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 چكيده
 ايـن پـژوهش در راسـتاي كـشف عوامـل            .شود  ايجاد فضاهايي با كارايي مناسب و مطلوب در فضاهاي مسكوني همواره امري ضروري محسوب مي              

تمايالت مردم نسبت به بام سبز داراي ابعاد مختلفـي اسـت و توجـه بـه عوامـل      . هاي مسكوني است مؤثر بر تمايالت مردم نسبت به بام سبز در مجتمع  
معيـاري مـؤثر جهـت     عنـوان  بـه  كرديبه اين منظور الگوي دوبعدي فضايي و عمل. سازنده بام سبز در تهيه الگوي تمايالت مردم امري ضروري است  

كه الگوي فضايي شامل عناصري همچون مشاع و يا خصوصي بودن فضا و الگوي عملكـردي شـامل مبلمـان و                  ،سنجش تمايالت مردم برگزيده شد    
 بـين   شده و پرسشنامه بانتخا) با ساختار باغ شهر (جهت ارزيابي اين موضوع مجتمع مدرس و معالي آباد .شود تجهيزات موجود در فضا را شامل مي

 موردنياز با استفاده از روش پيمايشي با استفاده از يها  برخي از دادهينهمچن. باشد يتحليلي م - اين تحقيق از نوع توصيفي.ها توزيع گرديده است آن
عنـوان    هاي مـسكوني بـه      م سبز در مجتمع   هاي ساختاري، جايگزيني فضاي سبز با با         با تبيين الگوي معادله    آوري گرديد است؛ كه     ابزار پرسشنامه جمع  

هاي عملكردي بـر ارزيـابي    نتايج اين پژوهش بر اهميت ويژگي . شده است   عنوان متغير وابسته بررسي     متغير مستقل و تمايالت مردم در اين موضوع به        
اي اجتماعي در بـام سـبز تـأثير مـستقيم بـر ايـن       هاي رفتاره و ايجاد پتانسيل بر اين اساس، تجهيزات موجود. نمايد رضايت ساكنان بر مكان تأكيد مي

و همچنين ميزان تمايالت افراد به جايگزيني فضاي باز بـه بـام سـبز     بعد عملكردي بام سبز معيار مؤثر ديگري در تمايالت ساكنان است؛         . تمايل دارد 
 .هاي مسكوني مرتفع بيشتر است در افراد ساكن در مجتمع

 رضايتمندي هاي مسكوني، ي باز، مجتمعبام سبز، فضا : هاي كليديواژه

  

                                                            
 شيراز واحد اسالمي آزاد دانشگاه معماري، ارشد كارشناسي دانشجوي -1و2

 mhj_jav2012@yahoo.com  :نويسنده مسئول* 
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  قدمهم -1
 پيوند ساكنان با ساز زمينه مسكوني، هاي ساختمانفضاي باز 

طبيعت و محل گذران اوقات فراغت در زندگي روزمره 
 براي ارتباط تنگاتنگ با فضايي، حياط درگذشته. است

فضاي باز بوده، در شرايط زندگي امروز شهرهاي  طبيعت و
 وياليي هاي خانهن شيراز، امكان زندگي در بزرگي چو

 امروزي با امكانات و هاي خانهبزرگ بسيار كم شده است و 
 هاي نيازمنديشرايط موجود قابليت پاسخگويي به بسياري از 

فضاي باز   در حالي است كهاين .زندگي ايراني را ندارد
 مسكوني در ساكنان احساس تعلق كافي ايجاد هاي مجموعه

بنابراين نياز به بازنگري و توجه ويژه به طراحي  ؛كند نمي
 حياط مشترك و عنوان به مسكوني هاي مجتمعفضاي باز 

امري  مسكوني امروزي هاي مجتمعجمعي، در بسياري از 
براي اين منظور در اين تحقيق ابتدا به تعريف . ضروري است

 بام سبز پرداخته خواهد شد عيين معيارهاي عاليق افراد بهو ت
س با اشاره به سير تحول فضاي باز در معماري مسكوني سپ

 شده و جايگزيني آن با بام سبز بازطراحيايران نياز به فضاي 
 قرار خواهد موردبررسي مسكوني هاي مجتمعدر ساخت 

