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  چكیده
ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت، داشتن محیطى سالم و امن است، که انسان   به طور قطع يكى از امور زمینه

 خويش يكى از وظائف مهم بشر حفظ جان در همین راستا. بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خويش بپردازد

بدين سبب شرط اولیه داشتن روحى سالم، جسم سالم . می گرددپذير  الم و زيبا امكانبا زيستن در محیط س میباشد که

انسان .مند باشد بهره شود که انسان از محیط زيست طبیعى سالم و دلگشا است و جسم سالم نیز فقط زمانى حاصل مى

 و زيستی کانون تجمعهای به را شهرها جمعیت و رشد شهرنشینی،  افزايش و مدرن فضای در با قرارگرفتنعصر حاضر 

 ايجاد بیش از هر زمان ديگری در کرده، بدين ترتیب زندگی در اين شهر های مدرن تبديل متنوع و مختلف فعالیتهای

اکثريت مردم به علت مشكالت روزمره زندگی، در حال تالش و فعالیت . تاثیر گذار بوده استفشار شديد عصبی و روانی 

صرفا  های کاری و روحی ز گذران يك هفته کار و تالش برای پشت سر گذاشتن خستگیاين افراد بعد ا اهستند لذ

از طبیعت بهره گرفته و با ديدن مناظر  با خارج شدن از محیط شهری هايی چند برای ساعات و شايد حتی لحظه میتوانند

پشت سر  خود را ، اوقات فراغتدلپذير و قدم زدن در محیطی که به دور از هیاهو و مشغله ذهنی و صداهای مزاحم باشد

لذا در حال حاضر بیش از هر زمان ديگری نیاز به طراحی و ساخت فضاها و بناهايی که بتوانند  .ه آرامش يابندنداگذر

هرچه بیشتر حس آرامش را به افراد القا نموده و کمترين دخل و تصرف را در محیط طبیعی اطراف خود داشته باشند 

 . احساس می گردد

پژوهش توصیفی تشريحی بوده و سعی شده است که با استفاده از نظريات صاحب نظران به بررسی طراحی محیط اين 

 .انسان پرداخته شود در سالمت جسم و رواناکولوژيك و تأثیر آن 

 

  روحی، طبیعت، طراحی محیط،طراحی اکولوژيك،محیط اکولوژيك، محیط زيست طبیعی سالمت :کلیدی های واژه
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  مقدمه -1
 معماری معاصر، مكاتب از بسیاری برداشت .شود می گیری ره به طريقی معماری مكتب هر در معماری، در طبیعت تاثیر

انسان . است پیچیدگی اين زيربنای درك مهم نكتة اما .ظاهری است و شكلی های برداشت طبیعت، های پیچیدگی از

. طبیعت و ماشین زدگی با مسايل و مشكالت فراوانی رو به رو گشته استمتمدن امروزی به دلیل بهره برداری بی رويه از 

 .بسیاری از اين مشكالت ناشی از عدم شناخت و زيست و روان آدمی است

شهر نشینان، منجر به کاهش ارتباط و تعامل اجتماعی  "بی تفاوتی مدنی "در واقع  شتاب زندگی مدرن شهری و فرهنگ 

به طوری که امروزه در مادر شهر های ارتباط مستقیم با محیط طبیعی ، بسیار ناچیز است، يا . تشهروندان با يكديگر شده اس

 [.1]اينكه اصال وجود ندارد

دگرگونی سريع زندگی از حالت نسبتاً ساده کشاورزی و روستايی به حالت بسیار پیچیده صنعتی و شهر نشینی اين 

انسان زندگی روستايی را داشت مشكالت عديده امروزی وجود نداشتند اما زمانی تا زمانی که . مشكالت پیچیده را دامن زده اند

که از روند زندگی روستايی به زندگی شهر نشینی تغییر وضعیت داد و رابطه خودش را با طبیعت قطع کرد با مسايل و 

هندی اعتقاد دارد که انسان کريستنا مورنی نويسنده معروف .مشكالت روان شناختی جسمانی و اجتماعی فراوانی مواجه شد

بواسطه قطع رابطه با طبیعت رابطه با خويشتن و همنوع خود را از دست داده و به باور او اگر قوه لمس طبیعت را از دست 

بدهیم،قوه لمس انسان را نیز از دست خواهیم داد همچنان که بسیاری از مشكالت امروزی ما ناشی از قطع رابطه با طبیعت 

ه همان اندازه که ذهن ارتباط آزادش را با طبیعت از دست می دهد حیات اش را نیز از دست می دهد و موجود زيرا ب. است

