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   چکیده

هاست که در احداث آنها   از این زمینهسازي یکی   وساز و مجتمع ها مورد توجه است. ساخت  ه زمینههاي آینده در هم  اهمیت حفظ محیط زیست و حفظ منابع براي نسل هامروز
در کاهش  ينقش معمار بررسی پژوهش حاضردادن هدف از انجام  ها کاهش یابد. در این راستا،  محیط زیستی سازهمخرب  هايپایدار رعایت شود تا اثربایستی اصول معماري 

جامعه آماري پژوهش را کارشناسان تحلیلی انجام گرفته است.  -باشد که به روش توصیفی  می داریپا يمعمار کردیبا رو المیشهر ا یمسکون يها  در مجتمع محیط زیستی هاياثر
ساخته است که   نامه محقق . ابزار گردآوري پژوهش پرسشندبندي شده انتخاب شد  به روش تصادفی طبقه به عنوان حجم نمونه نفر از آنها 261د که تعداد نده  شهري تشکیل می

ها در این پژوهش از   تأیید شد. براي تجزیه و تحلیل داده 891/0آن به روش آلفاي کرونباخ به میزان  روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه تأیید و پایایی
هاي   که اصول معماري پایدار در مجتمع استها حاکی از آن   استفاده شد. یافته SPSSافزار   اي) در نرم  تک نمونه Tهاي تحلیل عاملی تاییدي و   آمارهاي توصیفی و استنباطی (آزمون

بیشترین سهم  66/9فرهنگی  -عامل اجتماعی ،کردند. همچنیندرصد از عوامل را تبیین می 62و اقتصادي هستند که حدود  محیط زیستیفرهنگی،  -مسکونی شهر ایالم اجتماعی
  .اي مسکونی نامناسب و کمتر از حد میانگین استه  کمترین سهم را در تبیین واریانس داشتند. در آخر اینکه وضعیت هر سه اصول در مجتمع 71/5و عامل اقتصادي 

  انواژگ دکلی
 یالم شهر ا ،محیط زیستی هاياثر ی،مجتمع مسکون یدار،پا يمعمار ي،معمار
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Abstract  
Today, the importance of preserving the environment and preserving resources for future generations is considered in all areas. Construction and 
complex building is one of these areas in which the principles of sustainable architecture should be respected in order to reduce the environmental 
damages of structures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of architecture in reducing environmental impacts in residential 
complexes in Ilam city with a sustainable architecture approach, which has been done through descriptive-analytic method. The statistical population 
of the study is urban experts, out of which 261 are randomly selected as a sample. The research tool is a researcher-made questionnaire whose validity 
is confirmed by experts’ opinion in this area and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha (0.891). To analyze the data, descriptive and 
inferential statistics (confirmatory factor analysis and single sample T-test) are used in SPSS software. The findings indicate that the principles of 
sustainable architecture in the residential complexes of the city of Ilam are socio-cultural, environmental and economic, which explain about 62% of 
the factors. The socio-cultural factor also has the greatest contribution (9.66) and the economic factor has the least contribution (5.71) to the 
explanation of variance. Finally, the situation of all three principles in residential complexes is inappropriate and less than average.  
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-1 قدمه م  
هاي اقلیمی و منابع طبیعی متفاوت است. شرایط پهنهایران کشوري با انواع 

طبیعی و اقلیمی کشور به نحوي است که مردم نیز بر حسب شرایط متنوع 

 ین،اند. بنابرا  محیط، نوع معیشت و اقتصاد خود را براساس آن قرار داده
ها در سطوح بخشی و مکانی باید بر اساس ساختار اقتصادي و   ریزي  برنامه

هاي محیطی شکل گیرد. هر نوع برنامۀ عمرانی باید اساس   توان اجتماعی و
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قرار دهد. در غیر اینصورت ضمن کاهش  یخود را بر مبناي چنین ساختارهای
درجۀ موفقیت خود، ساختارهاي اصلی و اساسی محیط را نیز تحت تأثیر قرار 

صۀ و ناهماهنگی در عر لریزي را با اختال  خواهد داد و فضاي مورد برنامه
  .[1] جمعیتی و اقتصادي و طبیعی مواجه خواهد ساخت

توازن  یجادکردن و ا  همسان يبراها تالش انساندر طول دوران مختلف، 
سازي و ، که بلندمرتبهمداوم بوده است ی،و زندگ یطیمح یطو شرا یازهان ینب

شود. با توجه به افزایش میها محسوب نشینی از جمله این تالشآپارتمان
در عصر معاصر  ي،به فرم غالب مسکن شهرروزافزون جمعیت این نوع اسکان 

بلند  يها  رشد شهرنشینی و توسعه ساختمان. [2] شده است یلتبد
 حجم انبوهی از آلودگی یدخود منجر به تول ي  ) به نوبهیمسکون يها  (مجتمع

دنبال داشته است. در  مصرف منابع شده و افزایش سریع فقر را در شهرها به و
قیمت،   رغم تولید کاالهاي مصرفی ارزان  حال توسعه، علی کشورهاي در

مطبوع  ي  هاي تهویه  هاي فقیر از آسایش حاصل از دستگاه  بسیاري از انسان
هاي   صل از سوختبهره بوده و حتی امکان بستن پنجره به روي گازهاي حا  بی

دار را نیز ندارند. همگی این افراد در معرض تمامی بالیاي طبیعی، از   سرب
هاي مصنوع،   گر و زلزله گرفته تا هوا و آب آلوده در محیط  هاي ویران  سیل
له اندیشیده شد که رو راهکارهایی براي حل این مسأاز این .[3] ندهست

حلی براي مواجهه با بسیاري از این معضالت تعریف شده   مفهوم پایداري راه
 است. 