 كه .باشد يمتحليلي  - توصيفياز نوع روش تحقيق . گرفت
 و همچنين با  ميداني مشاهدات اسنادي ومطالعات طريق از
  . گرديده استآوري جمع تفاده از ابزار پرسشنامهاس
  
   طرح تحقيق-2
  بيان مسئله -2-1

فضاي سبز از عناصر اصلي در معماري مسكوني ايران 
بوده است و حضور اين فضا در مجموعه فضاي زندگي 

با توجه .  مثبت و انكارناپذيري بر مخاطب داردتأثيرافراد 
وزي و رويكرد به كاهش سرانه فضاي سبز در جامعه امر

در آپارتمان به علت شرايط   اجباري مردم به زندگينسبتاً
  . انديشيداي چاره خألاقتصادي بايد براي اين 

  حل برايراه يك عنوان بهجايگزين كردن بام سبز 
 مفيد باشد اما بررسي معماري اين تواند مي اين مسئله حل

  معيارهاي كمي و كيفي در پذيرش اين راهكارازنظرفضا 
  . و عملي شدن آن مالك عمل استتوسط مخاطب

 بام سبز -2-2
 كه شود مي اطالق سبك سيستم يك به سبز بام اصطالح

 يك ساختمان بام با و تشكيل ساخته پيش هاي اليه از
 در را گياهان رشد و آورده وجود به را واحد سيستم
 از هايي قسمت يا تمام در خاصي، رويشي كشت محيط

  .سازد مي ميسر بام
  
  فضاييهاي ويژگي -2-3

مجموعه شرايط مكان در فضايي  هايمنظور از ويژگي
 ساختارشاع و همچنين خصوص مالكيت خصوصي يا م

  . متشكلفضا از عناصر
  
  عملكرديهاي ويژگي -2-4

 امكان فراهم ازنظرقابليت مكان  هاي عملكردي ويژگي
 و صحبت با ديگران، گذراندن نشيني همكردن فضاي 

  .باشد مي و تجهيزاتلمان مب،وقت
  
   تحقيقسؤاالت -2-5

 بام سبز در تمايالت مردم بهاين پژوهش به دنبال بررسي 
و كشف عوامل و  باز فضاي عنوان بهمعماري مسكوني 

 بر كيفت و پذيرش آن توسط مخاطب تأثيرگذارجزئيات 
  .است

  
   فرضيات تحقيق-2-6

پژوهشگر بر اين باور است كه ميزان خصوصي بودن 
 يك مجتمع بر واحدهاياستفاده از بام سبز توسط 

  . مثبت داردتأثيرموفقيت اين راهكار 
  
   روش تحقيق-2-7

تحليلي -از نوع توصيفيشيوه پژوهش پايه اين مقاله 
 ساختاري، جايگزيني هاي معادله با تبيين الگوي كه .است

 عنوان به مسكوني هاي مجتمع بام سبز در بافضاي سبز 
 متغير وابسته عنوان به تمايالت مردم متغير مستقل و

  . استشده بررسي
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 مروري بر ادبيات موضوع -3

   مسكونيهاي مجتمعدر   تعريف فضاي باز-3-1
 مسكوني فضاهايي است كه بدون هاي مجتمعفضاهاي باز 

 با مديريت واحد در اختيار غالباًمالكيت شخصي بوده و 
 هاي جتمعم باز فضاي .گيرد ميسكنه همان مجموعه قرار 

مسكوني ممكن است متشكل از فضاهاي جنبي مشتمل بر 
 پياده و سواره، فضاي سبز، هاي دسترسي باز، هاي زمين

 و توقفگاه ثابت و پاركينگ فضاهاي عمومي و اجتماعي،
 و تجهيزات، مبلمان  و مناظر،اندازها چشم موقت،

 اصلي فضاي باز نقش .تابلوهاي راهنمايي و هدايتي باشد
 ساختماني و انساني و هاي تراكم مسكوني تعديل مجموعه

 كالبد الزم براي تأمين منظور بهنيز تمهيد سطوح مناسب 
 در فضاي ها آن است كه امكان انجام دادن هايي فعاليت

 ترين مهمگرچه عملكرد اين فضاها از . بسته وجود ندارد
 شهري است ليكن در اغلب شهرها در ريزي برنامهمباحث 

