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 چکیده

آنچره  بشر به دنبال تکامل در زندگی خویش، مسکن طبیعی در غارها را رها نمود و به مسکن ساخته دست خودروی آورد و تا امروز هرر  

ای،  تحرول فرهنیری در هرر جامعره     است. به همین جهرت برا   زندگی انسان متحول شده، مسکن او هم متحول شده فرهنگ، اقتصاد و ابعاد

باشد و متعاقر    تأثیرگذارساکنان سبك زندگی بر  تواندمی معماری مسکنبنابراین چیونیی طراحی ؛ گردد تحول در مسکن مشهود می

 یترأثیر معمرار  ، درووهش تر ش شرده    نیر در اه عنوان قسرمت مهمری از توسرعه دایردار  را دچرار تکییرر کنرد.        آن میزان مصرف انرژی )ب

مورد های مسکونی مجتمعساکنان ای از معماری دایدار  )زیر مجموعه داریدای بر سبك رندگ یمسکون یهامجتمع یهای عمود دسترسی

در مراحرل   دیمایشری اسرت.  -توصریيی  یدووهشر  ؛ها داده یز نظر نحوه گردآوراین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ا .ردیکنکاش قرار گ

با قرابت فرهنیی، اقتصادی و  مجتمع مسکونی شیراز 41ای اط عات الزم کس  و سپس تعداد  ابتدایی از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه

ی شده است و دس از سنجش کیيیت و کمیت دسترسی عمودی )آسانسرور و  بند میتقساجتماعی به دو گروه بلند مرتبه و ارتياع متعارف 

)با روش مطالعه میردانی  ثبرت گردیرد. برا توجره بره        79، تعداد دفعات استياده از آسانسور طی یك هيته در اردیبهشت و مرداد ها آندله  

آمرد. سرپس رابطره     به دستك روز اردیبهشتی و مردادی میانیین استياده روزانه و تعداد ساکنان هر مجتمع، سرانه استياده آسانسور در ی

مورد محاسبه و تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت. نترای       9به وسیله مدل تصریح شده و به وسیله نرم افزار ایویوز  ها دلهآن با کیيیت و کمیت 

یر سبك زندگی و استياده از آسانسرور داشرته   تواند تأثیر چندانی در تکیها نمی های بلند مرتبه کیيیت دله دهد در ساختمان حاصل نشان می

یابد. دس هر چره کیيیرت    های با ارتياع متعارف، با افزایش کیيیت دله، تعداد دفعات استياده از آسانسور کاهش می اما در ساختمان؛ باشد

ایجاد جذابیت و  بنابراین؛ کند یها بهبود یابد، تعداد دفعات استياده از آسانسور کمتر شده و سبك زندگی به سمت دایداری حرکت م دله

 سبك زندگی را توسعه دهد. داریدای تواند کم، می یهایی با مصرف انرژ سهولت استياده بخش

 واژگان کلیدی: پایداری، معماری، سبک زندگی، مسکن، شیراز.
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 مقدمه  

و  "توسهعه پایهدار  "ه از دید بسیاری از پژوهشگران تنها راه نجات و ادامه حیات بر روی کره زمین توجه بهه  ک امروز

نگاهی ویژه نیز بهه معمهاری بهه عنهوان ایجهاد کننهده )مسهتقی  و        است، بنابراین بایستی  "یداریپا"مسائل مرتبط به 

معمهاری  "همین امهر باعهب بهه وجهود آمهدن      .(Rogers, 2005)درصد تغییرات آب و هوایی داشت 77غیرمستقی ( 

منابع طبیعهی شهده اسهت. معمهاری پایهدار را از       "استخراج کمینه"و  "مصرفِ مدیریت شده"با هدف اشاعه  "پایدار

تقسی  کرد. در ارتباط بها سهاختمان پایهدار     "سبك زندگی پایدار"و  "ساختمان پایدار"به دو قسمتِ  توان ینگاهی م

 "سهبك زنهدگی پایهدار   "در حهالی کهه در    شهود  یفعال یا غیرفعال پایدار دیده م یها ست یبیشتر مباحب تكنیكی و س

 ,Arjanko)ردیه گ یمورد توجهه مه   ها یر انرژت زندگی در جهت مصرف انتخابی مناسب یها لیرفتارها، عادات و پتانس

2015: 17). 

 نهه  چهون  گیهرد  مهی  کار به راها  آن فرد که شودمی اطالق عملكردها از جامع بیش و ک  یا مجموعه به زندگی سبك

 در اسهت  برگزیهده  خهود  شخصهی  هویهت  برای وی که ه  را خاصی روایت کنند، بلكهمی تأمین را او نیازهای فقط

 مفههومی  یها  تجربهی  توافهق  ههی   تقریبا"که است معتقد سوبل (.Giddens, 1995:81)سازندمی متجس  دیگران برابر

 موجهود  تعاریف توانمی همه این . با(Fazeli,2004:67)ندارد وجود است زندگی سبك سازنده چیز چه اینكه درباره

 و داننهد مهی  رفتهار  جهن   از را زنهدگی  سهبك  که هستند تعاریفی مجموعه اوّل گروه. کرد تقسی  کلی گروه دو به را

 عهدم  معنای رویكرد، به این. گذارندمی بیرون مفهوم این دایره از را افراد ذهنی هایگیریجهت و هاها، نگرشارزش

 زنهدگی  سهبك  نیسهت  مهه   کهه  معنا اسهت  بدین نیست، بلكه زندگی سبك به دادن شكل در ذهنی مقوالت دخالت

 بها ) رفتارهها  از برخهی  سهاختن  متمهایز  اسها   بهر  که زندگی سبك شناخت محقّق برای و است گرفته شكل چگونه

-می زندگی سبك از بخشی نیز را هانگرش و هادوم، ارزش رویكرد. است گیرد، مه می صورت( خاص هایویژگی

 شناسهی روان ، دراست بیشتر آن شناختیروان وجه که دوم رویكرد بوده، اما غالب شناسیجامعه در اوّل رویكرد. داند

 شهیوه  ههر  از اسهت  عبهارت  زندگی سبك" که سوبل تعریف این به باید چاوشیان و اباذری اعتقاد به است. بوده بارز

 عمومیهت  مهردم  از کثیری تعداد میان باید زیستن شیوه این که افزود نیز را نكته این، "زیستن تشخیص قابل و متمایز

سهبك  " یها از جمله عناصری و مؤلفه .داشت نخواهد فردی مصرفی یها هو  یا طبایع با تفاوتی وگرنه باشد داشته

، نوع پوشاک ییاند، عبارت است از: شیوه تغذیه، خودآراها یاد کرده که زیمل، وبلن و وبر در آثار خود از آن "زندگی

های گذران اوقات فراغهت و   شیوهو پیروی از مد، نوع مسكن، دکوراسیون، معماری و اثاثیه، نوع وسیله حمل و نقل، 

چنان که از تعریف آدلر از سبك زندگی معلوم است او سبك زندگی را شامل همه رفتار، افكار، احساسهات   تفریح آن

شهود   سبك زندگی به خانه و اثاثیه محدود نمی .(Mahdavi Kani,2007: 211داند)فرد و حرکتش به سوی هدف می

هها و  هها، ارزش گیهرد و نگهرش  ابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف و لبا  را در برمهی و تمام چیزها مانند الگوهای رو

 .Thyra) 1996 ,)کندبینی فرد و گروهی که عضو آن است را منعك  میجهان

نباید فراموش کرد سبك زندگی به انتخاب وابسته است و انتخاب نیز به اطالعات، خود محصهول فرآینهد ارتباطهات    

 یهها  برای توصیف کهنش  کنند یند میان فردی یا رسانه باشد. کسانی که در جوامع مدرن زندگی متوا است. ارتباط می

های زندگی الگوهایی برای کنش هستند کهه مهردم را از   کنند. سبكخود و دیگران از مفهوم سبك زندگی استفاده می
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و چرایهی و معنهای آن    دهنهد  ینجهام مه  کنند تا آنچه را مردم ازندگی کمك می یها کنند، بنابراین سبكه  متمایز می

 .(Cheney,2003:11درک شود )

گهذارد،  معماری که بر زندگی و سبك زندگی انسان تهأثیر مهی   ی شاید بتوان اذعان کرد بیشترین عرصه سوی از دیگر

مهه  پردازد که ههای متفاوت و متنوعی میطراحی مسكن است. انسان زمان زیادی را در فضاهای مسكونی به فعالیت

نحوه و میزان مصرف انرژی خاص خود را دارند و سبك زندگی انسان بر نحوه انجام هرکدام تأثیرات بسهیاری دارد.  

زنهدگی در محهیط،    هبروز و ظهور سبك زندگی است. اثرات تغییهر شهیو   یها عرصه نیتر یدر حقیقت مسكن از اصل

چرا که مسكن قبل از آنكهه  . (Fazeli,2006:31هد)تواند نشان دبیش از هرجایی در درون و بیرون مسكن خود را می

ها باشد، نهادی اجتماعی، فرهنگی و نمادین است. به گفته راپاپورت سبك زندگی بهه   فضای سكونت و زندگی انسان

بهه همهین منرهور سهبك      .(Rapoport, 2013:141شهود ) های فعالیت در مسكن منجر میترتیب به فعالیت و سیست 

رفتاری درون  یها یتی یكپارچه از ابعاد معنوی و مادی زندگی، در پیوند عمیق با مسكن و قرارگاهزندگی به عنوان کل

-دههد مهی  گیرد. این موضوع سرشت مسكن را فراتر از کالبد آن، در ارتباطی عمیق با سبك زنهدگی قهرار  آن قرار می

(Taheri, 2014:4). 

و انتخابی مبتنی بهر کهاهش مصهرف     دار یمعن یها تیپایدار بر فعالسبك زندگی پایدار، به گفتۀ الرنزِن سبك زندگی 

سبك زندگی پایدار، رویكردی آگاهانه و مهداوم   ۀ( هدف از ارائLorenzen, 2012:97آب، انرژی و منابع تكیه دارد )

ریجی برای همزیستی انسان و طبیعت است. سبك زندگی پایدار ناظر بر همسازی انسان با آهنگ طبیعت و تغییر تهد 

محیطی بالقوه است. نباید فراموش کرد، انسهان بها    یها تیو قابل یساز تعامل این دو از طریق فرهنگ یها وهیبرخی ش

  امها بهه نرهر    ورزد یهر آنچه مخالف خلق و خوی فرهنگی و اجتماعی و در درجه دوم غریزه او باشهد مخالفهت مه   

د چگونگی مصرف انرژی که کامالً نهادینه نشده و الگوهای این تغییر در مورد برخی رفتارهای فرهنگی، مانن رسد یم

سهازی،  از سوی دیگر، فهار  از فرهنهگ   (.Taheri, 2014:4است) ریپذ ها وجود دارد، امكان جایگزین مناسبی برای آن

 راهی برای تشهكیل  تواند یبالقوه و حامی سبك زندگی پایدار، به ویژه در طراحی معماری مسكن، م یها طیایجاد مح

سیستمی متعادل از مشارکت انسان، معماری و طبیعت باشد. آنچه در اینجا از سهبك زنهدگی پایهدار در نرهر اسهت،      

دیگهر بهه سهبك     یا زندگی تحت تأثیر طراحی معماری مسكن است. به عبارتی باید به گونه یها وهیبیشتر بر تغییر ش

از زندگی اسهت کهه طبیعهت،     یا وهیاین مسیر شزندگی و یا چگونگی زیستن و حضور خود در نرام هستی اندیشید.

