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چکیده
در سال های اخیر نگرش کمی به موضوع مسکن ،رویکرد سودگرایانه نسبت به زمین ،عدم توجه به معنا و کیفیت فضایی و غفلت از تاثیر گذاری محیط بر روان
آدمی منجر به نادیده گرفتن بسیاری از نیازهای اساسی انسان از جمله ارتباط او با طبیعت شده است .این درحالی است که باور داریم انسان جزئی از طبیعت است و
تدوام و پویایی زندگی او در گرو ارتباط نزدیکش با طبیعت می باشد .از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به معماری گذشته شاهد ارتباط قوی میان طبیعت و معماری در
اقلیم ها و نقاط مختلف جهان می با شیم که این ارتباط از طریق راهکارهای خالقانه ای صورت پذیرفته که هم اکنون نیز نیاز به مطالعه و شناخت دارد .این ارتباط
متوازن میان طبیعت و معماری در گذ شته نه تنها حافظ محیط زی ست بوده بلکه باعث کاهش خطرات و بالیای طبیعی بر زندگی ان سان بوده ا ست از این رو در این
پژوهش بر آن شده ایم که با در نظر گرفتن چند فاکتور طبیعت اعم از گل  ،آب ،درختچه های سبز و چمن ،به برر سی تاثیر کلی طبیعت بر طراحی مجتمع های
مسکونی بپردازیم برای پرداختن به این بحث از پرسشنامه محقق ساخته  18سوالی و توزیع آن بین  100نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی شهر شیراز و تحلیل
داده های بد ست آمده در نرم افزار  spssبهره گرفته ایم .نتایج بد ست آمده نا شی از تحلیل  Tتک متغیره و آزمون آنوا و توکی حاکی از آن ا ست که طبیعت آب و
گل بیشتر از طبیعت درختچه سبز و چمن تاثیر بهتر و بسزا تری در طراحی مجتمع های مسکونی شهر شیراز داشته اند.
واژگان کلیدی :طبیعت ،طراحی مجتمع مسکونی ،آب ،درختچه سبز ،معماری
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مقدمه
انسان و محیط زی ست همواره تآثیر متقابل بر یکدیگر داشته اند .در گذشته دور این انسان بود که بی شتر تحت تاثیر محیط زی ست قرار می گرفت ،اما امروزه این
انسان است که بر محیط زی ست خود اثر می گذارد وحتی اگر اثری از آن بپذیرد ،در واقع بازخورد آن اثری است که خود ایجاد کرده است .طبیعت و سرشت انسان
همی شه به دنبال آرامش محیطی و طبیعت بکر و سبز ا ست .ف ضای سبز و به ویژه رنگ سبز یا تغییرات ف صلی آن دارای اثرات روانی ب سیار موثری ا ست .ارتباط با
طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سالمت روحی و جسمی انسان ها می شود.انسان بیش از نیمی از عمر خود را در خانه سپری می کند وخانه از مهمترین
عوامل شکل گیری رفتار فردی و اجتماعی افراد می با شد .خانه به عنوان مکانی که تمام اق شار جامعه در سنین مختلف از آن ا ستفاده می کنند ،نقش ا سا سی در
سالمت انسان ،چه از نظر جسمی وچه از نظر روانی دارد و عاملی برای شکل گیری فرهنگ یک جامعه است .در شهر های امروزی تراکم ساختمان ها وگسترش آنها
در ارتفاع باعث شده ان سان نتواند به آ سایش وآرامش در زندگی خود د ست پیدا کند و خود را از طبیعت جدا و محروم ببیند .خانه نا سالم آثار زیان باری بر سالمت
انسان دارد که از جمله آنها می توان به مسمومیت ها ،افسردگی و اختالالت روانی اشاره کرد.