 برخورد سوداگرايانه با شهر، ويژه بهزمين اثر گراني 
 قرار موردتوجه چندان ها آنتوسعه كمي و كيفي 

  .)1390زادهمحمد( گيرد مين
  
  شكل و هندسه فضاي باز در خانه ايراني -3-2

 يك فرم سازمان دهنده در عنوان به ديربازحياط از 
 همچون تمدن ها تمدن معماري در تمامي هاي اندام
 در . نقشي اساسي ايجاد كرده استاي اژهو النهرين بين

ايران نيز با توجه به اقليم و فرهنگ ايرانيان حياط از 
 ابتدا اگرچه .رود مي ساختمان به شمار هاي اندام ترين مهم
 چندان شكل و هندسه بينيم مي آنچه در كاخ آشور مانند

 .شود مي تر منظم اي هندسه داراي بعدها منظمي ندارد،
، در دوره شود مير كاخ سروستان ديده  آنچه دمانند

 يك فضاي مركزي و سازمان عنوان بهاسالمي ايران حياط 
 و .كند ميدهنده با هندسه مشخص اهميت زيادي پيدا 

 اطراف هاي اندامگاه تناسبات و هندسه فضايي حياط بر 
 يك فضاي عنوان بهحضور حياط « .كند ميبرتري پيدا 

به همراه حوض و فضاي  مسجدها و ها خانهتهي در دل 
، مركزيت و انعكاس و القاي حس گرايي درونسبز نمود 
  .)1392نظيف (» مكان است

  
   فضاي باز در خانه ايرانيكاركردهاي -3-3

 هاي بخش يكي از عنوان به سنتي ايراني همواره هاي خانه
مهم معماري ايران از مطلوبيت بااليي براي ساكنينش 

 ترين اصلي يكي از عنوان بهبرخوردار بوده است و حياط 
 زندگي مردم در آن ساعات از اي عمده خانه هاي قسمت
 كه امكان روي دادن در هايي فعاليت و تمام شده سپري

 . استگرفته مي را دارد، در آن شكل باز نيمهفضاي باز و 
 و ظهور مدرنيسم در معماري ايران، حياط مرورزمان به اما

 ،شد مينش محسوب كه يك فضاي عمومي براي ساكني
 و غالباً تنها به داده  دست از و مفهوم پيشينش را كاركرد

فضايي عبوري و فاقد مطلوبيت و كاركرد پيشين بدل 
  .)1389عسگري پور (شده است 

 كه پيرنيا گفته است حياط و فضاي باز از طور همان 
 مسكوني وجود داشته است كه واحدهايديرباز در 

اركردهاي فرهنگي و آييني  به كتوان ميازجمله آن 
ي كه با حياط مركزي هاي ساختمان در .اشاره كرد
 مهم عبارت كاركردهاي از يكي . باشندمحصورشده

 كه حريم خانواده اي محدودهاست از ايجاد فضايي امن و 
 افراد نامحرم و غريبه دور ديد از و رفت ميبه شمار 

ر برابر فضاي باز عالوه بر حفظ حريم خانواده د. ماند مي
عوامل اقليمي نيز براي حفظ محيط از بادهاي نامطلوب و 

  ). 1386 پيرنيا (باشد مي مؤثراقليم گرم و خشك 
  
  انسان و فضاي باز در خانه ايرانيرابطه  -3-4

ي بوده كه هم صورت به رابطه انسان و معماري درگذشته
انسان در ارتباط مستقيم با طبيعت بوده و هم معماري 

برخورداري از طبيعت و فضاي سبز، ي زمينهخصوص در به
در عصر حاضر با توجه به تاريخچه عظيمي كه آب و گياه 

و ياد و خاطره آن هنوز  و نور در ايران داشته است
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وجود .  است، نبايد توجه به آن ناديده گرفته شودمانده باقي
 نما آبيك فضاي باز كه با عناصري همچون گياه و 

ه بر ايجاد فضايي جهت تعامالت  باشد عالوشده تزيين
اجتماعي و رابطه ساكنين آن مكان از جهت آرامش رواني 