هر ساختمان  ینکها یدارپا يمعمار ،و به طبع آن یداربحث توسعه پا در
 یهیبد يپیرامون خود تعامل داشته باشد به امر یبا بستر و محیط طبیع یدبا

توانند با   ها می  معماران، مالکان و کاربران ساختمان. [4] ل شده استتبدی
، استفاده از یک فرآیند محیط زیستیانتخاب صحیح مصالح مناسب از نظر 

ها، مقدار تبعات   طراحی اکولوژیکی و توجه مسؤوالنه به استفاده از ساختمان
براي مثال، . [5] حاصل از رشد شهرها را به حداقل برسانند محیط زیستی
توانند با تحت تأثیر قرار دادن عواملی نظیر اجراي ساختمان،   این افراد می
هاي داخلی   هاي اقلیم داخلی و فعالیت  گیري ساختمان، ویژگی  شکل و جهت

شد  یانطبق آنچه که ب ،یندر ساختمان، مصرف انرژي را کنترل نمایند. بنابرا
 یژهمسکن و به و یدر طراح محیط زیستیو بعد  یداريتوجه به پا

محیط ل یو کاهش مسا یندگانآ يحفظ منابع برا يبرا يتجار يها  مجتمع
احداث  محیط زیستیل یمسا یبا بررس ،ینالزم است. همچن زیستی

 ییها  سازه ینمخرب چن هاياز اثر يتا حدود توان  یبلندمرتبه م يها  ساختمان
به علت  یثح یناز ا محیط زیستی ترو پرداختن به موضوعا ینکاست. از ا

 کمبود مطالعات مرتبط ضرورت دارد.
 ییانمهاجرت روستا یت،رشد جمع یشبا افزا یراخ يها  در سال یالما شهر

شهر به علت فقر و درآمد کم، با مشکالت  هاي  یهبه آن و استقرار در حاش
اقدام دولت  یننوان مهمترمهر به ع  است. مسکن شده مواجه محیط زیستی

 يها دهک یازمسکن متناسب با ن ینمأت ينهم در بخش مسکن در راستا
 یمی،گاز، پتروش يها  شرکت یمسکون يها  مجتمع ،[6] جامعه يدرآمد ینیپا

 يها  سال یبودند که در ط ییها  و ... از جمله مجتمع یانفرهنگ هاي  یتعاون
موارد با  یشتراقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شد که در ب يبرا یراخ

و عوارض  یعیطب یتبه لحاظ موقع صحیح، یابیعدم مکان یلاز قب یمشکالت
 يشود برا یعیطب یايبحران و بال یجادباعث ا توانست  یمنطقه که م یعیطب

ها به لحاظ   مجتمع یندر ساخت ا ینها صوت نگرفته است. همچن  طرح ینا
و  محیط زیستیل یو رفاه ساکنان، مسا یشآسا ی،بوم يتطابق با معمار

از  یاديمساکن را با مشکالت ز ینساکنان ا ونشده است  یتوجه کاف یداريپا
ها، عدم توجه   به فاضالب ینبود دسترس یراستاندارد،جمله استفاده از مصالح غ

 ینتر شدن ا روشن يبرا یناست. بنابرامواجه ساخته  یرهو غ يبه عناصر معمار
به  یالمشهر ا یمسکون يها  مجتمع یتوضع یتا به بررس یمموضوع قصد دار

 هايرا در کاهش اثر یدارپا يو نقش معمار یمبپرداز یدارپا ريلحاظ معما
مطرح  ینجاکه در ا ییها  الؤ. سیمینما یانب ها  مجتمع ینا محیط زیستی

 یدارپا یمسکون يها  مجتمع یطراح یارهاياست که اصول و مع ینا شود  یم
 محیط زیستی هايدر کاهش اثر یدارپا ياصول معمار یاند؟ آا کدام

به منظور  یینقش دارد؟ و چه راهکارها یالمشهر ا یمسکون هاي  مجتمع
 توان  یم محیط زیستیاصول  یتبا رعا یدارپا یمسکون يها  ساخت مجتمع

  ه داد؟یارا

 یمو مفاه یفتعار -1-1
 یمسکون مجتمع
 یخیتحول تار یرس یو بررس یمسکون يها  مربوط به مجتمع یفتعار شناخت

دارد. مسکن در لغت  ییبسزا یتل مربوط اهمیمسا یلو تحل یهآنها در تجز
 یچیدهمحل سکون و آرامش است. مقوله مسکن گسترده و پ یبه معن یفارس

ه کرد. مسکن یاز آن ارا يواحد یفتعر توان  یدارد، و نم یاست، ابعاد متنوع
حساب   خانوار به یو اساس یهاول یازعنوان سرپناه ن  است و به یزیکیمکان ف یک

فرد مانند خوراك،  یاخانوار  یهاول یازهاياز ن یسرپناه برخ ین. در اآید  یم
 يمسکن شهر. [7] شود  یم ینتأم يجو یطظت در برابر شرامحافاستراحت، و 

کرد.  یمتقس یو آپارتمان يتک خانوار يبه دو الگو یکل وربه ط توان  یرا م
 يها  نمود که در آن، ساختمان یمتقس یبه دو گروه اصل توان  یها را م  آپارتمان
 یدهبرج نام یااز آن بلندمرتبه  یشطبقه، و ب 8مرتبه تا   کوتاه یامتعارف 

بلوك  يشامل تعداد توان  یم یزرا ن یمسکون يها  مجتمع. [8] شوند  یم
مختلف مسکن (تک  يها  شامل گونه تواند  یدرنظر گرفت که م یساختمان

 يها  ها، بلوك  مجتمع ینکوتاه و بلندمرتبه) باشد. در ا يها  آپارتمان ي،خانوار
شده قرار  یشیدهاند یشاز پ یو براساس طرح ینقطعه زم یکدر  یآپارتمان

شوند و  یبترک یکدیگربا  یتوانند در اشکال مختلف  یها م  . بلوكگیرند  یم
 یگرد یات. از خصوصیردها قرار گ  با ساختمان دار  یمعن یباز در ارتباط يفضا

شده آنها  یکو محدوده مشخص و تفک یمبه حر توان  یم یمسکون يها  مجتمع
آنها را به  تواند  یموارد م یشاره کرد که در برخا يشهر یراموناز بافت پ

  .[9] در شهر مشخص گرداند یاجتماع -يکالبد اي  یرهجز رتصو
 

 یدارپا يو معمار طراحی
گسترش و توسعه  یجهو در نت یتجمع سابقه  یو ب یعرشد سر یامدهايپ از
 یستی،ز يها  چرخه یبتخر یطی،مح هاي  یشهرها، بروز انواع آلودگ رویه  یب

است  ينامناسب شهر يساختارها یجادو ا يو انرژ یناستفاده نادرست از زم
مطرح  یتیسز هاي  ینهزم یهدر کل یداريبه نام پا یکه سبب شده است اصل

 ینچناي که در تعریف طراحی پایدار با تأکید بر معماري گونهبه .[10] شود
ناسازگار بر  یراتتأث یناست که کمتر یساختمان یدارساختمان پا«آمده است: 

» دارد یاي و جهان  را در طول عمر ساختمان و استقرار منطقه یعیطب یطمح
[11]. 