بیان مساله
طراحان و معماران شهری با رویکرد به معماری سبز یا طبیعت گرا سعی درایجاد آ سایش و آرامش افراد ،برگرداندن هویت های اجتماعی ،فرهنگی وجغرافیایی
محیط به شهر های مدرن دارند .در واقع ساختن فضاهای سبز در شهر حس جامعه گرایی و داشتن زندگی مسالمت آمیز را باال می بر.امروزه زندگی شهری مدرن،
عاملی برای بیماری های روحی و روانی ناشی از آلودگی های روانی و محیطی می باشد .کمبود محرک های شهری برای تحرک شهروندان و هم چنین استرس های
ناشی از شهرنشینی ،بیماری های قلبی و عروقی را به طور فزاینده ای افزایش داده است .امروزه تحقیقات به سمت ایجاد محیط هایی در حال حرکت است که امکان
کاهش استرس به واسطه طراحی محیطی امکان پذیر باشد .امروزه زندگی شهری مدرن و تراکم های ناشی از آن ،تمامی فضاهای انسانی را به دور از محیط های سبز
نموده است و یکی از دغدغه های برنامه ریزان و طراحان شهری ارتباط برقرار کردن بین منظر و سالمتی است که هم اکنون به عنوان یک سیاست مهم برنامه ریزی
شهری قلمداد می شود .منظر یک عن صر مهم در سالمت اجتماعی و فردی ا ست و هم چنین سالمتی تنها به و ضعیتی اطالق نمی شود که فرد بیمار نی ست ،بلکه
آرامش جسمانی ،روانی و اجتماعی فرد نیز مهم است (فرغزده)1396،
داشتن چنین پس زمینه ای از منظر و سالمتی ،رویکرد برنامه ریزی و طراحی منظر را دگرگون می نماید .از این رو آشنایی با تأثیرات منظر بر پی شگیری از این
بیماری ها و افزایش سطح سالمت جامعه بسیار مهم است .امروزه برنامه ریزی شهری پایدار مبتنی بر توسعه مفاهیمی که در جهت دستیابی هرچه بیشتر شهروندان
به رفاه اجتماعی ا ست ،می با شد که سالمت روحی و روانی شهروندان نیز از جمله این رفاه مح سوب می شود .ناب سامانی ف ضاهای شهری ری شه در عدم پا سخگویی
مناسب به توقعاتی که در طول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است ،دارد .در چندین سال اخیر ،زندگی شهری مدرن مولدی در ایجاد بیماری های روحی و روانی
نا شی از آلودگی های روانی ومحیطی و افزایش میزان اف سردگی و ا سترس در جوامع شهری شده ا ست .در جوامع شهری ،در را ستای کاهش ا سترس ها و افزایش
سالمت روحی و روانی شهروندان ،توجه به تعلقات محیط شهری شهروندان مانند عنا صر طبیعی ،اماکن تفریحی ،پارک ها و … و دعوت آنها برای ح ضور در این
مکان های شهری از شاخص های اصلی ،در برنامه ریزی است(.عطایی)1396،

اهداف
 -1بررسی تاثیر طبیعت گل بر طراحی مجتمع مسکونی
 -2بررسی تاثیر طبیعت آب بر طراحی مجتمع مسکونی
 -3بررسی تاثیر طبیعت درختچه سبز بر طراحی مجتمع مسکونی
 -4بررسی تاثیر طبیعت چمن بر طراحی مجتمع مسکونی
-5مقایسه تاثیر طبیعت گل و آب با طبیعت چمن و درختچه سبز