  .)1388ابراهيمي ( باشد مي مؤثر ساكنين تك تك
  
   و ساختار آن بام سبز-3-5

 شود مي اطالق سبك سيستم يك به ؛١سبز بام اصطالح
 يك ساختمان بام با و تشكيل ساخته پيش هاي اليه از كه

 در را گياهان رشد و آورده وجود به را واحد سيستم
 بام از هايي قسمت يا تمام در خاصي، رويشي كشت محيط
 متفاوت معمولي خاك با سبز بام كشت اليه. سازد مي ميسر
 داشته كمتر عمق به نياز مختلف گياهان رويش براي و بوده
 سبز بام ي دهنده تشكيل هاي اليه. است تر سبك بسيار و

 محيط گياهي؛ پوشش از ترتيب به پايين به باال از معموالً
 محافظ و كننده تثبيت كاشت؛ ي اليه يا رويشـــي كشت
 ي اليه آب؛ ي انباره و هوادهي كشي، زه ي اليه ريشه؛
 هاي اليه از محافظت براي بندي عايق و رطوبتـي محافظ
 عمق به بسته سبز، هاي بام .شود مي تشكيل بام ي سازه
 به موردنياز تأسيسات ميزان و ياهانگ نوع كاشت، ي اليه
  ؛٢وسيع يا گسترده سبز بام. شوند مي تقسيم گروه سه

 ي هزينه درنتيجه و نگهداري ،تأسيسات حداقل نيازمند
 15 تا 5 بين كاشتي ي اليه سبز بام نوع اين. است كمتري
 محدود باري و بوده سبك دليل همين به و دارد متر سانتي

 سبك دليل به گسترده سبز بام. كند مي وارد ساختمان به
 براي و نداشته ساختمان ساختار اصالح به نياز غالباً بودن،

 گسترده سبز بام. است تر مناسب موجود هاي ساختمان
 وزن ،آب با اشباع حالت در كاشت، ي اليه عمق به بسته
 سبز بام. دهد مي افزايش كيلوگرم 170 الي 70 را بين بام

هم  و مسطح هاي بام روي بر هم تواند مي گسترده
 هاي بام محدوديت تنها. شود پياده درصد سي تا دار شيب 

 از آن در و است كاشت قابل گياهان نوع گسترده،

                                                            
1- Green Roof 
2- Extensive Roof 

 هاي گل. شود مي استفاده كوتاه هاي باريشه گياهان
 انواع و خزه و سدوم هاي گونه بوته، چمن وحشي،
 براي دارند كمتري آبياري و مراقبت به نياز كه گياهاني
 بام ديگر نوع .باشند مي مناسب گسترده هاي بام در كاشت
 و دارد تري ضخيم كشت ي اليه ؛٣فشرده يا متمركز سبز
 گياهي پوشش انتخاب ازنظر محدوديتي دليل همين به

 و درختچه و گياه انواع از توان مي آن در نداشته،
 استفاده است كاشت قابل زمين روي بر كه هايي درخت
 60 الي 20 از متمركز هاي بام كاشت ي اليه ضخامت. كرد
 .)1389رضويان ( است متغير متر سانتي

  
  روش تحقيق و جامعه آماري -4
  جامعه آماري -1- 4

 بلوك 4بيش از  مسكوني هاي مجتمعدامنه اين پژوهش 
 سيستماتيك گيري نمونه از روش و انتخاب گرديده است

ع مسكوني مدرس و  بر اين مبنا مجتم. استشده استفاده
 شمال و  در شهر شيراز كه به ترتيب در جنوبمعالي آباد

 و شامل اقشار جامعه با اقتصاد و سبك زندگي شده واقعشهر 
 )1(در جدول .  قرار گرفتندمطالعه مورد شود ميمتفاوت 

  . استشده  ارائه ها مجتمعمشخصات 
  

  موردمطالعه هاي مجتمعمشخصات ). 1( جدول

  درصد فضاي باز  واحد  طبقه  بلوك  نام مجتمع  ادتعد

  60  1092  14  21  مدرس
  35    8 و 4    معالي آباد

  
 شده واقعمجتمع مدرس در شهر شيراز، بلوار مدرس 

و ساخت آن بر مبناي باغ شهرهاي لوكوربوزيه بوده 
 و خط برپاشده اين مجتمع روي پيلوت هاي بلوك است،