و ساخت براساس مالحظات  یطراح یطی،مح يمعمار یا یدارپا معماري
سالم  یطمح یکاست و بر خلق  یو محل یو با استفاده از مصالح بوم یطی،مح

و با استفاده  ورزد  یاهتمام م یکیاز منابع و اصول اکولوژ يور  بهره هاي  یهبر پا
ساز، به و مناسب بر ساخت یریتو مد یعیاز منابع طب یمعقول و منطق

 يو ارتقا یدپذیرتجد هاي  يکاهش مصرف انرژ ناپذیر،یدظت از منابع تجدمحاف
 .[12]کمک خواهد کرد  محیط زیستی یفیک
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 یشترب محیط زیستیو  یاجتماع ي،از نظر اقتصاد یدارپا يمعمار اصول
، یک: گردند  یسه دامنه را شامل م ياقتصاد يها  شاخص قرار دارد.مورد توجه 

 یاتیح يها  ها. دوم، شاخص  و موازنه پرداخت GNPهمچون  یمال يها  شاخص
در واقع هر  .اقتصاد و یانسان يها  شاخص ،و سوم یعیو منابع طب یستز يبرا

 یانسان يها  اما شاخص فوق است.شامل سه دامنه  یشکم و ب يعنصر اقتصاد
اشتغال، ، کار و عدم يبر آموزش و سوادآموز اي  یژهو یدکأت یاجتماع یا

 .[13]درآمد، ثروت و بهداشت دارند  یعمصرف، توز
) یاجتماع یهاز (سرما یزن یتوسعه اجتماع يها  خصوص شاخص در

آمده است. البته  یانسخن به م یدارتوسعه پا يها  از شاخص یکیعنوان  به
است  یريگ  قابل اندازه یرمفهوم غ یک ی،زندگ یفیتمانند ک یاجتماع یهسرما
[14]. 

به  یابیمنظور دستهآشکار است که ب ،محیط زیستی –ينظر اقتصاد از
مانند:  ییها  جنبه یکپارچگیبه  یدبا يعالوه بر عوامل اقتصاد یدار،توسعه پا

 یاصل یدتأک یزن یشیاند  و عاقبت نگري  یندهآ ی،انسان زیست  یطعدالت، مح
 ند از:ا عبارت محیط زیستی مهم يها  شاخص از جملهاعمال شود. 

 یلیونبر حسب م یلیفس يها  از سوخت یناش يا  گلخانه يانتشار گازها -
 سال؛ یکتن در 
 یت؛ساالنه جمع یشدرصد نرخ افزا یانگینم -
 فعال؛ يهسته ا يتعداد راکتورها -
 .GDP  [13]دالر  یلیونم یک يبه ازا يمصرف انرژ -

 اي  یندهآ ینبه تأم یشترب یدارپا يگرفت معمار یجهنت توان  یم جا  ینا در
 یدپذیرتجد هاي  ياستفاده از انرژ ینو همچن يبعد يها  نسل يامن برا

روز، حداقل دخالت را در چرخه  يکه عالوه بر داشتن فناور پردازد  یم
از  یشترب یطیو مح يبه بعد اقتصاد ین،موجود داشته باشد. بنابرا یستماکوس

 توجه مبذول داشته است.  یبعد اجتماع
 یدارپا يجامعه در معمار یکمردم  یتاعتقادات و معنو رسد  یبه نظر م

 یخاص یدگاهمتعلق به سبک و د یدارپا يندارد. چرا که معمار یچندان یتاهم
است  یعیو منابع طب یعتدارد حداقل دخالت در طب یت. آنچه که اهمیستن

و  یرانا یسنت ياصول معمار 1بماند. در جدول  یباق یندهآ يها  نسل يتا برا
 شده است. یانها ب  صاحبنظران و وجه اشتراك آن یدگاهاز د یدارپا يمعمار
 

 
 هاي معماري سنتی ایران و معماري پایدار  ویژگی 1جدول 
 منابع هاي بنیادین  ویژگی دیدگاه

 
 
 
 
 

 معماري سنتی
 ایران

 سیطره معنویت-1
 اتحاد زیبایی و سودمندي-2
 یکپارچگی و هماهنگی با محیط و شناخت عمیق مصالح-3
 شناسی مقدس و دانش مقدس  خلق معماري بر پایه کیهان-4
هاي معماري   آمادگی براي پذیرش تغییر نیازها و تغییر شرایط و در همان حال وفادار ماندن به حقیقتی ازلی در همه دوره-5

 می ایران و به نحوي در ایران قبل از اسالماسال

 49: 1374نصر، 

 16: 1374اردالن،  نوآوري-5هاي فضایی مثبت،   نظام-4الگوي مثالی بهشت، -3انطباق محیطی، -2بینش نمادین، -1
 26: 1382پیرنیا،  درونگرایی-5خودبسندگی، -4نیارش، -3پرهیز از بیهودگی، -2واري،   مردم-1
 طرح و اجراي بنا، حس یزدانی را بر حس زیبایی و نیکی مقدم داشته ابداع و-1
 خلق محیطی روحانی براي نزدیکی به حق تعالی-2

: 1384ابوالقاسمی، 
76 

 پیوند معماري با طبیعت-4انعکاس، -3مرکزیت، -2درونگرایی، -1
 تعادل موزون / توازن حساس-8راز و ابهام، -7شفافیت و تداوم، -6هندسه، -5

-97: 1378دیبا، 
105 

 1388پورجعفر،  ها، باورها و هنجارهاي جامعه (دینی و فرهنگی)  توجه به ارزش
 
 

 معماري پایدار

 تأثیرپذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی-1
 هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست-2
 جویی در مصرف انرژي  صرفه-3
 پاسخ درست به نیازهاي عملکردي-4
 تأثیرپذیري از معماري بومی اما به صورت امروزي-5
 محیط زیستیلحاظ بصري و هم به استفاده درست از مصالح هم -6

ستاري ساربانقلی، 
1388 

 
 وجه اشتراك

 یکپارچگی و هماهنگی با محیط-1
 جلوگیري از آلودگی محیط-2
 هاي طبیعی (تجدیدپذیر)  کارگیري انرژي هب-3