های تجدید پذیر( نیز تنها در خدمت مقاصد زندگی انسانی نیست. بلكهه انسهان و شهیوه    حتی به صورت پاک )انرژی

 تر باید پاک و همسو با طبیعت و به تعبیر دیگر پایدار باشد. زندگی او نیز به عنوان جزئی از سیستمی بزرگ

در وهلهه اول )بنها بهه     است کهه  ی از توده ساکنانرن و تغییر همه جانبۀ سبك زندگی، کمتر کسبا ورود تجهیزات مد

دههد  امها بنها بهه سهه ضهرورت و        تغییهر روش  بتواند یا بخواهد تهن بهه ایهن نهوع از زنهدگی      کاهش ظاهری رفاه(

انتخابی، بخشی از سهبك زنهدگی   توان امیدوار بود که با طراحی محیطی مناسب، مردم به صورت آن می یرسان اطالع

مواد فسهیلی و قیمهت    یریپذ انیپایدار را به تدریج و آگاهانه پذیرفته و در مسكن عملی سازند. نخست، آگاهی از پا

 یها ین طبیعی مانند خورشید و باد. دوم کاهش مصرف انرژاپایهای بیروزافزون این مواد در جهان، در مقابل انرژی

سوخت و درمان. سوم  یها نهیآن در کاهش آلودگی هوا و نیز اقتصاد خانواده برای کاهش هز فسیلی و پیامدهای سبز
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موضوع که اخیراً مورد توجه دوباره قرار گرفته، نقش عناصر طبیعی در کیفیت سالمتی جسهمی و روانهی    نیتر و مه 

-در بهدن انسهان اسهت    دیین انسان است. برای مثال تابش خورشید افزون بر روشنایی و گرمها، منبهع اصهلی ویتهام    

(Bubekri, 2008). ضهرورت آن   نییبنابراین در این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط سبك زندگی پایدار و معماری و تب

تا بتوان با تأسهی بهه آن سهبك     شود یبرای ادامه حیاط انسان، به ارائه راهكارهای عملی در طراحی مسكن پرداخته م

 .زندگی پایدار را اشاعه داد

 عنهوان عهاملی از   بهه  ی به عنوانهای مسكون مجتمع یهای عمود دسترسی یمعمار، پژوهش تالش شده است نیار د

بهه   یو په  از مهدت   جهاب یرا ا یانتخابِ رفتارِ مناسبِ انسان در جهت پایهدار "که مورد پژوهش قرار گیرد  یمعمار

 یبه سبك زنهدگ  توان یمی های عمود دسترسی یمعمار یراهبردها. بدین شكل با کند نهیو نهاد لیتبد یعادات انسان

برای رسیدن به اهداف پایهداری در   "سبك زندگی پایدار"و از  کرد دایپ یدسترسهای مسكونی  ساکنان مجتمع پایدار

ی، نداشهتن  سهاز  فرهنهگ ی ابتهدایی و جهاری، در کنهار عهدم     هها  نهه یهزکنار استفاده از ساختمان پایدار )که به علهت  

ترسی به تكنولهوژی درخهور، از آن اسهتقبال مطلهوبی نشهده اسهت( اسهتفاده کهرد. بهه منرهور           و عدم دس رساختیز

مستقل و سهرانه تعهداد دفعهات اسهتفاده از آسانسهور بهه عنهوان         ریمتغی فیزیكی پله به عنوان ها اندازهسازی، از  کمی

 اش قرار داده شده است.  تفاوت سبك زندگی )به عنوان متغیر وابسته( کمك گرفته و نتایج مورد کنك 0نماینده

در مراحهل   پیمایشهی اسهت.   -توصهیفی  یها پژوهش داده یاین تحقیق از نرر هدف، کاربردی و از نرر نحوه گردآور

ای با کتب، رساله و منهابع اینترنتهی معتبهر فارسهی و انگلیسهی اطالعهات اسهتخراج،         ابتدایی از روش مطالعه کتابخانه

که از نرر فرهنگی، اقتصهادی، میهانگین سهن     مجتمع مسكونی شیراز 01مطالعه و کد گذاری شده است. سپ  تعداد 

و  هها  مجتمهع دارند را انتخاب کرده و سپ  بهه تجزیهه و تحلیهل    ساکنان، سن بنا و سیست  تأسیساتی قرابت بیشتری 

بهر   "ارتفهاع و تعهداد طبقهه   "پرداخته شده است. بنا به پارامتر تأثیرگهذار   ها آن یهای عمود دسترسی کیفیت معماری

همكهاری  طبقه( و کمتر از آن( تقسی  شد و سهپ  بها    1متر )و یا  21استفاده از آسانسور به دو دسته )ارتفاع بیش از 

های فوق الذکر و همكاری مهندسین برق و مكانیك با برنامه نویسهی و نصهب سنسهور و شهمارنده      مدیران ساختمان

های عمهودی(   )به عنوان مسیر انرژی بر دسترسی ها آنروی آسانسورها )نصب میكروکنترلر(، تعداد دفعات استفاده از 

 در اختیار این پژوهش قرار گرفت.  

 سبك زنهدگی پایهدار  های مسكونی و متغیر وابسته  های عمودی مجتمع یر مستقل معماری دسترسیدر این تحقیق متغ

ی پایدار است که با روش گردآوری میهدانی و شهمارنده و سنسهورها جمهع شهده و      معمارای از  به عنوان زیر شاخه

 نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرا خواهد گرفت.

به ترتیب برای  های زیر مدل مبنی بر تأثیرگذاری کیفیت پله بر تعداد دفعات استفاده از آسانسور جهت بررسی فرضیه

 تصریح گردید:های بلند مرتبه و ارتعاش متعارف  ساختمان
                 

Q1: های بلند مرتبه   در ساختمان سرانه استفاده از آسانسور میانگین 

 های مسكونی بلند مرتبه   مجتمععرض پله در هر یك از    :

                                                           
1- Proxy  
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Q2 :های کوتاه مرتبه   در ساختمان سرانه استفاده از آسانسور میانگین 

 های مسكونی کوتاه مرتبه   عرض پله در هر یك از مجتمع   :

و آمهاره تهی    پهرآب و نتایج با استفاده از میهزان   صورت خواهد گرفت Eviews 7برآورد مدل با استفاده از نرم افزار 

 شود. ها از بعد معناداری سنجش و به تفسیر ضرایب پرداخته می استودنت و سایر آزمون

 رویکرد نظری

 1سبك زندگی

 یدفهاع  یهازمیگزیند. هر فرد بنا بر مكان بر می ها روزمرگیکه فرد در برخورد با  است حیات ای از شیوه یسبك زندگ

 وهیشه ، یو حهواد  زنهدگ   فیه در برخهورد بها تكل   یطیخودآگاه و تأثیر عوامل مح یانطباق یها یناخودآگاه، استراتژ

فرد است و  یزندگ وهیش، یمعتقدند که سبك زندگ 0331در سال الكوک و همكاران . (Farfield,1990) دارد یخاص

و اسهتفاده از دارو را   یاجتماع تیستر ، حماورزش و خواب، غلبه بر اه، یتغذ، یتیشخص یها یژگیچون و یعوامل

دسهت   یآنهان در زنهدگ   یو اجتماع یهای فرد موفقیت زانیتوان به م افراد می یسبك زندگ یابیبا ارز گیرد. در بر می

 .(Hoseini,2000)فكر و سالمت روان مؤثر است تیدر وضع ی. سبك زندگافتی

چون نهه فقهط   ، گیرد ها را به کار می شود که فرد آن از عملكردها اطالق می یزندگی به مجموعه جامع سبكدر واقع 

در برابهر  ، کنند، بلكه روایت خاصی را ه  که وی برای هویت شخصی خهود برگزیهده اسهت    نیازهای او را تأمین می

و قابهل   زیمها مت وهیهر ش "یسبك زندگ" انیو چاوش یاباذر ادبه اعتق .(Giddens,1995:81)سازد دیگران متجس  می

داشهته   تیه از مهردم عموم  یریه تعهداد کث  انیم دیبا ستنیز وهیش نیافزود که ا زینكته را ن نی، ااست ستنیز صیتشخ

 "یسبك زندگ" یها جمله عناصر و مؤلفه ازنخواهد داشت.  یفرد یمصرف یها هو  ای عیبا طبا یباشد وگرنه تفاوت

نهوع پوشهاک و   ، ییخهودآرا ه، یه تغذ وهیاند، عبارت اسهت از: شه  کرده ادیها  وبلن و وبر در آثار خود از آنمل، یکه ز

گهذران اوقهات فراغهت و     یها وهیحمل و نقل، ش لهینوع وسه، یو اثاث یمعمارون، یاز مد، نوع مسكن، دکوراس یرویپ

را شهامل همهه رفتهار، افكهار،      یمعلهوم اسهت او سهبك زنهدگ     یآدلر از سهبك زنهدگ   فیکه از تعر ن. آن چناحیتفر

 هیه به خانهه و اثاث  یسبك زندگ ولی (.Mahdavi Kani, 2002:211داند )یهدف م یاحساسات فرد و حرکتش به سو

-و نگهرش  ردیگیممصرف و لبا  را در بر، یسرگرم، یروابط اجتماع یمانند الگوها زهایشود و تمام چ محدود نمی

نیهز اذعهان    راپوپهورت  .(Thyre, 1996)کنهد یکه عضو آن است را منعك  م یبینی فرد و گروه ها و جهانها، ارزش

خهاص بهدان عمهل     یفرهنگ نهیمتأثر از زم یگروه ایاست که فرد  یی زندگها وهیالگوها و ش یسبك زندگ"کند، می

و  یدگیه چیمنابع اقتصادی، زمان، تالش، پ صیتخص یها درباره چگونگ انتخاب جهیبه عنوان نت ی. سبك زندگکنندیم

 ."شود دهید وهایآلترنات نیخالصه، انتخاب ب

                                                                                                                           2پایداری

وسهاز بهه صهورت مسهتمر در      مربوط بهه توسهعه و سهاخت    یها نهیاز زم یاریاست که امروزه در بس یا واژه یداریپا

                                                           
1.lifestyle 
2. sustainability 



 3189اول، زمستان شماره دوازدهم، سال  –ی نو در جغرافیای انساني ها شپژوهشي نگر -فصلنامه علمي  911

رابطهه   یطه یمح یداریه بر پا دیبا تأک یداریمفهوم پا یشود. بررس مزبور به کار گرفته می یها چارچوب گفتمان حوزه

انسهان   یاقتصاد یها ست یو س یبشر یها . سكونتگاهدهدیقرار م دیرا مورد تأک طیانسان و مح یمتقابل دو عامل اصل

. اکسلسهون و همكهاران در سهال    (Adib & Maleki, 2017)اسهت  ختهه یبه ه  آم کنندیم یکه در آن زندگ یطیبا مح

و  هها  چهالش یی هستند کهه در مقیها  ملهی و جههانی بنها بهه       ها دهیااشاره داشتند که پایداری و توسعه پایدار  2100

یمهی، آسهایش   ی زیست محیطی، انرژی، تغییرات اقلها صحبتتهدیدهای پیش رویشان در مناطق )مثل توسعه محلی، 

ی عملی و ها برنامهدر سالیان اخیر یك تغییر در  هن  .(Axelson et al., 2011). کنند یمانسانی و...( مقبولیت کسب 

دههی اسهتراتژی رشهد را در محهیط      کند. توسعه پایهدار تطهابق  تئوری ایجاد کرده است که به این مشكالت اشاره می

های سارتوری پایهداری بهه عنهوان یهك رونهد و      . با توجه به صحبتساخته شده با حفظ محیط زیست به عهده دارد

و بهه گفتهه داورز و   (Sartorius, 2014) شهود ، تشریح مهی شده  یزیر برنامهآوردن توسعه پایدار  به دستماشین برای 

کسهب رفهاه    یبرا ی استلیپتانس ی تغییر و بهبود است. پایداریالملل نیباین موضوع یك روند  0332هندمر در سال 

اسهت در   ینهد یفرا یپایهدار در حقیقهت   .ردیگ یرا در برم یو اجتماع یاقتصاد، یطیمح ستیکه ابعاد ز مدت یطوالن

 نهده یحهال و آ  یازهها یبها ن ، ینههاد  راتییه و تغ یتوسعه فناور یریگ جهتها،  یگذار هیسرما تیاستفاده از منابع، هدا

و  سهت یز طیو در ارتباط با مح یاز توسعه انسان یا شد جنبه دیبر آن تأک 0331سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه 

 .(Georgian Mahalbani, 2010)است ندهیآ یها نسل

0ارسبك زندگی پاید
 

. دارد هیه بع تكبهر کهاهش مصهرف آب، انهرژی و منها      یو انتخهابی مبتنه   دار یمعنه  یها تیپایدار بر فعال یسبك زندگ

(Arjanco, 2015,17هدف از ارائه سبك زندگ )عهت یانسان و طب یستیآگاهانه و مداوم برای همز یكردیرودار، یپا ی 

دو از  نیه تعامهل ا  یهها  وهیش یبرخ یجیتدر رییو تغ عتیناظر بر همسازی انسان با آهنگ طب یسبك زندگاین است. 