پیشینه پژوهش
احمد میرزامحمدی در سال  1397در مقاله اش می نویسد :تحول صنعتی ،انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی در شهر کشانید .با پی شرفت فناوری ،الگوی
زندگی د ستخوش دگرگونی شد ،به نحوی که بادگیرها ،سایبان ها و نورگیرها در ساختمان جای خود را به تا سی سات گرمای شی و سرمای شی دادند به این ترتیب
تکنولوژی آ سایش و راحتی روزافزونی را برای ان سان ها فراهم کرده ا ست .ر شد شتابان شهرها ،افزایش جمعیت شهری و در پی آن ساخت و ساز م سکن در قالب
مجتمع های مسکونی و رشد نامناسب و ناهمساز کالبدی ،به عالوه نگاه کمی گرایانه به عناصر کالبدی ،پیامدهایی نظیر از دست رفتن مکان ،بیگانگی انسان با مکان
و در نهایت کاهش حس تعلق به مکان را در پی دا شته ا ست.حس تعلق به عنوان یکی از شاخص های نوپای عر صه ی معماری در دهه های حا ضر مطرح بوده که
تاثیر آن در ارتباط هرچه بی شتر مصرف کنندگان با تولیدات معماری باعث پرداخت به این موضوع شده است ،تا تولیدات معماری بتواند ارتباط عمیق تر و کاراتری با
م صرف کنندگان را دا شته با شد حس تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تاثیر گذار میان مردم و مکان با اجزاء ت شکیل دهنده آن ا ست که این پیوند به صورت
مثبت بوده و سبب گسترش عمیق ارتباط و تعامل فرد با محیط می گردد و با گذر زمان عمق و گسترش بیشتری می یابد لذا با توجه به اینکه محیط ،یکی از عوامل
موثر در ایجاد حس مکان و اح ساس تعلق کاربران ا ست؛ ضرورت انجام مطالعات گ سترده در باب شنا سایی عنا صر کالبدی ،حس مکان در ابعاد کمی و کیفی جامعه
احساس می شود .از دیدگاه روانشناسی محیطی انسان ها به تجربه حسی ،عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند .سوال اصلی تحقیق این است که
آیا این نیازها از طریق تعامل صمیمی و نوعی هم ذات پنداری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقق ا ست .روش تحقیق ب صورت تو صیفی -تحلیلی با توجه به
مطالعات کتابخانه ای و ا سنادی ا ست .هدف از ارائه پژوهش حا ضر برر سی تاثیر روان شنا سی محیطی در طراحی مجتمع های م سکونی پایدار با نگاهی ویژه به حس
تعلق به مکان می باشد.
علی اصغر تقوی در سال  96در مقاله اش می نویسد :با رشد شهرنشینی دهة اخیر در ایران ،ساخت و ساز مجتمع های مسکونی بسرعت افزایش یافته و کیفیتت
نیتز دچار افت شده که این امر باعث بی توجهی روابط میان ان سان ،طبیعت و نیازهایش شده و در نهایت زندگی ساکنان را با م شکالت ا سا سی مواجه کرده ا ست.
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محیط طبیعی باعث ایحاد آرامش و تعلق در انس ان متی ش ود بنابراین باید از حیث ادراک برای او س اده باش د .حس تعلق از طریق تداوم طبیعت در مجتمع های
م سکونی بوجود می آید .با دا شتن محیطی متنوع به لحاظ طبیعی می توان در زندگی ساکنان؛ شادابی ،انگیتزه  ،تعلق و امید به آینده را دوچندان کرد ،لذا طراحان
مجتمع های مسکونی باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشتند .در این مقاله عوامل ایجاد حس تعلق در مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار می گیرد.
فریبا قرایی در سال  88در پایان نامه خود می نویسد:این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت
های محیط با شند .مجتمع ها عالوه بر ا ستفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد ا ستفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخ شیدن به
فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود ،زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی ،تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده ،خواست
ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند .امروزه ،فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق
یابد .به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.
میترا نوربخش در مقاله اش در سال  1396می نوی سد :در ع صر کنونی شتاب زندگی مدرن شهری  ،ر شد و تو سعه شهرها روز به روز در حال افزایش ا ست و
مراکز خرید به عنوان قلب اقتص ادی ش هرها ،نقش مهمی در زندگی اجتماعی ش هر ایفا میکنند .این فض اها به علت حجم باالی فعالیت در عملکرد ش هر تاثیر قابل
توجهی دارند.روزانه مردم زیادی از مراکز خرید بازدید کرده و زمانی را در آنجا می گذرانند .بنابراین عملکرد مراکز تجاری فراتر از مسایل اقتصادی است و کارکردهای
دیگری همچون اوقات فراغت را نیز تامین می کنند .بنابراین کیفیت و جذابیت این ف ضاها از اهمیت به سزایی برخوردار ا ست که اگر در طراحی به چنین ف ضاهایی
توجه گردد ،این مراکز به مکان های فعال شهری تبدیل می گردند .این پژوهش با ا ستفاده از روش تحقیق تو صیفی-تحلیلی با ترکیبی از داده های کمی و کیفی به
دنبال شناخت چگونگی تاثیر طبیعت بر میزان رضایت انسان از حضور در فضای تجاری-تفریحی است در این راستا به بررسی مبانی نظری موجود در ارتباط با انسان،
طبیعت و ف ضای معماری می پردازد .نتایج این تحقیق حاکی از آن ا ست که توجه ویژه به عنا صر طبیعی از جمله نور ،ف ضای سبز و آب  ،در طراحی معماری آنان
امری ضروری ا ست و مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی می تواند با افزایش کیفیت محیط جوابگوی نیازهای ان سان در زندگی شهری امروز و به دنبال
آن رضایت از محیط و ارتقا کیفیت حضور انسان در فضا باشد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است جامعه آماری این پژوهش ساکنین مجتمع های دارای انواع فضای سبز در
شهرستان شیراز بودند .نمونه آماری این پژوهش  100نفر از ساکنین ( 25نفر دارای مجتمع با طبیعت گل 25 ،نفر دارای منزل با طبیعت آب 25 ،نفر دارای مجتمع
باطبیعت درختچه های سبز و  25نفر دارای مجتمع با چمن ) .ابزار مورد ا ستفاده در این پژوهش پر س شنامه محقق ساخته  18سوالی بود .به منظور تعیین روایی
ابزار از روش روایی محتوایی استفاده شد و نظر خبرگان در این زمینه سوال شد و پس از رفع اشکاالت پر س شنامه نهایی تدوین شد .با این حال بر اساس داده های
جمع آوری شده از ساکنین مقدار آزمون کامو بارتلت در سطح  0.05معنادار شد با توجه به مقدار واریانس تبیین شده توسط پرسشنامه ( )71.99می توان گفت این
پر س شنامه می تواند به میزان  71.99در صد واریانس تاثیر سازه های ب کار رفته در منازل در جلوگیری از آلودگی صوتی را تبیین نماید .همچنین در برر سی پایایی
ابزار از آزمون آلفای کرونباخ اس تفاده ش د .مقدار آلفای کرونباخ در این پژوهش  0.955بدس ت آمد که نش ان از اعتبار باالی برس ش نامه دارد .همچنین ،به منظور
تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه های تحقیق از آزمون  tتک نمونه و آزمون  ANOVAبه همراه آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین ارجهیت سازه ها استفاده
گردید.