شفیعیان و 
: 1393همکاران، 

37 
 .[15]مأخذ: 

 
 پیشینه پژوهش -1-2

صورت  یدارپا يو معمار یداريپا ینهدر زم یو داخل یمطالعات متعدد خارج
در تحقیقی در قسمت شمالی مرکز یمن  [16] یالشلب :گرفته است از جمله

براي یافتن مناطق مستعد توسعۀ شهري از معیارهاي شیب، جهت، ارتفاع، 
در  [17] یکسونشبکۀ ارتباطی و کاربري زمین استفاده نموده است. هنر

 ينامۀ خود با همکاري بخش انرژي و محیط زیست دانشگاه تکنولوژ  پایان
هاي مسکونی در شهر   ساختمان محیط زیستالمرز تحقیقاتی دربارة ارزیابی چ

گوتنبرگ به نام ساخت سبز انجام داده است. هدف این تحقیق افزایش 
ارزیابی  رايۀ مبنایی بیهاي مسکونی و ارا  ساختمان محیط زیستعملکرد 

 [18] یشقاق و یدزادهگیري است. رش  هاي توسعه با معیارهاي قابل اندازه  برنامه
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 یتوجه به طراح یتاهم و ينقش معمار یبررس«با عنوان  يا  در مطالعه
) یسم(اکوتور یسمتور ي توسعه و یشرفتدر پ یستیتور یحیتفر يها  مجموعه

که  یافتنددست  یجهنت ینبه ا »محیط زیستی هايو کاهش اثر یدارپا
گیري از اصول جدید   بهره خصوص به معماري، هاي مختلف  کارگیري شیوه به

طور مستقیم در  هایی به  ونگی طراحی چنین مجموعهمعماري پایدار چگ
هاي طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی مؤثر   کاهش میان تعرضات در محیط

 یو بررس یلتحل«تحت عنوان  یپژوهش [19] و همکاران یان  کامل است.
 یتو: انستي(نمونه مورد یدارپا يو شهرساز يمعمار یطراح يها  شاخص
صورت گرفته در حوزه  هاي  یبه انجام رساندند. بررس» مصدر) شهر يتکنولوژ

 :از جمله یبه موضوعات ،مربوط ينظر اتمطالع يشهر، بر مبنا یندر ا یداريپا
و  يرد. جوزاشاره دا يو رشد اقتصاد یتحرك اجتماع یست،ز یطتوجه به مح

بررسی آثار محیط زیستی «وان با عن یدر پژوهش [1]نسب   يجعفر
 یجهنت ینبه ا» وساز پروژة مسکن مهر شهرستان محمودآباد مازندران ساخت
محیط همراه با اعمال دستورهاي مدیریتی  وژهاجراي پرکه  یافتنددست 
 هاي  جنبه نظراما از  .لحاظ اقتصادي خواهد شد بهموجب رشد منطقه  زیست

  هاي  ت که براساس دستورالعملهمراه با مخاطراتی اس محیط زیستی
 [20] یديو کردجمش يه شده به سهولت قابل پیشگیري است. مقصودیارا

 يها  باز مجتمع يدر فضاها یحرارت یشآسا بودبه«با عنوان  يا  مقاله
با  ی،حرارت یشآسا یطشرا یپژوهش به بررس یناند. در ا  انجام داده »یمسکون

هوا و  یانها از نظر عبور جر  بلوك ییشده، جانما  ساخته يها  توجه به فرم
 یکاز وجود  یحاک ها  یافتهپرداخته شده است.  يانرژ یعناصر طراح یسهمقا

ساختمان (فرم، ارتفاع،  هاي  یژگیو و یمدو عامل خرده اقل ینب قويرابطه 
در   [21] یريپور و مد  . بهرامبود یحرارت یشآسا یطو ... ) با شرا ییجانما

و  یزندگ یطساکنان از مح یتمنديرضا یانمطالعه رابطه م«با عنوان  یپژوهش
به » تهران ثرمرتبه شهرك کوبلند یحس تعلق آنها در مجتمع مسکون یزانم
حس  یزانو م یطمح یفیتلحاظ ک بهشهرك  ینکه ا یافتنددست  یجنتا ینا

 یارهايمع ینارتباط ب یینتب ،ینخوب قرار دارد. همچن یتتعلق در وضع
 یریتمد یاراز مع یترضا یزانو حس تعلق مشخص کرد که م یطمح یفیتک

تعلق  سحو به دنبال آن  یتمنديرضا یشر افزادرا  یرتأث یشترینشهرك ب
ر دسبز  يفضا یرتأث یبررس«با عنوان  ی، در پژوهش[2]و بهرو  یاراندارد. 

: ينمونه مورد ی،بلند مرتبه مسکون يها  ساکنان مجتمع یتمنديرضا یزانم
 که: یافتنددست  یجنتا ینبه ا» در شهر تهران یچند مجتمع مسکون

 هاي  معساکنان مجت یتمنديرضا یزانسبز با م يمساحت فضا یشافزا-1
در  یو جمع یگروه یبا توجه به شکل زندگ-2دارد.  یمرابطه مستق ی،مسکون

در  یديعنصر کل یکسبز، به عنوان  يعامل فضا ی،مسکون يها مجتمع
ها   نوع ساختمان ینافراد ساکن در ا ینب یتعامالت و ارتباطات اجتماع یشافزا
مثبت دارد، بلکه  أثیراتر روان انسان تدسبز نه تنها  يفضا-3. رود  یشمار م به
 یندارد. ا یتوجه  مثبت قابل یراتتأث یز،و نوع برخورد افراد ن یزندگ یوهر شد

 دارد.  یآنها را در پ یتو رضا ناساکن یزندگ یفیتک یشافزا یرات،تأث
در مجتمع  ناساکن یتمندير رضادسبز،  يحاصل از فضا یراتشاخص تأث-4

از  یمطلب حاک یننواب است. ا یاز مجتمع مسکون یشتراکباتان ب یمسکون
سبز، که  يبه بحث فضا یر،اخ يها  سال يساز  که در ساختمان استنکته  ینا

کمتر بها  ی،حداقل به لحاظ کم ست،ا یآدم یزندگ يفضا یرناپذ ییجزء جدا
 داده شده است.