 یوخهو  فراموش کرد، انسان با ههر آنچهه مخهالف خلهق     دیبالقوه است. نبا یطیمح یها تیو قابل یساز فرهنگ قیطر

 یدر مهورد برخه   رییه تغ نیه ا رسد ی  اما به نرر مورزد یاو باشد مخالفت م زهیو در درجه دوم غر یاعو اجتم یفرهنگ

هها   بهرای آن  یمناسهب  نیگزینشده و الگوههای جها   نهیمصرف انرژی که کامالً نهاد یمانند چگونگ، یرفتارهای فرهنگ

و انتخابی  دار یهای معنتیبر فعال داریپا یالرنزِن سبك زندگ ۀ( به گفتTaheri, 2015:3است ) ریپذ وجود دارد، امكان

، یسهاز  فار  از فرهنهگ گر، ی(.از سوی دLorenzen, 2012:97) دارد هیبر کاهش مصرف آب، انرژی و منابع تك یمبتن

 لیبرای تشهك  یراه تواندیمعماری مسكن، م یدر طراح ژهیبه ودار، یپا یدگسبك زن یبالقوه و حام یها طیمح جادیا

   باشد. عتیمتعادل از مشارکت انسان، معماری و طب یستمیس

تشویق سبك زندگی پایدار با نحهوه   "در بخش معماری دانشگاه آلتو فنالند با عنوان  ”تیمو آرژانكو“با نگاه به رساله 

و  "ساختمان پایدار"به دو قسمتِ  توان یمعماری پایدار را م، "هانو هوتنن"با هدایت  "سكنی گزیدن در وارشساری

 رفعهال یغ ایفعال  یها ست یو س تقسی  کرد. در ارتباط با ساختمان پایدار بیشتر مباحب تكنیكی "سبك زندگی پایدار"

در جههت مصهرف    یزنهدگ  یها لیرفتارها، عادات و پتانس "سبك زندگی پایدار"در حالی که در  شود یپایدار دیده م

                                                           
1 - sustainable lifestyle 



 913 ... یهای عمود دسترسي یتأثیر معمار نییتب

بهدون   تهوان ینمه "نیز اذعان دارد که  "طاهری". (Arjanco, 2015:17گیرد)ها مورد توجه مییتر انرژمناسب یانتخاب

 ی. چرا که سیطره گفتمان مهندسه گفت و معماری پایدار و سبز سخن طیسبز، از مح یندگو سبك ز شهیاند با یانسان

 شیبههای آسها   بهدر نرر و عمل را،  یابعاد انسان ایجس  و روان  یعیطب اتیح، یانسان و تكنولوژی بر گفتمان علوم

دست  ی بهشتریتوجه ب دیبا یتكنولوژ یها شرفتیپ قتیدر حق .(Taheri, 2015)انسان، به کناری نهاده است یكیزیف

و  قیفضهاها بهه منرهور تشهو     یتمرکز خود را بهر طراحه   دیحال معماران با نیداشته باشد و در ع نیمهندس یآوردها

 .(Arjanco, 2015:17) دنپایدار کن یبهبود رفتارها

 0های مسکونیمجتمع

 قهرن  دوم نیمهه  در. یافهت  صهنعتی  انقهالب  از په   دوران در تهوان  مهی  را امروزی فرم به مسكونی های مجتمع منشأ

 را اجتمهاعی  فراوان، متفكرین اجتماعی برخوردهای و مداوم یها بحران و بهداشت و سالمت رفتن دست نوزده ، از

 بهه  رسهیدن  و تغییر افراد، ایجاد این عقیده به. نمود شهرها نامطلوب وضعیت به بخشی انترام برای اندیشیدن به وادار

 ایجهاد  بهرای  و بهود  ضهروری  اقتصادی -اجتماعی جدید شرایط اسا  بر موجود مرج و هرج مقابل در جدید نرمی

 در. گرفهت  قرار توجه مورد اصل نیتر مه  عنوان به افراد اسكان به دادن نر  مبنای بر افراد این یها یتئورتغییر،  این

 و بهداشهت، سهادگی، سهالمت    تهأمین  هها  آن اصهلی  هدف که الگو اجتماعات یا کانون چندین ایجاد راستا، تفكر این

شهود   ای گفته می مرتبه ی بلندیها ( به ساختمانShawa, 2008:93-96) گرفت قرار توجه بود، مورد ساکنان برای ایمنی

هها از آسانسهور    شوند و معموالً کاربری مسكونی دارند و معموالً در ایهن مجتمهع   طبقه ساخته می که به صورت چند

 ,Long Leases)ها بتن مسلح یها اسهكلت فلهزی اسهت     شود و سازه این ساختمان استفاده می برای ارتباط بین طبقات

2012) . 

. رنهد یگ یمه  قهرار  شده اندیشیده پیش از طرحی اسا  بر و زمین قطعه یك در آپارتمانی یها بلوک، ها مجتمع این در

 قهرار هها   سهاختمان  بها  دار یمعن ارتباطی در باز فضای و شوند ترکیب یكدیگر با مختلفی اشكال در توانند میها  بلوک

 بافهت  از هها  آن شده  كیتفك و مشخص محدوده و حری  به توان می مسكونی های مجتمع دیگر خصوصیات از. گیرد

 شههر  در اجتمهاعی -کالبهدی  ای جزیهره  صهورت  بهه  را هها  آن توانهد  می موارد برخی در که کرد اشاره شهری پیرامون

 بهه  طهرف، منجهر   یهك  ساختمانی، از هایروش کردن عمده، مدرنیزه طور (. بهEyni Far,2005:31)گرداند مشخص

 یریه گ شهكل  و کمهی  و گراحداقل نگاهی معماری، با فضاهای حتی و قطعات استانداردسازی و مدوالر و انبوه تولید

 ایهده  بها  مسكونی یها یکو وها  مجتمع طراحی و یزیر برنامهدیگر،  طرف از و گردید انسان خصوصی زیست فضای

 جههان  نگهاهی  هوا، با و آفتاب نور حداکثر تأمین راستای در «خوداتكا» مسكونی های مجتمع و «بناها منطقی استقرار»

 وجهود  با ولی (.Lang, 2007:198)داشت پی در را عمومی منافع برای زمین آزادی و انسان اساسی نیازهای به شمول

 مسهكن  تولیهد  به نیاز و بیست  قرن اول نیمه در جهانی جنگ دو گسترده های تخریب از ناشی عواقب توان نمی ها این

 .(Pakzad, 2008:290)دانسهت  ریتهأث  یبه  شههری  مسهكن  الگوی این غالب فرم در وساز ساخت تسریع و ظهور در را

                                                           
1 -residential complexes 
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 مرتبهه  کوتاه یا متعارف های آن، ساختمان در که گردند می تقسی  اصلی گروه دو به های خود ذکر است مجتمع انیشا

  .(Chiara and Crosby, 1995)شوند یم نامیده برج یا مرتبه بلند آن از بیش و طبقه 1 تا

1یعمود یهایدسترس
 

استفاده شود.  های عمودی از پله و آسانسور استفاده می های مسكونی برای دسترسی در بیشتر قریب به اتفاق مجتمع

 فعالیتی پله از رفتن . در واقع باالفعالیت جسمانی رایگان و مفید استجای پله برقی یا آسانسور یك ه از پله ب

 آمادگی میزان بر مثبتی ریتأث تواند یم این فعالیت ( کهStair for Health Improvement, 2004)است ، سال ضرر یب

 تغییر نوعی پله از ( استفادهSoler,1996, Andersen, 2010, Paffenberger al, 1999)باشد داشته سالمت و جسمانی

 داده نشان بخشد، ولی بهبود درنتیجه، سالمت را و افزایش را بدنی فعالیت سطح تواند می که است زندگی سبك در

 Coleman & Gonzalez,2009 005, Euse)کنندمی استفاده وسایل انرژی بر از اغلب عمومی اماکن در افراد که شده

& Web, 2006 Avile et al.,) آمادگی افزایش در پله از مداوم رفتن باال ریتأث در خصوص بسیاری شده دیتائ شواهد 

 ,.Bast et al,)دارد  وجود پوکی استخوان به ابتال خطر کاهش و چربی نیمرخ وزن، بهبود و قدرت، کاهش جسمانی

1997- 2000 Burieham et al.,) بیماری از ناشی مرگ پله، خطر از رفتن باال دقیقه 7تنها  روزانه که است شده برآورد 

 افزایش با پله از رفتن باال که اند کرده پیشنهاد محققان . برخی(Yu, 2003)دهدمی کاهش درصد 22 تا را قلب کرونری

 بر مثبتی طوالنی مدت اثرات در که شودمی انرژی تعادل در بهبود به مصرفی(، منجر )انرژی مصرفی کالری مختصر در

 برقی پله به جای پله از استفاده (Lanninghaus-Foster, 2000 Burieham, 2003 Bin, 1996داشت ) خواهد سالمت

 ها، پاساژها، محل قبیل خانه از اماکن بیشتر مردم در اغلب که است مفید و رایگان جسمانی فعالیت یك آسانسور یا

اند عوامل دیگری چون جذاب  تحقیقات نشان دادهبرخی دهند.  انجام را آن توانند یم ها نیا مانند و ها کار، کتابخانه

 یها، بارهایی که باید حمل شوند، کیفیت زیباشناختی راه پله، استفاده از موسیقی و تعداد افراد بر رو بودن پله

 با استفاده از یزندگ یها وهیش ریینرر است، تغ مورد داریپا یاز سبك زندگ جا نیآنچه در ا .ها اثرگذارند انتخاب آن

را  یاز زندگ یا وهیش، ریمس نیاست. ا ها مجتمع یهای عمود دسترسی و باالخص معماری مسكن یمعمار یطراح

 یتنها در خدمت مقاصد زندگ، تجدید پذیر( یها ی)انرژ پاکبه صورت  یحتعت، یطبدر آن که  دینما یممعرفی 