صد ديد مخاطب به سمت فضاي سبز باز است و در
مجتمع .  استيافته اختصاص به فضاي سبز توجهي قابل
 باغ هاي ايدهآباد و بر پايه معالي نبااآباد هم در خيمعالي

                                                            
3 - Intensif Roof 
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 طبقه كه 8 و 4 هاي بلوك و متشكل از شهر لوكوربوزيه
  . استشده ساخته  واحد است3هر طبقه شامل 

   اطالعاتآوري جمعابزار  -4-2
 است اي سشنامهپر صورت به اطالعات آوري جمعنحوه 

 است، بخش اول شده تنظيم آن در دو گروه سؤاالتكه 
، بخش دوم شوندگان پرسششامل مشخصات آماري 

ارزيابي آنان از فضاي سبز و بام سبز در قالب سئوالت 
  .بسته است

عاليق مردم   تمايالت ويادشدهي نظري مطابق با الگو
 هاي ويژگي فضايي و هاي ويژگي بعد تمايل به در دو

  .ارزيابي شد) 1( شكل عملكردي مطابق با
  

  
  تمايالت و عاليق .)1(شكل 

  

   اطالعاتآوري جمعرويه  -4-3
 در اختيار نام بي پاكت در پرسشنامه 150در هر مجتمع 

 است، در اين مطالعه تمام اعضاي قرارگرفتهساكنان 
 شوندگان پرسش و گرفته قرارخانواده مورد پرسش 

 از درنهايت . مجتمع انتخاب شدند تصادفي از هرصورت به
  .عودت داده شد پرسشنامه 115، شده توزيع پرسشنامه 300

  

   هاي مورد مطالعهها در مجتمع تعداد پرسشنامه ).2( جدول

  شده پرسشنامه دريافت  شده توزيعپرسشنامه   نام مجتمع
  35  150  مدرس

  80  150  معالي آباد
  
  ها دادهشيوه تحليل  -4-3

ي ها داده به شده آوري جمعي كيفي ها داده پس از تبديل
 نسبت بين EXCEL افزار نرمكمي و با استفاده از 

 وابسته و مستقل مورد ارزيابي قرار گرفت كه متغيرهاي
  . ارائه گرديدشكل جدول و صورت بهخروجي آن 

  
   تحقيقهاي يافته -4-4

درصد استفاده افراد از فضاي باز با ) 3(دول شماره در ج
  . استشده بندي طبقه مورداستفادهه نوع مسكن توجه ب

  

 درصد استفاده افراد از فضاي باز با توجه به نوع مسكن ).3(جدول 
 استفاده مورد

ميزان استفاده از فضاي باز             
  مسكن مورداستفاده خيلي زياد زياد متوسط  كم خيلي كم

  طبقه4 تا 2آپارتمان  36 24 18 12 10

  طبقه6 تا 4آپارتمان  28 21 20 19 12

  طبقه8 تا 6آپارتمان  19 17 26 24 14

 طبقه8آپارتمان باالي  12 15 28 30 15

 
 فضاي باز بر روحيات افراد و تمايالت تأثيرميزان بررسي  ).2( شكل

  باز  نسبت به فضايها آن
 

 
ود در بام سبز و ارتباط آن با  تجهيزات موجتأثيرنتايج ). 3( شكل

 تمايالت مردم در استفاده از بام سبز
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  بت به بام سبز و تمايالت مردم نسبررسي ). 4( شكل

  فضاي باز مسكوني
 
  گيري نتيجه -5
  بهتمايالت مردم  ارزيابي رابطه بيندرصدد پژوهش اين

 درنهايت مسكوني و هاي مجتمعبام سبز و فضاي باز در 
فضاي باز .  مسكوني استهاي مجتمعارتقاي كيفيت 

 پيوند ساكنان با طبيعت مسكوني بستر هاي ساختمانمابين 
 خانه ي بيرون ازو محل گذران اوقات فراغت در مكان

است بنابراين بازنگري و توجه ويژه به طراحي فضاي باز 
 حياط مشترك و جمعي در عنوان به مسكوني هاي مجتمع