 يمعمار یرتأث یدار،پا يپرداختن به اصول معمار یتبه اهم یشینپ مطالعات   
اند که در   اشاره نموده یلقب یناز ا یلیمساو  ها  ساختمان یدر طراح یدارپا

آرامش کاربران  یهحافظ سالمت و ما ي،کاربرد یمن،ساختمان ا یک یطراح

 یمختلف يها  از جنبه ،قفو يها  از پژوهش یک. هر کنند  یم یفاا يا  نقش عمده
نموده است. اما آنچه که در  یابیو ارز یفرا توص یدارو پا یمنساختمان ا یک

 یدارپا ياصول معمار یررابطه و تأث ،آن پرداخته شده یپژوهش به بررس ینا
  .تاس یمسکون يها  مجتمع محیط زیستی هايدر کاهش اثر

  روش تحقیق -2
است  يو از نوع کاربرد یلیتحل -یفیتوص یتیپژوهش داراي ماه ینا

 ینبد است.اي و اسنادي   بر روش کتابخانه یوگردآوري اطالعات آن مبتن
 یو خارج یاسناد موجود داخل یراز کتب، مقاالت و سا یريگ  منظور با بهره

شده  يآور  جمع یازاطالعات مورد ن ینترنت،جستجو در او  مرتبط با موضوع
است که در  یالمشهر ا ناشامل جامعه مهندس یقتحق ینا ياست. جامعه آمار

مسکن انقالب  یادبن ي،اداره راه و شهرساز ي،مسکن و شهرساز يها  سازمان
 261اند که تعداد   بوده یتمشغول به فعالساختمان  یو نظام مهندس یاسالم

 صادفیت یريگ  بودند به روش نمونه ينفر از آنها که حاضر به همکار
 يرفته شدند. ابزار گردآوربه عنوان حجم نمونه در نظر گ و شده يبند  طبقه

نامه است که براي تعیین روایی آن، از روش  پژوهش پرسش یناطالعات در ا
نامه از روش  روایی محتوا استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی پرسش

شد که فراتر  سبهمحا 891/0آن  یزانآلفاي کرونباخ استفاده شده است که م
 یینامه از قابلیت اعتماد باال توان گفت که این پرسش لذا می .است 70/0از 

پژوهش، با استفاده از روش  ینها در ا  داده یلو تحل یهبرخوردار است. تجز
 انجام شده است.  SPSSافزار   در نرم يا  تک نمونه Tو  ییديتأ یعامل یلتحل

  محدوده مورد مطالعه یمعرف -3
 نستاا این لشمادر استان ایالم است که  شهر ینتر و مهم مرکز میالا شهر

براساس طرح جامع  یالمشهرستان ا يشهر در بخش مرکز ین. اقرار دارد
 يها طول ینهکتار ب 3150حدود در  یبا مساحت 1395در سال  يشهر

 یاییجغراف هاي عرض و 46° 27' 01" تا 46° 22' 28" یاییجغراف
 عاـتفار ین). همچن1شکل است ( گرفته قرار 33° 39' 34" تا °33 36' 31" 

شهر  یاییجغراف یت. موقعاست متر 1440 یادر سطحاز  شهر نـیا طـمتوس
نشان  1در شکل  ءبه جز ءکشور به شکل جز یاسیس بندي یمدر تقس یالما

 .داده شده است

 
Fig. 1  Geographic location of Ilam city 

 یالمشهر ا یاییجغراف یتموقع  1شکل 
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معادل  یتیجمع يدارا 1395سال  يسرشمار براساس یالمشهر ا
نفر   98674د نفر مرد و تعدا 101187تعداد  ینکه از ا استنفر  199861

 .[22] )2زن هستند (جدول 
 

 )1395و 1390( المیشهر ا تیرشد ساالنه جمع نیانگیم 2 جدول
Table 1 Average Annual Population Growth of Ilam (2011, 2012)  

 سال
تعداد 
 خانوار

تعداد 
 جمعیت

 بعد خانوار
 افزایش جمعیت

 درصد تعداد
1390 42613 172213 0/4 11858 4/1 
1395 64671 199861 0/3 27648 4/13 

  )1395 و1390( میانگین رشد ساالنه
 [22]:  منبع
 

مترمربع مساحت  273513ساختمانی با پروانه  482، 1396در سال 
پروانه لحاظ  بهزیربنا توسط شهرداري صادر شده است که نسبت به سال قبل 

درصد کاهش داشته است،  4/2زیربنا  نظردرصد کاهش و از  3/11ساختمانی 
هاي صادر شده مربوط به احداث درصد پروانه 5/87ذکر است که  شایان

هاي پروانه مربوط به ساختمان 112از این تعداد  .استساختمان مسکونی 
پروانه ساختمانی نیز داراي تعداد واحد مسکونی  44 پنج طبقه و بیشتر است.

 پنج واحد و بیشتر هستند.
گذاري بخش خصوصی در نقاط شهري براي سرمایه، 1396در سال 

ریال میلیون  5158308شده تمام و تکمیلهاي شروع شده، نیمهساختمان
 .[22] درصد کاهش داشته است 5/9بوده که نسبت به سال قبل، 

 تحلیل نتایج  -4
و کاهش  یدارپا يمعمار ي مؤثر برها  عامل یینمنظور تعبه ،پژوهش یندر ا
 ،آنها ینب یهمبستگ و یافتن یمسکون يها  در مجتمع محیط زیستی هاياثر

قابل اعتماد دست  یجبه نتابتوان صورت گرفت تا  یعامل یلسه مرحله تحل
مرحله  یجتنها نتا لبه مطایدر ارا یتبه علت محدود ،حاضر . در پژوهشیافت

 يها برا  مناسب بودن داده یینتع ي. در مرحله سوم براشود  یم یانسوم ب
که  طور و آزمون بارتلت استفاده شد. همان KMO  یباز ضر یعامل یلتحل
مقدار آزمون  ،ینو همچن 933/0برابر با  KMO مقدار دهد  ینشان م 3ول جد

دهنده مناسب نشانکه  به دست آمد P=000/0و  819/3011 با بارتلت برابر
 است. یعامل یلتحل يها برابودن داده