و  عتیپاک و همسو با طب دیتر با بزرگ یتمسیبه عنوان جزئی از س زیاو ن یبلكه انسان و شیوه زندگ، ستین یانسان

 د.نباش داریپا گرید ریبه تعب

 محیط مورد مطالعه

 72دقیقه عرض شهمالی و   97درجه و  23مستطیل شكل در  باًیشهر شیراز به عنوان مرکز استان فار  در ً دشتی تقر 

متهر و فاصهله آن بها تههران بهه       0711دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریها   92درجه و 

 (.(Management and Planning Organization, 2000,15 است لومتریک 137عنوان پایتخت کشور 

                                                           
1 - Vertical Access 
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 : استان فارس1نقشه 

Source: (https://www.sciencedirect.com) 

 ی درجهه  2/19سانتی گراد است و حداکثر درجه حرارت به  ی درجه 9/07فار  اقلی  متوسط درجه حرارت ساالنه  

یابهد. میهزان   درجه سهانتیگراد و در فصهول سهرد تنهزل مهی     - 01سانتی گراد در فصول گرم و حداقل درجه حرارت 

روز است. به طور کلهی شههر شهیراز دارای     71بوده و روزهای یخبندان حدود  متر یلیم 917بارندگی ساالنه بیش از 

 0آب و هوای گرم و نیمه خشك است. جهت آشنایی بیشتر با وضهعیت آب و ههوایی شههر شهیراز جهدول شهماره       

یراز بهه  وقعیت، حدود و وسعت شهر شهیراز شههر شه   مدهد نشان می 0912تا  0972پارامترهای اقلیمی آن را از سال 

 92درجهه و   72دقیقه عهرض شهمالی و    97درجه و  23مستطیل شكل در  باًیعنوان مرکز استان فار  در ً دشتی تقر

متر و فاصله آن با تههران بهه عنهوان پایتخهت      0711دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 

 (.(Management and Planning Organization, 2000: 21 است لومتریک 137کشور 

 
 Source: (https://www.researchgate.net): موقعیت شهر شیراز2نقشه 

گیری بافت و معماری شیراز در رابطه با محیط فیزیكی و اقلیمی یكی از عوامل مؤثر بر بافت و سیمای شههرها،  شكل

 -ورود بادهای مناسب به داخل بافت  ی اجازه -بر شهر اثر گذارد   تواند یزیر م یها نهیعوامل محیطی است که در زم
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سد کهردن راه ورود بادههای    -دادن جهت مناسب به ابنیه، جهت استفاده الزام از نور آفتاب با توجه به شرایط اقلیمی 

نقهش   -تهابش   ی هیمصرفی با توجه به دما و زاو ی شهیتغییر مقدار ش -نقش عوامل محیطی در نوع مصالح  -نامطلوب 

ی  تأثیر محهیط بهر شهبكه    -عوامل محیطی در تعیین و نوع تأسیسات شهری مانند تأسیسات خنك کننده و گرم کننده 

 .(Darius, 2012:147)معابر در ایجاد سطوح سایه، معابر تنگ

ا در وههو  مشاهده کرد این است که عامل آب توان یآنچه در ترکیب معماری و بافت شهرهای ایران از جمله شیراز م 

همیشهه بهه    ییوهوا داشته و مسائل آب یا دادن شكل منطقی به بافت شهرها و ترکیب معماری این نواحی نقش عمده

ت در طول هزاران سال مردم را بهه یهافتن   الست. این مشكا صورت مشكالت حاد برای مردم این نواحی مطرح بوده

ههای راحتهی    ی آب و هوایی را ک  و از جنبهدهنده آزارهای  جنبه یزیانگ رتیهدایت نموده که به طور ح ییها حل راه

 .(Tavassoli, 2001: 64)گیردبخش آن بهره می

عامل طبیعی که باعب ایجاد تغییرات مداوم در شرایط آب و ههوایی یهك نقطهه بهر روی سهطح       نیتر تابش: شاخص

ایجاد نور و روشنایی است، بلكه این  از آن جا که نیروی خورشید نه تنها عامل ، نیروی خورشید است.گردد یزمین م

گیهری  گذارد. با توجه به بههره شود و تأثیر به سزایی بر شرایط اقلیمی منطقه مینور سرانجام به حرارت نیز تبدیل می

کهرد    یریه گ جهیتوان چنین نتمختلف و میزان متفاوت انرژی دریافتی، می یها های مختلف ساختمان در ساعت جبهه

با حداقل تابش بند، فضای مطلوب در تابستان  توان یی جنوب و جنوب شرق متابش مناسب در جبهه که با توجه به

ی صهبح  و زمستان در بنا ایجاد کرد. نور شرقی صبحگاهی در زمستان دلپذیر اسهت و در تابسهتان در سهاعات اولیهه    

بعهدازظهرها مهورد اسهتفاده قهرار     فضهاهایی را در نرهر گرفهت کهه      توان یی غربی، مبایستی کنترل گردد و در جبهه

 یاز نور کاف كنیگیرد ولاست که هی  زمانی از سال تحت تابش قرار نمی یا ی شمالی نیز محدودهو جبهه رندیگ ینم

های جنوبی مساکن، حائز اهمیت اسهت.   برخوردار است. کنترل تابش خورشی د توسط سایه بان صرفاً بر روی پنجره

نا در سمت شمال بیش از آن که در تأمین انرژی تابشی خورشهید نقهش داشهته باشهند در     ها و بازشوهای یك ب پنجره

–بنابراین با کاهش و به حداقل رسانیدن بازشوهای شهرقی  ی طبیعی هوا در فضای داخلی مؤثر هستند ی تهویهزمینه

 .های جنوبی مورد توجه قرار گیرد طراحی سایه بان باید برای پنجرهساختمان،  غربی

: بادههای  گهردد  ی: شهر شیراز تحت تأثیر بادهای شمال غربی، جنوبی و محلی قرار دارد که به چهار دسته تقسی  مباد

بادهای غربی که از اقیانو  اطل  و دریهای مدیترانهه    و سرد و خشك هستند. وزند یشمالی که از سیبری به ایران م

هوای جنوبی که از عربستان بهه سهمت فهار  و شهیراز      آور هستند. توده و باران وزند یبه سوی ارتفاعات زاگر  م

 .(Shaitari, 2007: 219)وزند و گرم و خشك هستندمی

که باد خنك به قلب شهر نیز کشیده شود،  شود یدر جهت باد مطلوب از طرفی باعب م ها ابانیها و خ بینی کوچه پیش

رطوبت نسبی: میزان رطوبهت نسهبی بهه دلیهل      .باشدتواند مؤثر های شهری نیز میی آلودگیاز طرف دیگر در تخلیه

ی تابستانی سال و نبود و یها کمبهود   های خشك در نیمه دوری شیراز از دریا در سطح متوسط قرار دارد. حاکمیت ماه

 نیتهر  کهه حهداقل رطوبهت در گهرم     یا گردد، به گونهها موجب کاهش شدید رطوبت نسبی می بارش در طی این ماه

درصد است و حهداکثر میهزان رطوبهت نسهبی در      99درصد و حداکثر آن  01تیر و مرداد  -ی خردادسال یعن یها ماه

رسد. از این رو به علت رویش گیاهی نسبتاً خهوب کهه بهه یمهن بهارش      درصد می 10زمستانی آذر و دی به  یها ماه
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وه بهر ایهن   الگردد. عه ین میکافی در طول سال وجود دارد، بخشی از رطوبت هوا از طریق تبخیر و تعریق گیاهی تأم

قصرالدشت و مناطق شمال غربی شیراز، در تلطیف هوای مناطق یك و شش شههرداری شهیراز نقهش     یها وجود با 

 .ولی برای دیگر مناطق شیراز بایستی تمهیدات الزم اندیشیده شود کند یمؤثری ایفا م

نه از سهالی  الان زمستانی است. میزان بارندگی سها ی شهری شیراز مانند فالت داخلی ایربارش: نوع بارندگی در منطقه

زیاد و گاهی هه    ها یبارندگی شیراز به صورت دورهای است. گاهی چندین سال بارندگ .ابدی یبه سال دیگر تغییر م

. به طور کلی ریزش باران منر  نیست و هر سال ممكن اسهت  رسد یفرا م یسال چندین سال پیاپی ک  باران و خشك

سهانتی اسهت.    11-71ها، استفاده از شیرسرها تا  یكی از عناصر به کار رفته در سطوح خارجی بعضی خانهتغییر کند. 

تنهد فصهلی،    یها متر عرض دارند که به دلیل بارش بارانچند چوبی هستند که معموالً  یها یشیر سرها، بیرون زندگ

شهتی بهودن دیوارههای خانهه، آجهر نقهش عهایق        بوده است. با توجه به خ ریناپذ نیاز به این عنصر در گذشته اجتناب

ساختار معماری و بافت شهری شیراز شهر شیراز بهه   ها از باران تند شیراز را به عهده دارد. رطوبتی و حفاظت خشت

شهر بخش جنوبی ایران، دارای معماری خاصی است. شرایط محیطی و فرهنگهی ایهن شههر و تهأثیر      نیتر عنوان مه 

ها در ساخت بنا، باعب شده تا معماران شیراز عالوه بر بعضی نكات که در دیگر شهرهای ایران در مورد ساختمان  آن

خشهتی بهرای بنهای دیوارهها و از سیسهت        بنا تأکید داشهته باشهند و از مصهالح    ییگرا اند، بر درون بناها در نرر گرفته

ها استفاده کنند  به طوری که ترکیب زیبایی از سنگ، آجر و چوب در بناهای این شههر و   تیرپوش در ساخت پوشش

در ادوار مختلف تاریخی بافهت شههری شهیراز     (Memarian, 2001:147).متأثر از شرایط محیطی منطقه متجلی است

بیشتر منهاطق  )شیده و متشكل از تعداد زیادی خانه است که همانند دیگر نقاط ایرانبیشتر به شكل یك چهار گوش ک

های میانی قطعات استفاده شده اسهت همچنهین بهازار     های بن بست و دربند برای راه یافتن به خانه از کوچه (مرکزی

ی شههر و انسهجام   نقش اساسی در بافت شهر دارد. بازار شیراز نیز نكات جالهب تهوجهی در مهورد گسهترش تهاریخ     

خانهه  . دهداند به ما ارائه می که به نقاط مسكونی کشیده شده ییها انیبخشیدن به تعداد زیادی از بناهای عمومی و شر

هها،   ی قطعات مسكونی بافت شهری شیراز است از خصوصهیات ایهن خانهه   دهنده عنصر تشكیل نیتر یحیاط دار اصل

ی فضاها حیاط را در برگرفته است و این فضاها به غیر از هشتی، راز کلیههای شی کامل آن است. در خانه ییگرا درون

هی  گونه ارتباط بصری و فیزیكی با مسیرهای بیرون خود ندارند. حیاط عالوه بر ارتبهاط بهین فضهاهای مختلهف و     

فصول به نوعی ی فضاهای تابستان نشین و زمستان نشین، در بخشی از سال محل نشیمن بوده و در کلیه یده سازمان

های شیراز، استفاده از روش تیر پوش اسهت. مجموعهاً    یكی از وجوه ساختمان خانه شده است.مورد استفاده واقع می

در ایهن اقلهی ، اکثهر     ی بناها اسهتفاده شهده اسهت.   در شیراز از دو روش ساختمانی تیر پوش و طاقی در ساخت همه

که از لحاظ زیست اقلیمی گرمهای ههوا و    ستند منتها در اینجا به دلیل آنهای بازار دارای طاق با مصالح بنایی ه راسته