 [.3]زنده با مسايل و مشكالت روانی و جسمانی فراوانی روبه رو می گردد

 

بیوسفر قرار طراحی اکولوژيك شیوه ای از طراحی است که ساخته های دست بشر را در ارتباطی سالم با محیط طبیعی و 

 .اساس و محوريت نیز بر ويژگیهای بومی و محیطی است. دهد، به نحوی که کمترين آسیب و خطر را متوجه زيست بوم نمايند

در واقع موضوع ايجاد محیط مصنوع سالم، مشكلی نیست که بتوان . امروزه درك نامناسبی از طراحی اکولوژيك وجود دارد

بسیاری از طراحان به غلط اعتقاد دارند که . ا بهره گیری از تكنولوژی های پیشرفته حل نمودآن را مانند بسیاری از مشكالت ب

اگر يك ساختمان را به اندازه کافی به ابزارهای مكانیكی جذب انرژی های پاك همچون سلول های خورشیدی و ژنراتور های 

امروزه بیشتر مجالت  .ر طراحی خود دست يافته اندبادی و ديگر تجهیزات مدرن مجهز سازند به سرعت به طراحی اکولوژيك د

حرکت بوم . حال آنكه چنین رويكردی، تفاوتی عمده با طراحی اکولوژيك دارد. معماری نیز چنین ديدگاهی را نمايش می دهند

طراحی  در رويكرد صرفا مهندسی، اصوالً از همان ابتدا هدف. با حرکت مهندسی به سوی طراحی سبز متفاوت است  شناسانه

دستیابی به سود اقتصادی و بهره وری بیشتر اقتصادی از منابع و امكانات است، اما طراحی اکولوژيك که مد نظر ماست با 

بدين ترتیب شكل، محتوا و  .بصیرت و دانش محیطی آغاز می شود و به روند دستیابی به هماهنگی با محیط ادامه میابد

آغاز می بايست به سوی هدف يكپارچگی بی خطر با محیط طبیعی هدايت شود که عملكرد سیستم های طراحی شده از همان 

بايد توجه داشت بنابراين  [2]می توان گامهای اولیه آن را از طريق ساخت محیط مصنوع به گونه ای مشابه طبیعت آغاز نمود

به آن در تمامی ابعاد بسیار سخت و که برقراری رابطه سالم با محیط، در مقام تعريف و تئوری، ساده اما در عمل، رسیدن 

 .پیچیده است
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  نقش طبیعت در حفظ سالمت جسم و روان انسان -2
امروزه روند زندگی شهر نشینی و صنعتی بر تمام فرايند فیزيولوژی جسمی روانی انسان اثرات منفی گذشته است و 

دارد  به داليل فشارها و ... دگی، خستگی روانی و بسیاری از مشكالت  که انسان در زمینه خواب، خوردن، اظطراب، افسر

در حال حاضر علم روانشناسی اثبات کرده ديدن جلوه های طبیعت مثل .يكنواختی های زندگی شهر نشینی و صنعتی است

گر درختان، سبزی ها، آبادی ها، چشمه ها، مزارع و زمین های کشاورزی تأثیر شگرفی به بهداشت روان وجسمی آدمی دارد و ا

به آمارها توجه شود ديده می شود که میزان بروز بیماری های جسمی، اختالت روانی و جرايم در میان افراد روستايی پايین تر 

از افراد شهر نشینی می باشد ضمناً میانگین طول عمر افراد روستايی باال تر از افراد شهر نشینی است که دلیل اصلی آن 

در کل با توجه به تاثیر زندگی صنعتی و دور از طبیعت بسیاری از روانشناسان و .ا می باشدطبیعت و اثرات آن بر زندگی آنه

پژوهشگران به اين نتیجه رسیده اند که يكی از راه های کاهش مشكالت فوق برقراری رابطه مجدد با طبیعت است امروزه تعداد 

مینه نقش طبیعت در افزايش بهداشت روانی تايید می قابل توجهی از پژوهش ها وجود دارند که عقیده روانشناسان را در ز

ابو علی سینا . اعتقاد به تأثیر درمانی طبیعت و مسافرت در بهبودی امراض جسمی و روانی تاريخی بس طوالنی دارد.کنند

نیروهای بدان که کمك جستن از چیزهايی که »دانشمند شهیر در کتاب قانون در بحث استفاده از دارو برای درمان می نويسد

روانی را تقويت می کنند مانند شادی و ديدار با مناظر خوش آيند و همنشینی با نشاط آورها برای بیمار بسیار نافع است ، سفر 