تاثیر طبیعت بر زندگی
با رسیدن سطح درآمدها به سطح زندگی نرمال ،انسان ها شروع به خریدن گل و گیاه برای خانه و باغچه های خود می کنند و مشغول شدن آنها در گروه ها و
فعالیت هایی در محور طبیعیت و خریدن خانه هایی که دارای باغچه اس ت ،نظراتی هس تند دال بر فایده مندی انس ان در ارتباط نزدیک با طبیعت که از طرف هر
کسی مورد پذیرش واقع شده است .در مقابل این ها مطالعاتی جهت شناسایی دالیل علمی در این موضوع نیز وجود دارد .برای مثال ،مطالعات انجام گرفته در ایاالت
متحده نشان داد که بی شترین مناطق برای جلب توری ست را مناطق طبیعی تشکیل می دهد .داشتن ارزش بی شتر خانه هایی که به پارک ها و مناطق طبیعی نزدیک
ه ستند ،کمتر د ست به د ست شدن این جور مکان ها و نار ضایتی افرادی که در مکان هایی فقیر از ف ضای سبز زندگی می کنند ،به عنوان دالیلی بر میزان اهمیت
فضای سبز برای انسان ها ارایه شده بودند .یکی از ابعادی که در این موضوع شاید کمتر به چشم می خورد :وابسته نبودن فواید ناشی از ارتباط با طبیعت به ارتباط
فعال ا ست .هر چقدر اهمیت ف ضای سبز و پارک ها برای ان سان ها به تفریح و تفرج و فعالیت های اجتماعی ارتباط داده می شود ،ولی بهره مندی ان سان از طبیعت
براساس ارتباط غیر فعال به طور قابل مالحظه معین شده بود .نقش مهم مناظر طبیعی در رفاه و خوشبختی انسان دو نوع ارتباط غیرفعال را در بر می گیرد .یکی از
این ها امکان تشخیص و تمیز مناظر طبیعی ،دیگری نیز گرچه به صورت مستقیم مورد استفاده و مشاهده واقع نمی شود ولی در صورت نیاز قابل دسترس بودن آن
است(.فرغزده)1396،
محیط های طبیعی همچون پارک های ش هری ،جنگل ها و دریاچه ها ،مکانی ایده آل برای تغییر در روند زندگی روزمره می باش ند .این بعد روانی طبیعی ،با
ورود به یک پارک شهری و حتی با یک نگاه ساده از پنجره خانه و یا دفتر کار می تواند حا صل گردد و این بدین معنی ا ست که م سئله دور شدن از محیط ،تنها به
معنای فاصله گرفتن از شهر نی ست و حتی دید از پنجره نیز می تواند یکی از جنبه های این مقوله باشد .ازاین بعد روانی می توان نتیجه گرفت که دسترسی آسان و
سریع به طبیعت ،یک منبع مهم در کاهش استرس منجر به افسردگی می باشد.طبیعت و معماری منظر باید سبب جذب هر چه بی شتر مردم به محیط های طبیعی
ش ود .اجزای طراحی طبیعت ،همچون کاربرد درختان ،آب و… باید به گونه ای اس تفاده ش ود که محیط ،هر چه بیش تر طبیعی جلوه نماید ،به طوری که می توان
گفت مناظر طبیعی همچون پارک ها ،هرچه قدر ارگانیک تر طراحی ش وند ،در این بعد موفق تر خواهند بود.همچنین بس یاری از مردم کارهای روزمره خویش را به
دور از طبیعت انجام می دهند ،درحالی که طبیعت،ذاتاٌ خا صیتی تطبیق پذیر با برخی از امور فردی دارد و برآیند این امور در این محیط ها ،به مراتب بی شتر ا ست،
برای مثال دویدن و یا پیاده روی در فضای باز از این دسته اند .طراحی منظر های شهری ،همچون پارک ها بای ستی توان برآوردن نیازهای طیف گسترده ای از افراد
را داشته باشند .برای مثال عالقه به آب بازی کودکان موردی است که می توان با در نظر گرفتن آن در روند طراحی به این نیاز پاسخ داد(.قرایی.)1388،
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تأثیر منظر بر سیمای شهری
جامع ترین تأثیرات منظر را می توان در قالب عمومی شهری جستجو نمود .حرکت روزانه در مناطق شهری ،حضور روزم ره را در مناطق شهری همچون اتوبان
ها ،خیابان ها و … در پی دارد .افزایش میزان سبزینگی در تمامی س طوح ش هری باع ث ک اهش تأثیرات استرس محیطی می شود .آنچه که در این میان از اهمیت
ویژه ای برخوردار است ،المان هایی است که می بایست درنقاط پرتراکم شهری و مناطقی که مناظر طبیعی ،کمتر به چشم می خورند ،در نظر گرفت .تابلوها و نقاشی
های خیابانی بر روی دی واره های ساختمان ها ،پل ها و … امروزه در برنامه ریزی شهری ،جایگاه ویژه ای یافته اند ،اما آنچه اهمی ت دارد ای ن اس ت ک ه ع دم توجه
به انتخاب نوع این نقاشی های دیواری ،می تواند با افزایش استرس های محیط ی ،نق ش منف ی ایف ا نمای د .اص وال تص اویر طراحی شده بر روی دیواره ها ،باید امکان
ایجاد خاصیتی روانی که از آن تحت عنوان سرگرمی مثبت و یا عامل حواس پرتی مثبت یاد می شود ،را فراهم نماید(.نوربخش)1396،

