاز ا يرهستند. کاشت و نگهدا

 شود. یم لیخانواده ها تبد يها

. به خاطر داشـته دیبه موقع را انجام ده ياریآن داشته و آب اهانیاز گ یشناخت درست دیسبز در بالکن، با يفضا ينگهدار يبرا
انتخـاب شـوند  یاهانیاز نوع گ دیبوده و با دینور خورش میداخل بالکن، به طور معمول در معرض تابش مستق اهانیکه گ دیباش

 دیبا مقاومـت کـم نسـبت بـه تـابش نـور خورشـ ییگلدان ها دی. ممکن است شما بتوانرندموضوع دا نیکامل با ا يکه سازگار
 نیـامـا ا د،یـاسـتفاده کن شـانیبرا بانیسـا کیاز  ایآورده و  یلآن ها را به داخ د،یانتخاب کرده و در ساعات ظهر و تابش شد

 قابل اجرا نخواهد بود. د،یا ختهیبالکن آو يکه به نرده ها ییگلدان ها ایرونده  شیپ اهانیگ يموضوع برا

 در خانه اهیگل و گ ينگهدار دیفوا

بخش از نمناك به  نیدهد ؛ درا یبه افراد م یخوب يشود و انرژ یباعث سالمت روح وجسم م طیمح ییبایهان عالوه بر ز اهیگ
 شوند. یم میتقس یدسته اصل 7که به  يدیپرداخت فوا میدر خانه خواه اهیگ دیفوا

 هوا يپاکساز -1

هر روزه  دیکرده اند ، بهتراست بدان قیتحق اهانیداخل منزل باکمک گ يهوا يپاکساز نهیدانشمندان ناسا در زم 1989 درسال
 اهـانیگ يدر منزلمـان بـرا ییجـا یتنفس يها يماریاز ابتال به ب يریجلوگ يبرا دیو با میهاهست یآلودگ از ياریدرمعرض بس

 .میکن جادیا یخانگ

 داخل خانه هستند؟ يمناسب فضا یاهانیهوا چه گ يپاکساز يبرا

 .دهدیرا کاهش م دیدرخت آسان است و سطح فرمالدئ نیبامبو : مراقبت ازا درخت



نـدارد  ازیـن يادیـکنـد و بـه آب ز یرشـد مـ یکه به آرام یاهیمنزل و ادرات مناسب است ،گ يدرخت برا نیفوفل : ا درخت
 کند. یم يآن هوا را پاکساز يبرگها نیهمچن

داخـل  يهـوا يکننده مناسب بـرا هیتصف کی ياریبس دهیهوا مناسب است و به عق يپاکساز يبرا اهیگ نی: ا نیبنجام کوسیف
 خانه است.

 یو خوشحال ياحساس شاد جادیا -2

 يدر شـاد يادیـز يگـذار يریقدرت تـاث اهانیکنند گ یازمردم ادعا م ياریکند ،بس یکمک م يدر منزل به شاد اهیگ داشتن
 موثرند. اهانیگ یبرخ یرفع استرس و فضار عصب يهستند ؛ برا دیمف تانیبرا اهانیگ دیهست یدارند پس اگر فرد حساس

 کند. یبنفشه به کاهش استرس و حفظ آرمش کمک م دیدرمنزل دار يو ناسازگار زی: اگر ست بنفشه

 خواهد کرد. جادیا یو احساس خوب يشاد تانیبرا اهیگ نیکه ا دی: باور داشته باش چکیپ

 .بردیدرمردان را باال م یجنس لیم يشناسند و بارور یمردان م اهیبه عنوان گ اهیگ نی: ا اهیگ درفش

  

 هستند دیذهن مف يبرا -3

 یکنـد ، اگـر مـ یکمـک مـ تیو به درمان استرس و عصبان جادیو عشق ا یکند و مهربان یذهن را شفاف م اهانیاز گ مراقبت
 .دیرا باال ببر تیوخالق دیبسوزان يتا کالر دیانجام ده ییها تیو با خاك فعال دیدرست کن يباغچه ا دیتوان

  

 اضافه يکاهش سطح صداها -4

 مینـیب یمـ اهیـرا بـا گـل وگ ییسـاختمانها یخاطر وقت نیکند به هم یم يو هوا راپاکساز دهندیسروصدا راکاهش م اهانیگ
 کمتر سروصدا دارند. میکن یاحساس م

 حس آرامش جادیا -5

 .دیبهره ببر تیدرمان عصبان يبرا دیتوان یم اهانیو گ عتیطب از

 .شودیم شنهادیپ یائسگیو  یخواب ی، ب تی،عصبان یدرمان افسردگ ياست برا نیپریه يحاو اهیگ نی: چون ایکوه يچا

 کند. یکمک م تیدارد و به درمان عصبان یآرام بخش ریتاث اهیگ نی: ایساعت گل

 کند. یعمل م یقلب عال میو تنظ یخواب یدر درمان استرس ،ب اهیگ نی: ابیالط سنبل

 



 تمرکز شیافزا -6

 را دارند شامل : تیخاص نیکه ا یاهانیبرد ، گ یباال م زیتمرکز را ن دهدیاسترس را کاهش م اهانیطور که گ نیهم