 بر .روزي ضروري است مسكوني امهاي گونهبسياري از 
  صورت گرفته با ساكنين معيارهايهاي مصاحبهمبناي 

  كشف و در عاملتمايالت مردم نسبت به اينسازنده 
  . بررسي شدابعاد فضايي، عملكردي
بر اهميت )) 3(تا ) 1(هاي شكل(نتايج اين پژوهش 

 بر ارزيابي رضايت ساكنان بر مكان عملكردي هاي ويژگي
و ايجاد  زات موجود تجهير اين اساسب. نمايد مي تأكيد
 مستقيم بر تأثير اجتماعي در بام سبز هاي رفتارهاي پتانسيل

 يديگرمؤثر  بعد عملكردي بام سبز معيار. اين تمايل دارد
 .باشد مي به استفاده از بام سبز ساكنانيالت اتمدر 

نوع ارتفاع ساختمان با تمايالت مردم به استفاده همچنين 
 كه هر چه صورتي بهابطه مستقيمي دارد از بام سبز ر

تعداد طبقات يك مجتمع افزايش ميابد، ميزان تمايل افراد 
 يكي از شايد .شود ميساكن به استفاده از بام سبز بيشتر 

 هاي ساختمانداليل آن ديد بيشتر و بهتري است كه 
  .باشند مي دارا بلندمرتبه

  

  منابع -6
 نشده تعريففضاي  ميدان .1388 .محمدحسن، ابراهيمي -

  .12 ):4 (3  نشريه هويت شهر.شهرهاي ايراني
 آشنايي با معمـاري اسـالمي   .1386 .كريم محمد  پيرنيا،-

  .ايران صنعت و علم دانشگاه انتشارات : تهران.ايران
 بـام   . 1389 .پـور  و امـين غفـوري       ،محمدتقي رضويان، -

  .142-138 :5  جغرافيايي آزمايش محيطنامه فصل .سبز
 .1389 . گـران  كوشـش  اكبر  علي و   ،پور، شبنم  سگري ع -

 ايرانـي بـا اسـتفاده از    هـاي  خانه دريافت مفهوم مطلوبيت
-خانه رسـوليان  : مورد مطالعه( ده پاسخمعيارهاي محيط 

 ،ايـران   ملي معماري و شهرسـازي معاصـر  همايش، )يزد
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيضاء

 بررســي كيفيــت عوامــل .1390 .محمــد زاده، رحمــت -
 مسكوني شهر   هاي  مجتمعفضايي و كالبدي فضاهاي باز      

معمـاري و شهرسـازي     - نشريه هنرهاي زيبا   .جديد سهند 
38:47-29.  

ي ايرانـي    معمار هاي  اندام پايداري   .1392 .حسن نظيف، -
  .57-24 : 68در گذار از دوران اسالمي، نشريه باغ نظر 
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People Satisfaction of Green Roofs as Open Spaces in 
Residential Complexes (Case Study: Modarres and Mali 

Abad Complexes at Shiraz City) 
Mohammad Hossein Javanmardi 1,* , Masoud Sanaeizadeh2 

Abstract 
At the present time, the creation of appropriate and desired performance spaces in residential areas is 
essential. This study was to explore the factors influencing attitudes towards green roofs in residential 
complexes. Sentiments toward the green roof  has different dimensions and according to the desires of the 
people involved in preparation of production of green roofs is essential. For this purpose, two-
dimensional space and performance as an effective measure to measure people, s attitudes were selected. 
To assess this, Modarres complex and Mali Abad (with the Garden City structure) were selected and 
distributed questionnaire between them. This research was descriptive-analytic. Also, some of the 
required data by using survey questionnaires were collected that by explaining the SEM Model, 
replacement of green space, green roofs in residential complexes as the independent variable and people 
s, attitudes on this issue as the dependent variable was examined. The results of this study emphasize the 
importance of functional characteristics on evaluation of the consent of inhabitants of place. Accordingly, 
the equipment available and the potential of social behaviors in green roofs tend to have a direct impact 
on this sentiment. The performance dimension of green roofs was another effective measure in the 
interests of residents. As well as the tendency to replaces the open space to green roofs in people living in 
residential complexes was high. 

Keywords: Open Space, Residential Complexes, Satisfaction 
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