تاثیرات مثبت گل
نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناسی دانشگاه روگرز در نیوجرسی آمریکا نشان می دهد ،ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده ،اما مهم
جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان آدمی است که در این بین کاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایی مانند گل می تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به
انسان هدیه دهد.نکته جالب توجه درباره نقش گل در سالمت روحی -روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن به گل و لذت بردن از طراوت ،رنگ و عطر زیبای آن
می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حالت طبیعی بازگرداند .در واقع گل عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به
گل عاملی جهت ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است.پژوهش های دکتر جونز روانشناس دانشگاه روگرز نیز نشان می دهد نگاه کردن به گل یا دریافت گل می
تواند به مدت طوالنی روی حاالت روانی فرد تأثیر گذاشته و رفتار او را به سرعت دگرگون کند ،به طوری که افرادی که در محیط اطرافشان منزل ،محل کار و… گل
و گیاه وجود دارد بیش از دیگران -دو تا چهار برابر -آرام ،مهربان ،شاد و با گذشت بوده و می توانند این حس را با رفتار مثبت خود به دیگران نیز منتقل کنند ،بنابراین
پژوهشگران توصیه می کنند همواره یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل در معرض دید خود داشته باشید.
وی معتقد است گل و گیاه به ویژه دریافت حتی یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل به سرعت می تواند روحیه شخص را تغییر داده و او را شاد و هیجان
زده کند .لبخند ،اولین و مهم ترین نشانه این تغییر است .احساس شادی و سرزندگی در همه افراد و در هر سنی به سرعت و به خوبی نمایان می شود.گلها می توانند
تاثیری آنی بر روی حس خوشنودی وارد کنند تمام شرکت کنندگان در این تحقیق با لبخندهای “واقعی” و “هیجان زده” از هدیه گرفتن گل استقبال کردند و حس
قدرشناسی و سرخوشی فوق العاده ای از خود نشان دادند این عکس العملی همگانی است و در تمام رده های سنی دیده می شود .گل تاثیر مثبت و طوالنی بر حال
و هوای اشخاص می گذارد ،شرکت کنندگان در آزمایش توضیح دادند که پس از دریافت گل کمتر احساس اندوه ،اضطراب و بی تابی داشته اند و در رفتار خود نشانه
های بارزی از خوشی و رضایت را مشاهده کرده اند .گل موجب برقراری رابطه ای صمیمی می شود و حضور گل ،برقرار کردن ارتباط با خانواده و دوستان را افزایش
می دهد پروفسور روانشناسی دانشگاه روتگرز خانم دکتر هاویلند جونز می گوید ” :عقل سلیم به ما می گوید که گلها ما را شاد می کنند”.حاال علم هم به ما ثابت کرده
است که گلها نه تنها ما را از آنچه تصور می کردیم ،شادتر می کنند ،بلکه تاثیر قوی و مثبتی بر افزایش احساس آسایش ما دارند (.قرایی)1388،