ی الهها بیشهتر و منفهذهای بها     ها بلندتر، عرض راسته است، لذا طاق نیآفر تابش آفتاب بیش از سرمای زمستان مشكل

هها   رارت در راستهترند. همچنین بازشوهایی در زیر طاق قرار دارند که به تأمین نور و تهویه و کاهش ح ها بزرگ طاق

گیرد و در زمستان به تعهادل دمهایی   کنند. در این منطقه طاق بازار جلوی تابش گرم آفتاب در تابستان را میکمك می

به .(Ghobadian, 2011:192) نمایدزیستی را متعادل می طیکند و مانند یك خازن حرارتی، دمای هوا و شراکمك می

دهنهده شهواهدی مبنهی بهر آن      در ضمن نشهان  کند.ی از محالت مسكونی کار میاطور کلی، شیراز به صورت منرومه
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واحدهای  یها بیترک یمثابه شهرهای کویری ایران، تالشی برای متراک  زیستن و فشردگ به گاه  یاست که این شهر ه

تهأثیر پذیرفتهه    جغرافیایی -شیراز از عوامل محیطی یریگ توان گفت شكلکرده است. به عبارتی میمتشكله خود نمی

 .(Falakki, 2004: 185) است

ها از مصالح مختلفی استفاده شده است. مصالح ساخت دیوارها از  مصالح ساختمانی: در ساخت عناصر سازهای خانه

ها چهوب بهه کهار     های مورد بررسی در ساخت پوشش سقف نوع خشتی و سنگی بوده است. همچنین در بیشتر خانه

خهود در   یهها  یژگه یها بها توجهه بهه و      سفیدار، صنوبر و نارون بوده و از هرکدام از آنها از جن رفته است. چوب

ها بهوده و بهه کهارگیری آن     های مختلف استفاده شده است. سنگ نیز یكی دیگر از مصالح مه  در ساخت خانهمكان

های مربوط به سهرمایش و   هزینهی اول گیری طراحی متناسب با اقلی  در وهلهنتیجه .ی تزیینی داشته استبیشتر جنبه

ی حداکثر از شرایط مناسب محیط و تهأمین  دوم باعب استفاده ی و در وهله رساند یگرمایش ساختمان را به حداقل م

مسكونی و شهرسازی، بایستی شرایط محیطی لحاظ گردد  بنهابراین   یها یگردد  بنابراین جهت طراحآسایش بهتر می

طراحی اقلیمی شهیراز بهه    ی به اهداف عمده یابی دست یها عات اقلیمی، خالصه و روشالی اطبا در نرر گرفتن کلیه

تواند در تهأمین  ، گذرها و فضاهای باز میها ابانیشده در حیاط منازل، خ یکار ایجاد فضاهای درخت شرح ذیل است

  .رطوبت مناطق مختلف شهر شیراز مؤثر باشد

 اطراف آن. یکار درختنما و فواره و  استفاده از حوض، آب -

اتهاق بهه سهمت     یهها  غربی باشد. برای استفاده از پوشش سبز حیاط، پنجره-جهت قرارگیری بازشوها نباید در جهت شرقی -

ی تهابش آفتهاب در   درجه به سمت مشرق و با توجه بهه زاویهه   91این اقلی  بین جنوب و حدوداً  یها ساختمان. ها باز شود آن

 ی مستقر شوند.غرب -امتداد محور شرقی

و پنجهره در   وارهایایجاد سایه توسط بالكن در تابستان و جلوگیری از تأثیر منفی باران بر د: ها بینی جلو آمدگی برای بامپیش -

 .زمستان

 پوشش مناسب دیوارهای غربی به جهت جلوگیری از نفوذ باران به داخل ساختمان. ینیب شیپ -

بلند کردن جان پناه بام خانه برای جلوگیری از وزش بادهای شبانه به منرور خوابیدن در فصول گرم روی بام منطقی اسهت.   -

 .اندازدگیرد و روی بام خانه نیز سایه میکند کوچه را بیشتر سایه میپناه بلند، خلوت فضایی پشت بام فراه  می همچنین جان

 جهت به حداقل رساندن جذب انرژی تابشی خورشید.استفاده از مصالح روشن و صاف  -
 : متوسط پارامترهای اقلیمی شیراز1جدول 

 
Source: (Fars Province Statistics, 2010) 
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 ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر   -

 211تها   111سرد معتدل و پوشش گیاهی قابل توجه است. میزان بارندگی ایهن ناحیهه در حهدود     یها دارای زمستان

  میلی متر در سال گزارش شده است.

  ناحیه مرکزی-

ها، هوایی گهرم و خشهك دارد. آب و    ها آب و هوای نسبتاً معتدل توأم با بارندگی و در تابستان این ناحیه در زمستان

بارندگی نسبی ارتفاعات، نسبت به شمال و شمال باختر وضعیتی کامالً متفاوت دارد، میهزان  هوای این ناحیه به علت 

در سال است. شهرهای شیراز، کازرون، فسا و فیروزآباد در این ناحیهه قهرار    متر یلیم 111تا  211باران این ناحیه بین 

 اند.   گرفته

 ناحیه جنوب و جنوب خاوری-

ها، میزان بارندگی این ناحیه در فصل زمستان نسبت به  جغرافیایی و نحوه استقرار کوهبه علت کاهش ارتفاع و پهنای 

ها بسیار گهرم و میهزان بارنهدگی     ها معتدل و در تابستان تر است. هوای این ناحیه در زمستان دو فصل بهار و پاییز ک 

بهر اسها    .رونهد  یخشك به شهمار مه   است. شهرهای الر، اوز و خنج جزو این ناحیه متر یلیم 211تا  011ساالنه آن 

درجه و حداکثر و حداقل مطلق دمهای   17/02ایستگاه سینوپتیك شیراز، متوسط حرارت این شهر  0970گزارش سال 

درجه سانتی گراد است. بر اسا  همین گزارش، متوسط میهزان بارنهدگی ماهانهه منطقهه      71/1و  2/32آن به ترتیب 

تیهر، مههر و    یها در ماه متر یلیدر آذرماه و حداقل آن با صفر م متر یلیم 2/011با است که حداکثر آن  متر یلیم 17/11

درصد اسهت. تعهداد روزههای یخبنهدان در      7/02و حداقل  7/11آبان است. متوسط رطوبت نسبی این ناحیه حداکثر 

و محلی نیهز قهرار   استان فار  تحت تأثیر بادهای شمالی، باختری، جنوبی  ورز گزارش شده است. 91طول سال نیز 

 :شود هوایی آن به چهار گروه تقسی  می یها دارد، به طوری که جریان توده

 بادهای شمالی  -

و بسیار سرد و خشك هستند و باعب بهرودت ههوا در زمسهتان، بهه ویهژه در منهاطق        وزند یکه از سیبری به ایران م

 شود.   کوهستانی می

 بادهای باختری  

هسهتند کهه    یآور و جهزو بادههای بهاران    وزنهد  یمدیترانه به سوی ارتفاعات زاگر  م که از اقیانو  اطل  و دریای

 کند. . این بارندگی از اواسط بهار ادامه پیدا میشوند یسبب ریزش برف و باران م

 هوای جنوبی یها توده

گرم و خشك هسهتند و سهبب افهزایش دمها در تابسهتان       یها . این تودهوزند یکه از عربستان به سوی استان فار  م

هها بهاد    . نام یكی از آنندیمایپ یعك  این مسیر را م وزند ی. بادهای محلی که از سمت کوهستان به دشت مشوند یم

  .وزد یقهره است که در ممسنی در امتداد رودخانه فهلیان م
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 ها، آبشارها و... استان فارس  ها، چشمه رودخانه

را دارا  یفهرد  محدوده استان فار  به دلیل تنوع اقلیمی و ساختارهای جغرافیایی طبیعی فضاهای خاص و منحصهربه 

شود که در ذیهل بهه برخهی از     روان تقسی  می یها زیرزمینی و آب یها است. منابع آبی استان فار  به دو دسته آب

  گردد. این منابع روان و جاری اشاره می

 رها  ها و آبشا رودخانه

، شهوند  یتفرجگاهی و شكارگاهی و صیادی ورزشی محسوب مه  یها ها همواره یكی از کانون رودخانه و حواشی آن

  ..اند از: کر، پیهرآب، شهادکام، شهش پیهر، شهورجهرم، شهور الر، دالكهی و.        ها عبارت این رودخانه نیتر برخی از مه 

 .دشتك ابرج، آبشار مارگون اند از: آبشار آبشارهای این منطقه نیز عبارت نیتر مه 

 ها چشمه

و تفرجگهاهی از نرهر صهنعت گردشهگری و گذرانهدن       یدرمان آب گرم به دلیل آب یها طبیعی و چشمه یها چشمه

انهد از: چشهمه رچهی، چشهمه خارگهان،       ها عبارت اوقات فراغت از اهمیت بسیاری برخوردار هستند که برخی از آن

گاه، چشمه چویو، چشمه ساسان، چشمه ابوالمهدی، چشمه شش پیر، چشمه (، چشمه قدمآباد یچشمه بالنگان )حاج

پلنگان، چشمه جونجان )جونون(، چشمه محمد رسول اهلل، چشمه بناب قادر آباد، چشمه آتشهكده، چشهمه تنكهاب،    

چشمه حنیفقان، چشمه آب گرم، چشمه آب گرم سراب بهرام، چشمه اسری، چشمه برن هیر، چشمه بهراق، چشهمه   

چشمه حاجت، چشمه سراب سیاه، چشمه سراب شیر، چشمه کان زرد، چشمه سرگ چینه، چشهمه گنجینهه،   تاسك، 

  چشمه میل اژدها و چشمه مردگان.

 و... استان فاس  ها رهیدریاها، سدها، جز

د انه  عبهارت  ها اچهیها دارای آب شیرین هستند. این در زیادی در استان فار  وجود دارد که برخی از آن یها اچهیدر

)فامور(، دریاچه طشت، دریاچه بختگان، دریاچه و تهاالب   از: دریاچه کافتر)شادکام(، دریاچه مهارلو، دریاچه پریشان

 .ارژن

 ها و... استان فارس  ها، غارها، دشت کوه

 پهیش  جنهوب  بهه  شهمال  طرف از چه هر و است باختری جنوب –این استان شمال خاوری  یها جهت عمومی کوه

ارتفاعات این اسهتان در منهاطق خهاوری قهرار      نیتر شود. عمده از ارتفاع کوهستان به طور عمومی کاسته می  یرو یم

 ییهها  کهوه  :گرددبندی میرشته تقسی  7این منطقه به  یها این استان، کوه یها یگرفته است. برای درک بهتر ناهموار

 2112گردد و تا کوه گور سفید با ارتفهاع   که از آباده شروع شده و از جنوب بوانات گذشته و به کوه سفید متصل می

 .رسدمتر می

هایی که از چهار دانگه شروع شده از شمال ارسنجان و نیریز گذشته و تا دره رود شور امتداد دارد. قلل مه  ایهن   رشته کوه -

 .متر است 2127متر و کوه فرک  9791متر، کوه داراب  9021ر، کوه سر سفید مت 9711سلسله کوه، دال نشین 

شمالی شیراز که از شمال دریاچهه مههارلو و شهرسهتان فسها گذشهته بهه کوهسهتان داراب منتههی          یها رشته کوه -

 تر است.  م 2911متر و کوه خرمان  2170متر، کوه احمدی به ارتفاع  2220گردد، قلل مه  آن کوه بمو به ارتفاع  می
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هایی که از شمال کازرون، جوی ، الر و فیروز آباد و جنوب جهرم گذشته به جبل هرمز در شهمال بنهدر    رشته کوه -