 
 و آزمون بارتلت در چرخش دوم  KMO ضریب 3جدول 

KMO سطح معنی داري آزمون بارتلت 
933/0 819/3011 000/0 

 
مناسب  یعامل یلتحل يها برا  در چرخش مرحله سوم، مشخص شد داده

استخراج شد که  یکباالتر از  یژهو یرسه عامل با مقاد ،مرحله ینهستند. در ا
و  کردند  یم یینها را تب  کل عامل یانسدرصد از وار 852/61در مجموع 

 اساییشن یعامل یلبود که در تحل یمربوط به عوامل مانده یدرصد باق 148/38
شدند.  ییشناسا یعامل یلتحل یقسوم عوامل از طر یک ین،نشده بودند. بنابرا

که از کنترل محقق خارج شده  شود  یمربوط م یبه عوامل مانده یمقدار باق
 یشترینب 665/9 یژهعامل اول با مقدار و 4جدول  یژهمقدار و بودند. با توجه به

کل داشت و عامل آخر با مقدار  یانسوار یینرا در تب 324/48 ، یعنی:سهم
کل داشت. به منظور  یانسوار یینرا در تب 719/5سهم  ینکمتر 144/1 یژهو

 یماکسوار یلهتر از چرخش عامل به وس  ها به صورت روشن  عامل يجداساز
 4در جدول  یپس از چرخش عامل یرهر متغ یاست که بار عامل  استفاده شده

مزبور به  يها  ، عاملهر عامل یو بار عامل اي  یهوگ یبررس آمده است. پس از
محیط عامل دوم:  فرهنگی، –یشدند: عامل اول: اجتماع يگذار  نام یبترت

 .يو عامل سوم: اقتصاد زیستی

 
 یمسکون يها  محیط زیستی در مجتمع هايو کاهش اثر یدارپا يمعمار ثر برمؤ سوم مربوط به عواملهاي چرخش   ماتریس ضرایب مؤلفه 4 جدول

 ها  لفهؤم عوامل
3 2 1  

 سازه صحیح بندي  عایق طریق از ها  کاهش مصرف سوخت در ساخت ساختمان 788/0  
 آن داخلی فضاهاي قرارگیري محل و ساختمان استقرار نحوه سطح آسایش درون ساختمان با استفاده از شکل و يارتقا 703/0  
 هاي مسکونی  قابلیت زیستن و تفریح و آرامش براي کاربران محیط مجتمع 559/0  

 هاي سایت  بازگشت به شرایط اولیه سایت در صورت تخریب ساختمان 496/0 454/0 

 هاي مسکونی  تعامل در مجتمع 494/0 408/0 

 هاي مسکونی شهر ایالم با سایر عناصر شهر  ارتباط مجتمع 470/0  

 قابلیت بازیافت منابع مورد استفاده 477/0  409/0

 ها  بومی در ساخت مجتمع و نمادهاي ها  استفاده از المان  801/0 

 هاي موجود در سایت با خود سایت  ارتباط ساختمان  708/0 

 هاي مسکونی  استفاده از مصالح بومی در ساخت مجتمع  686/0 

 (عایق صدا، گرما و سرما) هاي ساختمانی  توجه به عایق 432/0 520/0 

 ها  استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست در ساخت مجتمع  485/0 432/0

 توجه به سالمت محیط مسکونی، جامعه و محیط زیست 449/0 472/0 

 هاي مسکونی  کارگیري نیروي کارگران محلی در ساخت مجتمع به 417/0 430/0 
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 فسیلیجویی در مصرف سوخت   صرفه   687/0

 ها  توجه به حفظ انرژي در ساخت ساختمان   664/0

 ها  هاي سبز در ساخت ساختمانارتوجه به بام و دیو 422/0  622/0

 ها  توجه به ترکیب مصالح گوناگون به منظور برآوردن نیاز کاربران در ساخت ساختمان   618/0

 هاي مسکونی  هاي مجتمع  ساختمانمیزان احترام قائل شده براي حضور انسان در ساخت    586/0

 ها  توجه به بعد سالمتی و ایمنی مصالح مورد استفاده در ساختمان   532/0

 مقدار ویژه 665/9 562/1 144/1

 درصد واریانس مقدار ویژه 324/48 808/7 719/5

 درصد واریانس تجمعی 324/48 132/56 852/61

 
گفـت کـه    توان  یم یعامل یلبه دست آمده از تحل یجبا توجه به نتا ،ینبنابرا   

بـه عنـوان    يو اقتصـاد  محـیط زیسـتی   ی،فرهنگـ  -یعامل اجتمـاع  یببه ترت
 محـیط زیسـتی   هـاي ر کـاهش اثر د یدارپا يمعمار یرگذارعوامل تأث ینتر   مهم

 هـاي اثرر کـاهش  داز عوامـل   یـک هـر   یرتـأث  یزانم یهستند. به منظور بررس
 يا  نمونـه   تـک  Tاز آزمـون   یـالم شهر ا یمسکون يها  در مجتمع محیط زیستی

  .استفاده شد

 
 المیشهر ا یمسکون هاي  در مجتمع محیط زیستی هاير کاهش اثرداز عوامل  کیهر  ریتأث میزاننتایج بررسی  5ل جدو
 حد باال حد پایین T    sig مقدار DF استانداردانحراف  میانگین تعداد شاخص متغیر

 -492/0 -641/0 000/0 -031/15 260 609/0 433/2 10 فرهنگی  -عامل اجتماعی
 -632/0 -786/0 000/0 -077/18 260 632/0 290/2 6 محیط زیستیعامل 
 -681/0 -809/0 000/0 -082/23 260 520/0 254/2 11 اقتصاديعامل 

 
کارشناسان در ارتباط با  هايدهد که میانگین نظر  نشان می 5جدول 

 هاي  در مجتمع محیط زیستی هاير کاهش اثرداز عوامل  کیهر  ریتأث
با توجه به سطح  ،ندر ضمتر است. کم 3از مقدار آزمون  المیشهر ا یمسکون
متغیرهاي موردنظر که در سطح  براي هر یک از داري برآورد شده  معنی

میانگین هر سه  که ادعا کرد چنین توان  معنادار هستند، می 95/0اطمینان 
یک طرفه بودن  قرار دادنبا مدنظر  ،از حد متوسط است. از طرفیتر کم عامل

بودن حد باال و پایین، مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون  نفیآزمون و م
 Tمقدار بحرانی محاسبه شده براي هریک از متغیرها از  ،در واقع .تر استکم