گیاهان و درختچه ها در معماری داخلی
گیاهان دیاکسیدکربن را به اکسیژن تبدیل میکنند .هوا را تصفیه میکنند و قادرند آالیندههای مضر را از بین ببرند .با وجود گیاهان هوا تمیزتر شده و رطوبت هوا
بهطور طبیعی حفظ میشود .گیاهان از نظر روانی هم فوایدی دارند .وجود گل و گیاه موجب شادی و کاهش استرس و افزایش کارایی میشود .وجود رنگ سبز گیاه در
یک اتاق زیبایی و انرژی بیشتری در فضا ایجاد میکند .بررسیها نشان داده است عالیمی مانند سردرد ،استرس ،خوابآلودگی و سرماخوردگی در صورت وجود گل و گیاه
در خانه کاهش پیدا می کند(.تقوی.)1396،

یافته ها و تحلیل داده ها
جدول  1به توصیف وضعیت دموگرافی نمونه مورد مطالعه پرداخته است.
جدول  :1آمار توصیفی (درصد فراوانی ساکنین از نظر جنسیت ،سن ،تحصیالت)
جنسیت

درصد فراوانی

مرد

66

زن

34

سن

درصد فراوانی

کمتر از  30سال

7

بین  31تا  35سال

21

بین  36تا  40سال

32

بین  41تا  45سال

24

بین  46تا  50سال

11

بیش از  50سال

5

تحصیالت

درصد فراوانی

کمتر از دیپلم

20

فوق دیپلم و لیسانس

45

فوق لیسانس

31

دکتری

4

منبع :نگارنده
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با توجه به جدول  1بیشترین درصد فروانی نمونه از نظر جنسیت مربوط به مردان( 66درصد) از نظر سن بیشترین درصد فروانی مربوط به سنین  36تا  40سال
( 32درصد) و از نظر تحصیالت بیشترین درصد فروانی مربوط به افراد دارای تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس ( 45درصد) است.
جدول  :2میانگین ،انحراف معیارف چولگی و کشیدگی
شاخص آماری