متر در باختر کتل پیهر زن،   9000شود، از قلل مرتفع این سلسله عبارت است از: کوه عبدی به ارتفاع  خمیر منتهی می

 متر.   2192رتفاع متر و کوه هرمز با ا 9101کوه سفید به ارتفاع 

هایی که از بلوک ماهور و خشت شروع شده از جنوب فراشبند گذشته در خاور رود مند بهه کوهسهتان    رشته کوه -

 گردد.  محال اربعه از جنوب قیر و کارزین و خنج گذشته به کوهستان جنوبی الر منتهی می

مرودشهت گذشهته بهه بسهتك منتههی      هایی که از خاور برازجان شروع شده از شمال خورمهوج، به  و    رشته کوه -

 .شود می

های تنگستان که از خاور بوشهر شروع شده و به موازات خلیج فار  امتداد پیدا کهرده و بهه کوهسهتان     رشته کوه -

 شود.   شمال بندر لنگه منتهی می

 .قلل استان فار  هستند نیتر های سفید، گر، خرمن کوه، تودج و قله بل برخی از مه  کوه -

 ها   هها و در دشت

زیادی برخوردار است که بهه علهت داشهتن طبیعهت زیبها در پیرامهون خهود،         یها ها و دره استان فار  از دشت -

 .اند طبیعی و جذابی را تشكیل داده یها گردشگاه

اند از: تنگ خانی، تنگ هرایهز، تنهگ بهوان، تنهگ اهلل اکبهر، تنهگ بسهتانك )بهشهت          ها عبارت ها و تنگ دره این  -

گمشده(، تنگ ایج، تنگه الی تاریك، تنگ استهبان، تنگ پلنگان، تنگ الی زنگان، تنگ زی طشهت، تنهگ جهزین یها     

 گزین، تنگ خرقه و تنگ براق. 

  ژئوتوریسم استان فارس

هها  تر بوده و حالت اولیه خود را نیز از دست نداده است. در این ناحیه قلل و فرورفتگی تان فار  ک چین خوردگی در اس -

شهود. در   وسهیع در آن یافهت نمهی    یهها  های بهزرگ و دره  اند و به دلیل بارندگی، رودخانه اغلب به موازات یكدیگر واقع شده

دهد. زاگر  در نهواحی خوزسهتان، لرسهتان و فهار  بهر       ل میعریمی را تشكی یها های استان فار  طبقات ایوسن، توده کوه

مهارن تشهكیل شهده کهه دارای      تر متعلق به دوره کرتاسه شیسهت و  شیستی، آهكی و مارنی و تشكیالت جوان یها سنگ یرو

آهكی به وجهود آمهده همهراه بها      یها هیشده و ال تر قیاست. بعد از مدتی محیط رسوبی عم «Paleocene» سنگواره پالیوسن

از دوره الیگوسن به میوسن ه  چنهان   یگذار . در حوضه رسوبی زاگر  رسوبباشند یم «Shist» و شیست «Marn» مارن

 شناخته شده است. بهر  یسنگ است. در این سازند دو بخش تبخیری و ماسه شده یادامه داشته و سازند آهك آسماری تشكیل م

، سازند فار  به طور ه  شیب قرار دارد که قسمت زیرین آن گچی بوده و مانع اصلی خروج مواد روی سازند آهك آسماری

مختلهف دیهده شهده اسهت       هها  لیها و میكرو فس نرم تنان، خار پوستان، مرجان یها نفتی شده است. در سازند فار  رخساره

 .بنابراین سن گروه فار  به طور کلی میوسن و قسمتی از پلیوسن است

 ش گیاهی استان فار پوش -

درختی  یها گونه نیتر دهد، مه  پوشش گیاهی استان فار  را درختان جنگلی و گیاهان دارویی و صنعتی تشكیل می

گاوزبان، کتیرا،  ، گلانیب نیری، بنه و بلوط و برخی از گیاهان دارویی و صنعتی که شیکوه اند از: بادام این استان عبارت
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گیهاهی   یهها  ها هستند. مناطق حفاظت شده استان فار  رویشگاه بسیاری از گونهه  گونه آنغوزه و گون برخی از این

. پارک ملی بمو واقع در شمال شهر شیراز از نرر پوشش گیاهی بسیار غنی و قابل اهمیت اسهت و تها   باشند یمنطقه م

 شده است. یبردار گونه گیاهی در آن شناسایی و نمونه 211کنون بالغ بر 

 
 Source: Research findings ر شیراز: شه3 نقشه

سهاکن،  تعداد واحد،  مصالح، تعداد و بنا، نوع نما بلوک، سن طبقه، تعداد ابتدا اطالعات جمع آوری شده شامل تعداد

 ( آورده شده است.  2در جدول ) متر مربع 011عنوان جمعیت سرانه در هر مجتمع و  بنای ریز سایت، متراژ متراژ
 ها مجتمعمعماری : 2جدول 

متراژ ریهز بنهای    متراژ سایت تعداد ساکن تعداد واحد نما و مصالح سن بنا تعداد بلوک تعداد طبقه مجتمع شماره

 مجتمع

جمعیت سرانه در هر 

 متر مربع 011

 10/0 99111 21111 207 092 آجر 21 3 7 بهاران 0

 17/9 02071 0211 120 31 سیمان 01 0 02 ارغوان 2

 19/0 02111 21111 229 71 آجر و سنگ 02 1 2-7-1 کوثر 9

 79/2 70121 21111 0102 212 آلومنیوم و بتن 3 7 07 ای پی ا  1

 32/9 10211 7711 2971 921 آجر 02 1 07 مهندسین 7

-00-3-7 دراک 2

09 

 12/9 10102 07111 0223 991 سنگ 00 1

 77/2 07311 2711 132 021 سیمان 02 7 02 ستارخان 7

 72/0 23271 1111 719 007 آجر 21 01 7 )ستارخان( بهاران 1

 20/1 99391 01111 0122 911 سیمان 07 73 7 رضوان 3

 71/9 71172 27111 2277 201 آجر 07 019 7-7 مبعب 01

 17/9 02272 7211 917 32 سنگ و سیمان 07 1 7 جام طالیی 00

 11/2 77711 11921 0117 221 آجر 07 71 7 پردی  02

 10/2 07211 2711 901 31 سنگ 1 0 09 ماهور 09

 07/9 00211 9711 921 11 سیمان 20 2 7 دوستان 01

Source: Research findings 

متهر مربهع و    011نفهر در ههر    20/1مجتمع، مجتمهع رضهوان بها     نیتر تیپرجمعآمده،  به دستبا توجه به اطالعات 

 .استمتر مربع  011نفر در هر  70/0مجتمع، مجتمع مسكونی بهاران ستارخان با  نیتر تیجمع ک 
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 ی و دستاورد علمی پژوهشی  ریگ جهینت

چهارده مجتمع مسكونی مورد نرهر  بنا به پارامتر تأثیرگذار ارتفاع و تعداد طبقه بر استفاده از آسانسور در گام نخست  

و  ، مهاهور، ارغهوان  شهامل دراک، سهتارخان، ای پهی ا    مرتبهه  بلنهد  )با توجه به مبانی نرری و پیشهینه(   به دو دسته

   .تقسی  شدطالیی، دوستان  ، رضوان، مبعب، کوثر، بهاران، پردی ، جام(ستارخان) بهاران شاملمتعارف مهندسین و 

کمی و کیفی مهورد مطالعهه میهدانی قهرار     های مسكونی از حیب  های عمودی مجتمع در گام بعدی معماری دسترسی

مورد توجه قرار گرفت. برای این منرور فاکتورههای از جملهه    بلند مرتبه ها گرفت. برای شروع دستگاه پله در مجتمع

ههای بلنهد    برای مجتمع کف، خیز، عرض و عرض پاگرد دستگاه پله و از بعد وجود طراحی کف، سقف، بدنه راه پله

   ( ارائه شد.1( و )9و نتایج حاصل در قالب جداول ) ار گرفتمورد بررسی قر مرتبه
 بلند مرتبه از نگاه کمی های مسکونی دستگاه پله مجتمعی بررس :3جدول 

 کف مجتمع شماره

cm 

 خیز

cm 

 عرض

cm 

 رتبه cm عرض پاگرد

 0 9/0 9/0 1/0 91 ماهور 0

 2 07/0 0/0 2/20 22 ارغوان 2

 2 22/0 27/0 7/07 92 دراک 9

 9 22/0 21/0 03 91 ستارخان 1

 7 1.2 01/0 9/21 27 ای پی ا  7

 1 29/0 02/0 2/03 21 مهندسین 2

Source: Research findings 

 بلند مرتبه از نگاه کیفی های مسکونی دستگاه پله مجتمعی بررس: 4جدول 

 طراحی بدنه طراحی سقف طراحی کف مجتمع شماره
 مصالح و ساخت

 

عملكهههههههرد 

 ثانویه
 رتبه تزیینات منرر ایمنی

                 0 ماهور 0

 ارغوان 2
   

 
  

 

 

 
  

2 

   دراک 9

 

    
 

  
 

  2 

   ستارخان 1

  
  

 
  

 
  9 

 ای پی ا  7
     

  

  
7 

 مهندسین 2
     

  

  
1 

Source: Research findings 

از حیهب کمهی و کیفهی مهورد مطالعهه       با ارتفاع متعهارف  های مسكونی های عمودی مجتمع معماری دسترسی سپ 

میدانی قرار گرفت. برای این منرور فاکتورهای از جمله کف، خیز، عرض و عرض پاگرد دستگاه پله و از بعد وجود 

و نتایج حاصل در قالب جهداول   مورد بررسی قرار گرفت های متعارف برای مجتمع طراحی کف، سقف، بدنه راه پله

   ارائه شد. (2( و )7)
 با ارتفاع متعارف از نگاه کمی های مسکونی دستگاه پله مجتمع : بررسی5جدول 

 رتبه cm عرض پاگرد cm عرض cm خیز Cm کف مجتمع شماره

 9 21/0 21/0 01 91 بهاران )ستارخان( 0

 1 20/0 21/0 20 27 رضوان 2

 7 29/0 21/0 21 21 مبعب 9

 0 21/0 91/0 1/07 92 کوثر 1

 2 91/0 91/0 2/07 90 بهاران 7

 7 27/0 21/0 7/07 7/21 پردی  2

 2 27/0 20/0 2/07 9/21 جام طالیی 7

 1 21/0 22/0 1/07 23 دوستان 1

Source: Research findings 
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 با ارتفاع متعارف از نگاه کیفی های مسکونی دستگاه پله مجتمع : بررسی6جدول 

 مصالح و ساخت طراحی بدنه طراحی سقف طراحی کف مجتمع شماره
عملكهههههههرد 

 ثانویه

 ایمنی

 )دستگیره(
 رتبه تزیینات منرر

   بهاران )ستارخان( 0
 

    
 

  
 

  9 

 رضوان 2
     

  
  

1 

 مبعب 9
  

  
  

  
  

7 

   کوثر 1
 

    
 

      0 

   بهاران 7
 

    
 

    
 

2 

 پردی  2
  

    
 

  
 

  7 

 جام طالیی 7
  

    
 

  
  

2 

   دوستان 1
  

  
 

  
 

 

 

1 

Source: Research findings 

دههد. در   قرار می یبند مورد تدقیق و رتبهاز نگاه گمی و کیفی ها را  ( دستگاه پله در مجتمع1( و )2اطالعات جدول )

آخرین رتبه را به خود اختصاص دادند. همچنهین   ارغوانرتبه نخست و  یدارا "ماهور"های بلند مرتبه  بین ساختمان

در  بهاران ستارخان و دوستاندارای بهترین رتبه و کیفیت و به ترتیب بهاران،  "کوثر"های مسكونی کوتاه،  در مجتمع

 اند. وجه تمایز برجسته مجتمع کوثر، دارای منرر و تزیینات بودن دستگاه پله است. بههاران  بعدی قرار گرفته یها رتبه

 به عنوان رتبه دوم داری تزیینات پله است.