ناسان میزان تأثیر کارشاز نظر  ،تر است. به عبارت دیگرکم -64/1جدول 
 هاير کاهش اثردو اقتصادي  زیستیمحیط فرهنگی،  –عوامل اجتماعی

 کمتر از حد متوسط بوده است.  محیط زیستیمخرب 

 گیري   یجهنت -5
 هايدر کاهش اثر ينقش معمار یپژوهش بررس ینا دادن هدف از انجام
 -یفیبود که به روش توص یالمشهر ا یمسکون يساز در مجتمع محیط زیستی

 انجام گرفت.  یلیتحل
 است،برخوردار زیادي  یتاز اهم ياصول معمار یترعا يساز  ساختمان در
 یشتريب یتاهم یاز مناطق و جوامع انسان یاز آنها در برخ یبرخ یتاما رعا

 –یسه اصل اجتماع ،به دست آمده یجبراساس نتا یالمچنانچه در شهر ا د.دار
 یشتريب یتاز اولو لاصو یرنسبت به سا يمحیط زیستی و اقتصاد فرهنگی،

این عوامل از طریق تحلیل عاملی تأییدي و بررسی میزان که  برخوردار بودند
رشیدزاده این نتیجه با پژوهش . ندها استخراج شدهمبستگی درونی گویه

هاي ) مبنی بر اهمیت رعایت اصول پایداري در طراحی مجتمع1391شقاقی (
 یکسونبا پژوهش هنر یجهنت ینا ،همچنین ست.راستاتوریستی هم –تفریحی

با ، یمسکون يها  به علت توجه به ابعاد محیط زیستی ساختمان ،)2010(
از اصول  کییسبز که  يتوجه به بحث فضا با) 1395و بهرو ( یارانپژوهش 

و  یان  با پژوهش کامل واست  یمسکون يها  مجتمع محیط زیستی یداريپا
 یدارپا يمعمار یطراح يها  شاخص یتوضع یبررس دلیل) به 1393همکاران (
 . باشد  یراستا م  هم يدر شهرساز

-مهاجران روستا يبرا یالمکه در اطراف شهر ا هایی  سکونتگاهها و   مجتمع
به  یشد با هدف سامانده یطراح درآمدنشینان و افراد کمشهري، حاشیه

که کمتر به آن توجه شد  يا  لهأبود. اما مس نشینان  یهسکونت حاش یتوضع
محیط ها بود که عواقب   مجتمع گونه یندر ا یدارپا ياصول معمار یترعا

 یتوضع ،آید  یبرم یجاز نتا کهطور  داشته است. همان یرا در پ یاديز زیستی
 یمسکون يها  مجتمع يو اقتصاد محیط زیستی ی،فرهنگ -یاصول اجتماع

و  يجوزاین نتیجه با پژوهش است.  یانگینو کمتر از حد م نامناسب
 ياصول محیط زیستی معمار یت) به لحاظ عدم رعا1393( نسب  يجعفر

شده با پژوهش حاضر  ياقتصاد دیدگاهرشد منطقه از  از نظراما  ،مطابقت دارد
 باالتردر سطح  ياصول اقتصاد ،ایشانپژوهش  ینت ندارد. چرا که در امطابق

 از حد متوسط هستند.
 یناست که در ساخت ا یاز جمله اصول یو فرهنگ یاجتماع اصول

این  انگاشته شده است. یدهناد یحت یاها کمتر مورد توجه بوده و   مجتمع
 ونیمسک يها  مجتمع یفیتک که) 1394( یريپور و مد  با پژوهش بهرامنتیجه 

طبق فرهنگ و سنت مردم شهر  مطابقت ندارد.را مناسب ارزیابی نمودند، 
افراد  يبرا یطیمح یستیبا ینباالست، بنابرا یتعامالت و روابط اجتماع یالم،ا

. شد  یبرطرف م یگانتا حس تعامل و ارتباط با همسا شد  یم یجادساکن ا
تعامالت باشد  ساز  ینهزم توانست  یم سبز يمانند بوستان، پارك، فضا ییفضاها

نشده است.  یجادا یطور مناسب  به یانشده و  یها طراح  مجتمع ینکه در ا
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اغلب مهاجران  یمسکون يها  شد ساکنان مجتمع یانب تر  یشچنانچه پ
تعامل  یعتو طب یستز یطمح ااطراف هستند که ب يو شهرها ییروستا

محل  هب یکنزد شاندارند محل سکونت یلتما ،ینبنابرا .اند  داشته یشتريب
ها استفاده   در ساخت مجتمع ییها و نمادها  از المان و آنها باشد یسکونت قبل

  آنها باشد. یتیخاطرات و حس تعلق و هو یادآورشده باشد که 
نبوده  یالمشهر ا يساز  که مورد توجه مجتمع یدارپا يمعمار یگرد اصل

 یطبه سالمت مح یتوجه  کم یا توجهی  یاست. ب محیط زیستیاست، اصل 
 يشهر یستز یطرا به مح یاديصدمات ز یستز یطجامعه و مح ی،مسکون

 قاطن بندها،  یلدر کنار س یالم،شهر ا   یهکه در حاش يوارد ساخته است. به طور
تنها از    ساخته شده که نه ییها  ساختمان ،ها  دامنه کوه ین ورانش زم يدارا
و خسارات  یبرا تخر یعیطب یستز یطبلکه مح ،یستنداستاندارد ن یمنیا نظر
 یبدر صورت تخر دیگر، عبارترا دوچندان نموده است. به یعیطب یايبال
 و  استفاده بال برنخواهد گشت و کامالً یهاول یطبه شرا یتسا ییبناها ینچن
 یشترب ها به کار گرفته شده  که در ساخت ساختمان یامن خواهد بود. منابع نا

ها به شکل   شود نخاله یبتخر یبازگشت است و اگر ساختمان یرقابلاز نوع غ
 یاطراف خود ارتباط یعتها با طب  . ساختمانشوند  یرها م یعتدر طب یباییناز

اند.   شهر ساخته شده یعیو بافت طب یطندارند و به شکل کامال مجزا از مح
حومه شهر الزم است از  یعیطب یطها با مح  ارتباط ساختمان يمنظور برقرار  به

 بهره برد.  سبز یوارهايشهر، بام سبز و د یمسبز مناسب با اقل يفضا
ساخته  يا  گونه  ها به  مجتمع يها  ساختمان یستیبا ،يلحاظ اقتصاد به