طراحی گل

طراحی آب

طراحی درختچه

طراحی چمن

میانگین

4.34

4.35

3.43

3.17

انحراف معیار

0.37

0.38

0.25

0.23

چولگی

0.214

0.063

0.720

-1.158

کشیدگی

-0.674

-0.568

0.706

1.395
منبع :نگارنده

با توجه به جدول  2از نظر میانگین اثر نوع طبیعت بر طراحی مجتمع های مسکونی طراحی طبیعت آب بیشترین میانگین را دارند و طراحی گلدان در طبقات
کمترین میانگین را دارند .از نظر انحراف معیار بیشترین انحراف معیار مربوط به طراحی آب و گل و کمترین انحراف معیار مربوط به طراحی گلدان است .انحراف معیار
نشان دهنده پراکندگی پاسخ ها نسبت به میانگین است .همچنین ،چولگی و کشیدگی نشان دهنده نرمال بودن داده ها در جامعه مورد مطالعه است .اگر میزان چولگی
و کشیدگی در بازه ( 2و  )-2باشد نشان می دهد که متغیر ها از نظر چولگی و کشیدگی متقا رن هستند .با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدکی در بازه مذکور
قرار دارند لذا ،متغیر های اندازه گیری شده نرمال هستند لذاف می توان از آزمون های پارامتریک (مانند آزمون  tو آنووا) برای تحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه ها
استفاده نمود.
فرضیه  :1طبیعت گل بر طراحی مجتمع های مسکونی تاثیر معناداردارد.
جدول  :3آزمون  tتک نمونه تاثیر گل بر طراحی مجتمع های مسکونی
شاخص آماری
گل

میانگین تجربی(حد وسط پرسشنامه)=3
میانگین وزنی

درجه آزادی

آماره t

سطح معناداری ()P-Value

4.34

24

17.93

0.01>0.000

منبع :نگارنده
در جدول  3میانگین وزنی پاسخ های ساکنین مجتمع با طبیعت گل نسبت به میانگین تجربی در اماره  tبا درجه آزادی  24در سطح  0.01معنادار شده
است(اختالف میانگین وزنی با میانگین تجربی =  .)1.34این معناداری دال بر آن است که گل بر طراحی مجتمع های مسکونی تاثیر معناداردارد.
فرضیه  :2طبیعت آب بر طراحی مجتمع های مسکونی تاثیر معناداردارد.
جدول  :4آزمون  tتک نمونه تاثیر آب بر طراحی مجتمع های مسکونی
شاخص آماری
آب

میانگین تجربی(حد وسط پرسشنامه)=3
میانگین وزنی

درجه آزادی

آماره t

سطح معناداری ()P-Value

4.35

24

17.72

0.01>0.000

منبع :نگارنده
در جدول  4میانگین وزنی پاسخ های ساکنین مجتمع با طراحی آب نسبت به میانگین تجربی در اماره  tبا درجه آزادی  24در سطح  0.01معنادار شده
است(اختالف میانگین وزنی با میانگین تجربی =  .)1.35این معناداری دال بر آن است که آب بر طراحی مجتمع های مسکونی تاثیر معناداردارد.
فرضیه :3طبیعت درختچه سبز بر طراحی مجتمع های مسکونی تاثیر معناداردارد.
جدول  :5آزمون  tتک نمونه تاثیر درختچه سبز بر طراحی مجتمع های مسکونی
شاخص آماری
درختچه سبز

میانگین تجربی(حد وسط پرسشنامه)=3
میانگین وزنی

درجه آزادی

آماره t

سطح معناداری ()P-Value

3.17

24

3.63

0.01>0.001

منبع :نگارنده
در جدول  5میانگین وزنی پاسخ های ساکنین مجتمع با درختچه سبز نسبت به میانگین تجربی در اماره  tبا درجه آزادی  24در سطح  0.01معنادار شده
است(اختالف میانگین وزنی با میانگین تجربی =  .)0.17این معناداری دال بر آن است که درختچه های سبز بر طراحی مجتمع مسکونی تاثیر معناداردارد.
فرضیه :4چمن بر طراحی مجتمع مسکونی تاثیر معناداردارد.
جدول  :6آزمون  tتک نمونه تاثیر چمن در طراحی مجتمع مسکونی
شاخص آماری
چمن

میانگین تجربی(حد وسط پرسشنامه)=3
میانگین وزنی

درجه آزادی

آماره t

سطح معناداری ()P-Value

3.43

24

8.44

0.01>0.000

منبع :نگارنده
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در جدول  6میانگین وزنی پاس خ های س اکنین مجتمع با طبیعت چمن نس بت به میانگین تجربی در اماره  tبا درجه آزادی  24در س طح  0.01معنادار ش ده
است(اختالف میانگین وزنی با میانگین تجربی =  .)0.43این معناداری دال بر آن است که چمن بر طراحی مجتمع مسکونی تاثیرمعنادار دارد
فرضیه  :5طبیعت گل و آب نسبت به طبیعت درختچه سبز وچمن تاثیر بیشتری بر طراحی مجتمع مسکونی دارند.
جدول  :7آزمون ANOVAمقایسه تاثیر انواع طبیعت بر طراحی مجتمع مسکونی
مقادیر آماری