کیفیت و خصوصیات آسانسور به عنوان دیگر دسترسی عمودی مجتمهع مهورد تجزیهه و تحلیهل قهرار       گام بعدیدر 

مورد بررسی قهرار   متعارفبلند و  یها گرفت. در این خصوص عرض، عمق و ارتفاع آسانسورها در دو دسته مجتمع

ههای کوتهاه از    کیلهو گهرم و در کلیهه مجتمهع     291نفر با ظرفیهت   1 یلند از آسانسورهاهای ب گرفت. در کلیه مجتمع

کیلو گرم استفاده شده است. همچنین از نرر طراحی کف، سقف، بدنهه و کیفیهت    111نفر با ظرفیت  7آسانسورهای 

نویهه در کلیهه   ساخت و مصالح، ایمنی، منرر و تزیینات مورد بررسی قهرار گرفهت و بها توجهه بهه عهدم عملكهرد ثا       

 ها این فاکتور از جداول حذف گردید. مجتمع یآسانسورها
 بلند مرتبه از نگاه کمی های مسکونی مجتمعهای آسانسور: بررسی 7جدول 

 مجتمع شماره
 تعداد

 آسانسور
 رتبه ارتفاع عرض عمق جمعیت به ازا هر آسانسور

 9 221 001 011 17/29 21 دراک 0

 2 221 001 011 2/13 01 ستارخان 2

 7 221 001 011 31 21 ای پی ا  9

 1 221 001 011 17/71 21 مهندسین 1

 0 221 001 011 0/22 02 ماهور 7

 2 221 001 011 2/017 1 ارغوان 2

Source: Research findings 

 بلند مرتبه از نگاه کیفی های مسکونی مجتمعهای آسانسور: بررسی 8جدول 
 رتبه ناتیتزئ منرر ایمنی مصالح و ساخت طراحی بدنه سقفطراحی  طراحی کف مجتمع شماره

           دراک 0
  

2 

   ستارخان 2
 

      
  

9 

 ای پی ا  9
  

  
 

  
  

1 

 مهندسین 1
    

  
  

7 

           ماهور 7
 

  0 

 ارغوان 2
       

2 

Source: Research findings 



 111 ... یهای عمود دسترسي یتأثیر معمار نییتب

 با ارتفاع متعارف از نگاه کمی مسکونیهای  مجتمعهای آسانسور: بررسی 9جدول 

 مجتمع شماره
 تعداد

 آسانسور
 رتبه ارتفاع عرض عمق جمعیت به ازا هر آسانسور

 2 221 31 027 32/97 01 بهاران )ستارخان( 0

 2 221 31 027 27/21 11 رضوان 2

 9 221 31 027 17/27 12 مبعب 9

 1 221 31 027 7/27 1 کوثر 1

 7 221 31 027 2/91 01 بهاران 7

 0 221 31 027 2/29 71 پردی  2

 1 221 31 027 9/11 1 جام طالیی 7

 7 221 31 027 12 1 دوستان 1

Source: Research findings 

 با ارتفاع متعارف از نگاه کیفی های مسکونی مجتمعهای آسانسوری بررس :11جدول 
 رتبه ناتیتزئ منرر ایمنی ساختمصالح و  طراحی بدنه طراحی سقف طراحی کف مجتمع شماره

   بهاران )ستارخان( 0
 

      
  

2 

 رضوان 2
    

  
  

1 

   مبعب 9
  

    
  

2 

   کوثر 1
 

      
  

0 

   بهاران 7
  

    
  

9 

   پردی  2
  

    
  

7 

   جام طالیی 7
   

  
  

7 

   دوستان 1
  

    
  

1 

Source: Research findings 

ههای   ها از بعد کیفیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجتمعآسانسوردر دستر ،  یها و آمارها به دادهبا توجه 

بها  ههای   بعدی قرار گهرفتن و در مجتمهع   یها بهترین رتبه و ستارخان، ای پی ا  و مهندسین در رتبه "ماهور"بلند، 

بعهدی   یهها  در رتبهه  و دوسهتان  بههاران سهتارخان  ران، های بها باالترین رتبه به مجتمع کوثر و مجتمعارتفاع متعارف 

 اند. قرارگرفته

های مورد بررسی به نمایندگی از سبك زندگی پایدار، طهی   برای شمارش تعداد دفعات استفاده از آسانسور در مجتمع

تهیهه و تنرهی     یا برنامهه  میكروکنترلهر و  ، به کمك مهندسین مكانیهك 0937اردیبهشت و مرداد  یها یك هفته در ماه

 به دست آمده در جدول ذیل آورده شده است.   یها گردید و داده
 تعداد دفعات استفاده از آسانسور: 11جدول 

 مجتمع دفعات استفاده از آسانسور در اردیبهشت دفعات استفاده از آسانسور در مرداد

 دراک 07172 01277

 ستارخان 2971 7397

 ای پی ا  27972 21032

 مهندسین 29227 22702

 بهاران )ستارخان( 7917 7072

 رضوان 07111 01222

 مبعب 21112 21110

 کوثر 2201 0311

 جام طالیی 09123 02171

 پردی  20711 21317

 ماهور 1171 1921

 دوستان 3272 3172

 ارغوان 7111 1319

 بهاران 7713 7212

Source: Research findings 
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( فوق تعداد دفعات استفاده از آسانسور در ماه اردیبهشت و مرداد ماه به طهور تقریبهی   09ی جدول)ها دادهبا توجه به 

های مسهكونی در یهك    در مرحله نهایی تحقیقات میدانی دفعات استفاده از آسانسور همه مجتمع. استنزدیك به ه  

هه    07 و 01تر در جهدول شهماره    اسبهفته از دو ماه اردیبهشت و مرداد مورد کنكاش قرار گرفت. برای استفاده من

شهده اسهت.    یساز ادهیتعداد ساکنان و ه  تعداد دفعات استفاده از آسانسور به شكل خالص و سرانه متوسط ذکر و پ

 سپ  پارامتر دفعات استفاده از آسانسور هر مجتمع به ازاء هر متر مربع فضای مسكونی به دست آمده است.  

ها، جمعیت هر مجتمع بهه ازا ههر    مجتمع یتفاده از تعداد ساکنان و تعداد آسانسورهابا اس 07و  01در جدول شماره 

های بلند مربوط به ای پی ا  با  آسانسور به دست آمد. بر این اسا  بیشترین ازدحام برای هر آسانسور در ساختمان

، 17/71، 31تارخان با ازدحام مهندسین، دراک و سی پی ا ، ا یبعد یها نفر برای هر آسانسور و رتبه 2/017ازدحام 

بیشترین تراک  به ترتیهب مربهوط بهه     متعارفهای  نفر به ازا هر آسانسور است. همچنین در ساختمان 2/13و  17/29

نفهر در بهه ازا ههر آسانسهور      27/21و  17/27، 7/27، 2/91، 32/97کوثر، مبعب و رضوان با  بهاران، ستارخان بهاران

در دستگاه کنترلر آسانسور تعداد دفعات استفاده از آسانسور طی یك هفته در اردیبهشهت   یرافزا با تغییرات نرم است.

و یك هفته در مرداد ثبت گردید. با توجه به میانگین روزانه اسهتفاده و تعهداد سهاکنان ههر مجتمهع، سهرانه اسهتفاده        

یانگین سرانه استفاده از آسانسور آسانسور در یك روز اردیبهشتی و مردادی به دست آمد و در ستون آخر جداول و م

 در دو ماه ذکر شده است.
 های بلند مرتبه در مجتمع استفاده از آسانسور :12جدول 

 مجتمع شماره
تعههههداد  

 ساکن

جمعیت به ازا ههر  

 آسانسور

 در هادفعات استفاده از آسانسهور 

 اردیبهشت یك هفته

 هادفعات اسهتفاده از آسانسهور  

 مردادیك هفته در 

استفاده یهك روز  متوسط 

 در اردیبهشت

متوسههط اسههتفاده یههك 

 روز در مرداد

 11/2192 23/2771 07177 07177 17/29 0223 دراک 0

 11/0172 11/317 7937 2312 2/13 132 ستارخان 2

9 
ای پههههی 

 ا 
0111 31 20321 21731 9092 2371 

 2/9202 12/9929 22702 29227 17/71 1787 مهندسین 1

 12/700 12/111 9719 9929 0/22 901 ماهور 7

 30/703 19/771 7193 7939 2/017 120 ارغوان 2

Source: Research findings 

 های با ارتفاع متعارف در مجتمع دفعات استفاده از آسانسور: 13جدول 

 مجتمع شماره
تعههههداد  

 ساکن

جمعیت بهه ازا ههر   

 آسانسور

دفعات اسهتفاده از آسانسهور   

 در اردیبهشت

اسههههتفاده از  دفعههههات  

 آسانسور در مرداد

متوسط استفاده یك روز در 

 اردیبهشت

متوسط استفاده یك روز 

 در مرداد

0 
بههههههههههاران 

 )ستارخان(
719 32/97 7917 7072 73/723 

10/793 

 01/2137 32/2033 01222 07111 27/21 0021 رضوان 2

 12/9191 9131 21110 21112 17/27 2021 مبعب 9

 01/277 1/902 0311 2201 7/27 221 کوثر 1

 12/339 92/303 2371 2191 2/91 207 بهاران 7

 17/9093 7/2771 20373 03939 2/29 0117 پردی  2

 77/227 21/711 1273 1001 9/11 917 جام طالیی 7

 17/711 02/722 1022 9329 12 921 دوستان 1

Source: Research findings 

مرتبهه طهی دوم مهاه محاسهبه و بهر اسها  آن        بلنهد  ههای  مجتمهع  در آسانسور از استفاده سرانه میانگین (02)جدول

 ی شد.بند رتبههای مسكونی از حیب کمترین استفاده از آسانسور  مجتمع



 111 ... یهای عمود دسترسي یتأثیر معمار نییتب

 های بلند مرتبه در مجتمع استفاده از آسانسور سرانه :14جدول 

 مجتمع شماره
تعههههههداد 

 ساکن

متوسط استفاده یهك  

 روز در اردیبهشت

در یك  هااستفاده از آسانسورسرانه 

 روز اردیبهشت به ازا جمعیت

متوسط استفاده یهك روز در  

 مرداد

در  هاسرانه استفاده از آسانسور

 یك روز مرداد به ازا جمعیت

میانگین سرانه دو 

 ماه

رتبه کمینه مصرف 

 آسانسور

 7 327/0 32/0 11/2192 10/2 23/2771 0223 دراک 0

 2 12/2 09/2 11/0172 33/0 11/317 132 ستارخان 2

9 
ای پههههی  

 ا 
0111 9092 71/0 2371 27/0 237/0 2 

 1 19/0 1/0 2/9202 12/0 12/9929 0717 مهندسین 1

 0 71/0 29/0 12/700 79/0 12/111 901 ماهور 7

 9 77/0 70/0 30/703 19/0 19/771 120 ارغوان 2

Source: Research findings 

نفهر در   12/2بها سهرانه    ستارخانهای بلند مرتبه متعلق به مجتمع  بیشترین میزان سرانه استفاده از آسانسور در مجتمع