 است. دیحافظه مف تیو.تقو یسالمت يدارد و برا يخواص چند گانه ا ي: رزمار يرزمار

 کند. یکمک م یخواب یو ب ی: محرك حافظه و به درمان ناراحت مویل

 کند.  یاست که حافظه را به شکل خوب حفظ م يمواد يد و حاودار تیاهم یدر آرام بخش بایز اهیگ نیمارشمالو :ا اهیگ

 مثبت هستند يها يمنبع انرژ -7

 دیپرکن اهانیگ نیمنزل را با ا نیهستند بنابرا يمنبع انرژ اهانیازگ یبعض

 کند. یآن ها رامتعادل م يال است و انرژ دهیا شانیدارند اسطوخودوس برا یخواب یکه ب ي: افراداسطوخودوس

 .دیدرمنزل نگهدار دیهست ییرا اگر در آستانه جدا اهیگ نیباستان معتقدند ا يها ینی؛ چ بردیعزت نفس راباال م: سرخس

 کند. یرادر منزل پخش م یحس خوب اهیگ نی: ايداوود گل

 

 ه گیريتیجن

در داخل منـازل و  يسبز شهر يکند.فضاها دایخاص پ تیاهم الهایسبز در منازل و و يباعث شده تا فضا ینیشهر نش یزندگ
خاکها اسـتفاده شـده و  نیها معموال از مرغوب تر طیمح نیبرخوردار است ، با توجه به کوچک بودن ا یخاص تیفیاز ک الهایو
 شود . یم دهیمکان ها د نیدر ا يبهره ور نیشتریبا ب زیمصرف آب ن زانیم

 شیافـزا يادیز زانیاست که امروزه به م یاز استرس یناش یمنف راتیسبز کاهش تأث يدرفضا یاز زندگ یناش راتیاز جمله تأث
 نیـمـرتبط بـا اسـترس مواجـه شـده اسـت و ا يهايماریب نهیدر زم يادیز يهاجامعه با چالش ریاخ يهااست. در سال افتهی
، 2020کـه تـا سـال  رسـدیه نظـر مب یآمار سازمان بهداشت جهان طبق.اندهشد لیتبد یمشکل بزرگ جهان کیبه  هايماریب

باشـند. اسـترس  یدر افراد هر دو جنس و در هر گروه سن يماریعلت ب نیترمهم یعروق یقلب يهايماریو ب یذهن يهااختالل
اگـر مـردم  نی. بنـابراگذاردیم يبر جا یمانند قلب و عروق خون یاتیح يبر همه اعضا يخطرناك و جد راتیمدت تأث یطوالن

انـد نشان داده قاتیاست که تحق یدرحال نیافتد. ا یبه خطر م یآنها از طرق مختلف یسالمت ابندیکاهش استرس ن يبرا یراه
و  يداریـکـه منـاظر د یراهـ نـهیدانش موجود در زم نیانسان رابطه وجود دارد، بنابرا یاطراف و سالمت طیادراك مح نیکه ب
 .دهدیقرار م ریافراد را تحت تأث اهو رف یسالمت عتیطب

محـل  یقـدم کیدر  یاست ، آرامش ریکم نظ ی، آرامش دیآ یآنچه بدست م الهایمنازل و و يدر محوطه ها نهیهز نیا يازا به
 . یزندگ



ما نند  يمعاصر اتیاند. نظرشده جادیبر سالمت انسان ا عتیطب ریو سنجش تأث حیدر جهت توض یمختلف اتیو نظر کردهایرو
 یساختمان يهاطیکه مح یدر حال دهندیاسترس را کاهش م یعیاند که مناظر طبکرده ینیب شیپ چیبهبود استرس الر هینظر

 .اندازندیم ریبهبود استرس را به تأخ

به  ياتا اندازه تواندیامر م نی. ادهدیمثبت را گسترش م یعاطف يهاپاسخ ،یعیطب يهاتیقرارگرفتن در موقع هینظر نیا طبق
 که قبالً در معرض استرس بوده است کمک کند یبهبود استرس کس

انسان  يها بر رودانست که رنگ یراتیاز تأث یرا ناش عتیمثبت بودن در طب راتیبتوان تأث دیبر موارد ذکر شده شا عالوه
 کندیم توجه را جلب يشتری. قرمز که به احتمال بزانندیانگیرا بر م یمختلف یو شناخت یجانیه راتیها تأث. رنگگذارندیم

خشم و  ،ياست از پرخاشگر یو نشان دهدیم شیرا افزا یو زنده دل يریپذ جانیو ه شودیم یختگیو برانگ يموجب فعال ساز
به  نیمسکن و آرامش بخش است. هم چن يریتأث يدارا کندیتوجه را جلب م يکه سبز که به احتمال کمتر یاضطراب، درحال

 که رسدینظر م

 . در ارتباط با اثرات ذکرشده مطالعات نشاندهندیقرار م ریافراد را تحت تأث جانیشناخت و ه هارنگ

 کیولوژیزیف يهاپاسخ زانیم دهد،یقرار م ریمثبت تحت تأ ث يارا به گونه یو عروق یعملکرد قلب عتیدر طب یکه زندگ اندداده
 دنیـمشخص شده است که د نی. هم چنبخشدیاسترس زا را بهبود م عیبا وقا يسازگار ییو توانا دهدیبه استرس را کاهش م

پوست را  یکیالکتر تیفشار خون را کاهش و هدا برد،یم نیرا از ب ياچهیماه يهانشت دهد،یضربان قلب را کاهش م عتیطب
 .دهدیم شیافزا
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