شاخص آماری
مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مربعات

مقدار آماره F

سطح معناداری ()P-Value

بین گروهی

28.41

3

9.47

92.96

0.01>0.000

درون گروهی

9.78

96

0.102

مجموع

38.18

99

منبع :نگارنده
در جدول 7مقدار اماره  Fدر سطح معناداری  0.01معنادار شده ا ست .این معناداری دال بر آن ا ست که بین طبیعت های مورد مطالعه از نظر تاثیر در طراحی
مجتمع های مسکونی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  :8آزمون توکی
طبیعت

زیرمجموعه برای آلفا=0.05

تعداد نمونه
سطح 1

سطح 2

سطح 3

3.17

چمن

25

درختچه

25

گل

25

4.34

آب

25

4.35

3.43

منبع :نگارنده

در جدول  8به منظور تعیین تفاوت ها از آزمون تعقیبی توکی ( ) Tukey HSDا ستفاده شده ا ست.نتایج آزمون توکی ن شان می دهد که به ترتیب کمترین تا
بیشترین تاثیر ،طبیعت چمن کمترین تاثیر و در رتبه چهارم و طبیعت درختچه در مرتبه سوم و طبیعت گل و آب در مرتبه دوم قرار دارند.

نتیجه گیری
طبیعت تجلی گاه احساسات،شور و شعف و زیبایی هاست .به همین دلیل انسان همواره می کوشد تا با آن همراه شود.
امروزه با افزایش جمعیت ،ر شد ساخت و ساز و شکل گیری روابط در زندگی شهری ،توجه دا شتن به طبیعت به عنوان یکی از نیاز های ا سا سی ب شر ضرورت
بیش تری می یابد که ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن باعث کاهش اس ترس ،نگرانی و نامالیمات روحی فردی می ش ود .در مطالعات فوق اهمیت
ترکیب طبیعت با محیط مصنوع چه از نظر بهبود وضعیت روانی و جسمی ساکنین و نیز تاثیر آن بر سیمای شهری به چالش کشیده شده است.
در این پژوهش چند فاکتور مهم طبیعت اعم از گل  ،آب  ،درختچه س بز و چمن را در نظر گرفتیم و به بررس ی تاثیر هرکدام بر طراحی مجتمع مس کونی به
وا سطه توزیع پر س شنامه بین نمونه های موردی مذکور و تحلیل داده های حا صله با نرم افزار اس پی اس اس پرداختیم نتیجه حا صله هم آن شد که به ترتیب از
بی شترین تاثیر تا کمترین تاثیر متعلق به طبیعت آب ،گ ل ،درختچه سبز و چمن می با شد و در مقای سه این فاکتورها با هم تقریبا طبیعت آب و گل با هم و طبیعت
درختچه سبز و چمن نیز با هم تاثیر مشابهی داشتند و می توان اینگونه اظهار کرد که طبیعت آب و گل در مقایسه با طبیعت درختچه سبز و چمن تاثیر قابل توجه
و بیشتری را در برداشت.

سپاسگزاری
از همکاری اساتید گرانقدرم که بدون راهنمایی های ایشان انجام پژوهش امکان پذیر نبود سپاسگزارم همچنین از دبیرخانه محترم مجله به پاس همکاری های
دلسوزانه اشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

منابع مقاالت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقوی ،علی اص غر ،1396 ،بررس ی میزان تاثیر طبیعت بر زندگی س اکنان مجتمع های مس کونی با رویکرد افزایش حس تعلق،نش رپنجمین کنفرانس بین
المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
عطایی ،ستاره ،1396 ،تاثیر تعامل طبیعت با فضای معماری در ارتقای طراحی مجتمع های مسکونی ،هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران
شهری
فرغزده ،سحر ، 1395 ،طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد تعامل طبیعت معماری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت
قرایی ،فریبا ،1388،بررسی قابلیت های مجتمع زیستی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
میرزامحمدی ،احمد ،1397 ،طراحی مجتمع مس کونی پایدار با تاکید بر روان ش ناس ی محیطی از بعد حس تعلق به مکان،معماری س بز س ال چهارم
زمستان،شماره  ، 13جلد اول
نوربخش ،میترا،1396،تاثیر طبیعت بر میزان رضایت انسان از مجتمع تجاری،نشر پنجمین کنگره بین المللی عمران  ،معماری و توسعه شهری
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