 نفر در روز است. 71/0با  ماهورروز و کمترین میزان به استفاده سرانه از آسانسور متعلق به مجتمع 

معادله ارتباط بین تعداد دفعهات اسهتفاده از آسانسهور     ی ذکر شده در جدول فوق وها دادهدر این مرحله با استفاده از 

بهه وسهیله برنامهه     هها  مجتمهع های بلند مرتبه و عرض پله به عنوان نماینده پارامتر کیفیت پله هر یهك از   در ساختمان

 ( زیر ارائه شده است.0ایویوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در شكل )

 
 Source: Research findings  پله( عرض و مرتبه بلند هایساختمان در آسانسور از )استفادهحاصل از برآورد مدل جینتا :1شکل 

ارتباط معناداری بین عرض پلهه )بهه نماینهدگی از     است و معنا ینتایج از لحاظ آماری ب با توجه به میزان پرآب و تی استیودنت

هها   های بلند مرتبه کیفیت پله کیفیت راه پله( و تعداد دفعات استفاده از آسانسور مشاهده نشده است. بدین معنا که در ساختمان

زیاد  نسبتاًلزوم طی مسافت این امر با توجه به  تواند تأثیر چندانی در تغییر سبك زندگی و استفاده از آسانسور داشته باشد. نمی

 .دینما یمخروجی( ساختمان، منطقی )اکثر ساکنان برای دسترسی به ورودی

های  با ارتفاع متعارف طی دوم ماه محاسبه و بر اسا  آن مجتمع های مجتمع در آسانسور از استفاده سرانه میانگین (07)جدول

 شد.ی بند رتبهمسكونی از حیب کمترین استفاده از آسانسور 
 های با ارتفاع متعارف در مجتمع استفاده از آسانسور : سرانه15جدول 

 مجتمع شماره
تعههههداد 

 ساکن

متوسط استفاده یك 

 روز در اردیبهشت

سرانه استفاده از آسانسهور در یهك   

 روز اردیبهشت به ازا جمعیت

متوسههط اسههتفاده یههك 

 روز در مرداد

سرانه استفاده از آسانسور در یك 

 ازا جمعیتروز مرداد به 

میانگین سهرانه  

 دو ماه
 رتبه

0 
بههههههههههاران 

 )ستارخان(
719 73/723 79/0 10/793 17/0 7/0 2 

 1 117/0 1/0 2/2137 13/0 32/2033 0021 رضوان 2

 7 297/0 22/0 1/9191 27/0 9131 2021 مبعب 9

 0 97/0 22/0 2/277 11/0 1/902 221 کوثر 1

 9 77/0 20/0 97/339 13/0 92/303 207 بهاران 7

 7 2/0 7/0 3/9093 7/0 7/2771 0117 پردی  2

 2 22/0 72/0 2/227 72/0 21/711 917 جام طالیی 7

 1 77/0 2/0 1/711 71/0 02/722 921 دوستان 1

Source: Research findings 
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در روز و بیشهترین   نفهر  97/0کمترین سرانه استفاده متعلق به مجتمع کوثر با سهرانه   متعارفهای  همچنین در مجتمع

 نفر در روز است. 17/0میزان استفاده سرانه از آسانسور متعلق به مجتمع رضوان با 

ه ای بهتهرین رتبهه آسانسهور و پلهه اسهت ولهی به       ردا ماهور های بلند طور که در جدول باال ذکر گردید، مجتمع همان

تواند به علت وجود منرهر در   این موضوع میصورت سرانه کمترین استفاده از آسانسور را به خود اختصاص داده که 

دستگاه پله این مجتمع باشد. همچنین مجتمع کوثر دارای بهترین کیفیت پله و آسانسور است اما به علت وجود منرر 

 و تزیینات در دستگاه پله، اقبال از آسانسور در این ساختمان کمتر شده است.

( ارتبهاط بهین تعهداد دفعهات اسهتفاده از آسانسهور در       01در جهدول )  ی ذکر شدهها دادهدر مرحله آخر با استفاده از 

به وسیله برنامه ایویوز مورد بررسهی قهرار گرفهت. بهدین      ها مجتمعهای کوتاه مرتبه و عرض پله هر یك از  ساختمان

 ( ارائه شده است.2ی عنوان شده در روش پژوهش استفاده شد و نتایج حاصله در شكل )ها معادلهمنرور از 

 
 پله عرض و با ارتفاع متعارف های ساختمان در آسانسور از )استفادهنتایج حاصل از برآورد مدل: 2شکل 

Source: Research findings 

طهور کهه در جهدول فهوق قابهل       با توجه به میزان پرآب و تی استیودنت نتایج از لحاظ آماری معنادار اسهت و همهان  

که رابطه عكه  بهین کیفیهت راه پلهه و تعهداد دفعهات اسهتفاده از         است -22/0مشاهده است ضریب به دست آمده 

دهد با افزایش یك درصدی عرض پله، تعداد دفعات  دهد. به طور دقیق ضریب حاصل نشان می آسانسور را نشان می

 هها بهبهود یابهد تعهداد دفعهات      یابد. بدین معنا که هر چه کیفیهت راه پلهه   درصد کاهش می 22/0استفاده از آسانسور 

 یهها  از بررسی و مقایسه آمار و داده کند. استفاده از آسانسور کمتر شده و سبك زندگی به سمت پایداری حرکت می

هها در شهرایط    شود کهه ههر چهه طراحهی دسهتگاه پلهه مجتمهع        به دست آمده در جداول فوق چنین نتیجه گرفته می

اقبال ساکنان به استفاده دستگاه پلهه افهزایش و   باشد)حتی با داشتن کیفیت و کمیت مناسب آسانسورها(،  یتر مناسبت

دیهده  های بلند مرتبه ایهن ارتبهاط    گردد. لیكن در مجتمع استفاده از آسانسورها )دسترسی عمودی انرژی بر( کمتر می

به عهده دارد. پایداری بهه   ستیز طیمحبا حفظ  شده ساختهدهی استراتژی رشد را در محیط  توسعه پایدار تطابق .نشد

شود. با توجه بهه مصهرف    ، تشریح میشده یزیر برنامهآوردن توسعه پایدار  به دستبرای  س یمكانعنوان یك روند و 

کننهده   جهاد یبه عنهوان ا  یبه معمار ژهیو ینگاه یستیبای آن طیمح ستیزو تبعات  ها ساختمانباالی انرژی فسیلی در 

بها   "پایهدار  یمعمار"امر باعب به وجود آمدن  نیداشت. هم ییآب و هوا راتییرصد تغد 77(  یرمستقیو غ  ی)مستق

 شده است.   یعیمنابع طب "نهیاستخراجِ کم"و  "شده تیریمصرفِ مد"هدف اشاعه 
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زنهدگی در جههت مصهرف     یهها  لیرفتارها، عادات و پتانسه  "سبك زندگی پایدار"بخشی از معماری پایدار با عنوان 

کهه فهرد در برخهورد بها      است حیات ای از شیوه یسبك زندگ .دهد یمقرار مورد توجه  را ها یتر انرژ مناسب یانتخاب

ی گوناگون، از جمله معماری محیط زندگی که بخهش  پارامترها. لیكن این انتخاب تحت تأثیر ندیگز یبرم ها روزمرگی

، یبهه صهورت انتخهاب   تواننهد   می ، ساکنانمناسب یطیمح یبا طراحاعر  و اصلی آن طراحی فضای مسكونی، است. 

یكهی از  سهازند.   یو در مسكن عمله  رفتهیپذ اهانهو آگ جیرا به تدر ترداریپا یسبك زندگ تغییرات به سوی از یبخش

 نهوعی  از پله های عمودی هر مسكن است. استفاده ی معماری مؤثر بر سبك زندگی امروز، طراحی دسترسیها بخش

بهبهود بخشهد و در عهین     درنتیجه، سالمت را و افزایش را بدنی فعالیت سطح تواند می کهاست  زندگی سبك در تغییر

 وسهایل انهرژی بهر    از اغلهب  عمهومی  امهاکن  در افراد که شده داده نشان حال به تعدیل مصرف انرژی کمك کند ولی

 .کنند یم استفاده

اسهتفاده آسانسهور در یهك روز اردیبهشهتی و      با توجه به میانگین روزانه استفاده و تعداد ساکنان هر مجتمهع، سهرانه  

ههای بلنهد    محاسبه شهده اسهت. مجتمهع    دو ماهدر  آسانسورآمد و در آخر میانگین سرانه استفاده از  به دستمردادی 

اسهتفاده   نیروز کمتهر سرانه استفاده از آسانسور در  71/0مرتبه ماهور دارای بهترین رتبه آسانسور و پله است ولی با 

تواند به علت وجود اسهتاندارد   های بلند مرتبه را به خود اختصاص داده که این موضوع می از آسانسور در بین مجتمع

سهرانه اسهتفاده از آسانسهور     12/2دقیق، منرر و کیفیت مناسب در دستگاه پله این مجتمع باشد و مجتمع ستارخان با 

ههای   خود اختصاص داده است. همچنهین مجتمهع کهوثر در دسهته مجتمهع      در روز بیشترین استفاده از آسانسور را به

که به علت وجود منرهر   استسرانه استفاده از آسانسور در روز  97/0دارای بهترین کیفیت پله و آسانسور با  تر کوتاه

اسهتفاده از   سهرانه  117/0و تزیینات در دستگاه پله، اقبال از آسانسور در این ساختمان کمتر شده است و رضهوان بها   

 آسانسور در روز بیشترین استفاده از آسانسور را به خود اختصاص داده است. 

به نماینده کیفیت راه پله( و )های بلند مرتبه ارتباط معناداری بین عرض پله  آمده در مجتمع به دستنتایج توجه به با 

هها   های بلند مرتبه ذکر شده کیفیت راه پلهه  انتعداد دفعات استفاده از آسانسور مشاهده نشده بدین معنا که در ساختم

ههای کوتهاه مرتبهه،     اما در سهاختمان   تواند تأثیر چندانی در تغییر سبك زندگی و استفاده از آسانسور داشته باشد نمی

منفی است که رابطه عكه   ضریب به دست آمده بودن رابطه داشته و  معناداردهنده  و تی استودنت نشان پرآبمیزان 

هها بهبهود    دهد. بدین معنا که هر چه کیفیت راه پلهه  یفیت راه پله و تعداد دفعات استفاده از آسانسور را نشان میبین ک

 کند. یابد تعداد دفعات استفاده از آسانسور کمتر شده و سبك زندگی به سمت پایداری حرکت می

توانهد سهبك    مناسب، مهی  یجمع یک  و فضاها یهایی با مصرف انرژ و سهولت استفاده بخش یایجاد جذابیت بصر

اقشار دانشگاهی و در پی آن توده جامعه در مهورد   توجه جلبی معتبر و با رسان اطالعبا  را توسعه دهد. دارزندگی پای

شود. بها معرفهی و    ی همه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست فراه  مینیآفر نقشی، امكان طیمح ستیزخطرات 

توان به راههی بهرای نجهات نسهل بشهر       ه عنوان گزینه مناسب روش حیات انسان، میب "سبك زندگی پایدار"تشریح 

های مسكونی مهورد   تواند در زمینه میزان مصرف انرژی در ساختمان دست پیدا کرد. شایان ذکر است این پژوهش می

وزارت "، "ط زیستسازمان محی"و مسئولین تصمی  ساز در  "انبوه سازان مسكن"استفاده قرار گرفته و مورد کاربرد 

 واقع شود. "وزارت نیرو"و  "مسكن و شهرسازی
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