  و ها را به حداقل برساند  ساختمان تا مصرف سوخت در ساخت شد  یم
از اندازه  یشاز مصرف ب ،یصورت اصول ها به  ساختمان یامکان با طراححد تا 

به  یستیکه با ياز موارد یگرد یکی. آمد  یبه عمل م یريجلوگ یلیسوخت فس
 یالمشهر ا یستز یطو سازگار با مح یاستفاده از مصالح بوم ،آن توجه شود

مقرون به صرفه  ياز نظر اقتصاد ، همیاست. چرا که استفاده از مصالح بوم
به  یحو منابع را در صورت استفاده صح ط زیستیمحی یدارياست و هم پا

  ،شود  یم موجبرا  ياقتصاد یداريکه پا يدنبال خواهد داشت. از موارد
 يها  ها و مجتمع  ساز ساختمانو در ساخت یکار بوم یروين یريکارگ به

 ياقتصاد شهر تا حدود ،یکار بوم یروين یريکارگ است. در صورت به یمسکون
 یتکه در نها نماید  یاشتغال م یجادجامعه ا یکارب یروين يو برا شود  یم یدارپا

 .شود  یم موجبرا  یزندگ یفیتو باال رفتن ک ییدرآمدزا
 یاريبس يها  گفت که اصول و شاخص یدبابیان شده  توجه به مطالب با
 يحفظ منابع برا يآنها برا یتنقش دارند و رعا يساز  مجتمع یداريدر پا
ساکنان  یزندگ یفیترفتن ک روشن و باال اي  یندهداشتن آ ینده،آ يها  نسل
 است. يشهر الزم و ضرور یک

 
 پیشنهادها -6
 یشنهادهاییپ ،در ادامه ،یآت یقاتموجود و توسعه تحق یتمنظور بهبود وضعبه

 نامحقق يبرا یشنهادهاییپژوهش و پ یجحاصل از نتا یشنهادهايبا عنوان پ
 :ه شده استیارا یآت
 
 پیشنهادهاي حاصل از نتایج پژوهش -6-1

الزم است  ،یدارپا يمعمار محیط زیستیتحقق اصل  يدر راستا -   
سبز  یوارهايسبز، بام د يفضا یجادبا تراکم کمتر و ا یمسکون يها  مجتمع

شهروندان فراهم سازند و  يرا برا یو راحت یشتا هم آسا یرندشکل گ یشترب
 دهند. شیها افزا  را در مجتمع یداريهم پا

شهر  پذیر  یبنقاط آس یکیدر نزد یدنبا یدجد یمسکون يها  مجتمع -   
کاهش  یعیطب یاياز بال یناش هاي تشدت خسار ینکها ياحداث شوند و برا

الزم است آن نقاط با  ،پذیر  یبها در نقاط آس  احداث ساختمان يبه جا ،یابد
 سازي  یمنا یاحتمال هاي  یباز آس یريجلوگ يبرا یو موانع یاهیپوشش گ

 شوند.
و قابل  یالزم است از مصالح و منابع بوم یمسکون يها  در ساخت مجتمع -   
صرفه باشد و هم در مقرون به يلحاظ اقتصاد بهتا هم  استفاده شود یافتباز

 ساختمان منابع دوباره به کار گرفته شوند. یبصورت تخر
داشته  یشهر همخوان یتو هو یعتبا طب یستیبا یمسکون يها  مجتمع -   

 یستز یطحفظ مح يو برا یدنما یجادباشند تا حس تعلق را در شهروندان ا
 .یندحومه تالش نما یعتو طب يشهر

 ینشوند تا در ب یطراح يا  به گونه یدها با  مجتمع ینماب یعموم يفضاها -   
 تییسفضاها با ین. ایدنما یتساکنان حس تعامل و ارتباطات سالم را تقو

 شوند. یجادو ا یبراساس فرهنگ و آداب و رسوم خاص منطقه طراح
طراوت،  یدکننده باشند و با  سرد و کسل یدها نبا  مجتمع یعموم يفضاها -   

که از روستاها و را  یمهاجران یهو روح یدنشاط را در افراد زنده نما ی،تازگ
 .یدنما يبازساز ،اند  شهر نقل مکان کرده ینکوچک حومه به ا يشهرها

ها،   ها، نمادها، فرم  الزم است از المان یمسکون يها  درساخت مجتمع -   
 یتخاطرات، حس تعلق و هو یادآوراستفاده شود که  یبوم یو طراح ها رنگ
 باشد. ناساکن یاصل
 ییجو  و صرفه سازي  یقبه اصول عا یدبا یمسکون يها  در ساخت مجتمع -   

 هاي  يکه ممکن است از انرژ ییشود و تا جا یشتريتوجه ب يدر مصرف انرژ
 استفاده شود. یشیو گرما یشیسرما یلوسا يبرا یدارپا

با  محیط زیستی هايمنظور کاهش اثر  مختلف به يتوجه به راهکارها -   
مجتمع  یساکنان آت يو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتماع هاي  یژگیبه و عنایت
مشارکت  ینهبه وجود آوردن زم همچنین، و یزير  در هنگام برنامه یمسکون

از عوامل  یدار،پا یمسکون يها  مجتمع یجادا هاي ها و برنامه  ساکنان در طرح
 .رود شمار می به یمسکون یطمح یتمطلوب یجاددر ا یديکل

 
 ن آتیپیشنهادهایی براي محققا -6-2
 یمسکون يساز  در مجتمع یداراصول پا يها  شاخص یرسا شود  یم یشنهادپ -   

هرکدام از  ،موضوع تر  یقدق یبررس يو برا یردگقرار یمورد مطالعه و بررس
مورد بحث و  یعلم یشده به صورت مجزا و در قالب پژوهش یانب يها  شاخص

 .یردگقرار یبررس
 یمسکون يها  مجتمع ینقش فرهنگ و سنت ساکنان آت شود  یم یشنهادپ -   

 يمعمار سازي  یادهپ يدر راستا يساز  اصول مجتمع یناز مهمتر یکیبه عنوان 
 .یردگقرار یمورد بحث و بررس یدارپا

حاکم بر عدم  يها  و قدرت نفع  يذ يها  نقش گروه شود  یم یشنهادپ -   
 .یردگمورد مطالعه قرار يساز  در مجتمع یدارپا ياصول معمار یترعا
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