بدين تربیت مالحظه می شود که ابن .«بیمار از شهری به شهری ديگر و از هوايی به هوايی ديگر نیز از اين قبیل معالجات است

همچنین اين نحوه برداشت از نقش طبیعت در .ظر خوش آيند به عنوان يك روش درمانی ياد می نمايدسینا از طبیعت و منا

 [. 3]درمان امراض جسمی و روانی در نظريه حكما و دانشمندان ديگر مشاهده می شود

ی امراض ناشی بسیاری از روانشناسان مداوا.نیاز انسان به طبیعت به عنوان محیط اولیه و اصلی خود يك امر غريزی است

نزديكی با طبیعت بیش از همه انسان را به .از روابط شهری را در استراحت طوالنی وپناهنده شدن به آغوش طبیعت می دانند

در طبیعت انسان خود را .طبیعت انسان را به تعمق و ياد خدا وا می دارد.خويشتن و در نتیجه به خالق خويش نزديك می کند

غرور و تكبر در انسان باعث عصیانگری و نا آرامی می .کند و جايگاه خود را هستی می يابد با ساير مخلوقات قیاس می

انسان در محیط مصنوع شهر خود را مهم و مالك همه چیز می پندارد؛ در نتیجه متكبر و عصیانگر می شود ولی عظمت .شود

در نهايت بايد . وی را مطیع و تسلیم می سازد دشت ها و کوه ها و زيبايی های طبیعت حقارت انسان را به يادش می آورد و

در حال حاضر پژوهش های گوناگونی به .انرژی و شادابی روح ما می گردد-آرامش-گفت،نزديكی به طبیعت سبب کاهش تنش

 در يكی از اين پژوهش ها دکتر فروم کین شواهدی را. اهمیت تأثیر طبیعت بر بهداشت جسمانی و روانی انسان اشاره می کنند

به گفته وی تماس با حیوانات اهلی، گیاهان، مناظر طبیعت و درختان اثرات .از تأثیر رابطه انسان با طبیعت ارائه می دهد

او در اين پژوهش نتیجه گیری می کند که افرادی که دارای رابطه با طبیعت هستند در .عمیقی روی بهداشت روانی انسان دارد

می و روانی باال تری دارند و مشكالت جسمی کمتری از قبیل فشار خون باال و حمالت مقايسه با افراد شهر نشین سالمت جس

او اشاره می کند که تماس با . آنها همچنین توانايی بااليی را برای مقابله با استرس های روانی دارند.قلبی به آنها روی می آورد

برای مثال وجود گیاهان .افزايش سالمت جسمی و روانی شودگیاهان و درختان از طريق فعالیت های باغبانی می تواند منجر به 

در پژوهش ديگری دکتر کارن يورك محقق بلژيكی به .و گلدان های گل در محیط اداره و کار منجر به احساس آرامش می شود

حتی  او نتیجه گیری می کند که. اهمیت نقش طبیعت در کاهش فشار خون، تنش عضالنی و مشكالت روانی اشاره می کند

نگاه کردن به تصاوير و نوارهای ويديويی مربوط به مناظر طبیعی می تواند منجر به کاهش استرس ها و هیجانات منفی شود و 

امروزه با توجه به زندگی آپارتمانی در شهر ها و وجود برج های سر به .تعادل الكتريكی و بیو شیمیايی بدن را تامین بكند

نوری که بر سالمت جسمی و روانی . استفاده از نور خورشید با محدوديت هايی روبه رو است آسمان کشیده ، انسان در زمینه

از نقطه نظر علمی وجود حد بهینه ای از نور خورشید برای تامین ويتامین های مورد نیاز بدن الزم .انسان ها تأثیر مهمی دارد

بنابراين تمام افراد . و ابتال به امراض استخوانی شود محرومیت از نور خورشید میتواند منجر به کمبود ويتامین دی. است

شهرنشین به خصوص کودکان و سالمندان نیاز به رفتن به طبیعت و قرار گرفتن در معرض حد بهینه ای از نور خورشید 
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در  (Rojer S.Ulrich)دکتر راجر الريچ [. 4]همچنین نور خورشید می تواند بر فرايند های روانی انسان تأثیر بگذارد. هستند

پژوهشی متوجه می شود که وجود تصاوير مربوط به خورشید بر خلق و خوی افراد بستری تأثیر مثبت  دارد و باعث افزايش 

روحیه و نشاط آنها و کاهش دوره بیماری می شود و در نهايت فقدان نور خورشید می تواند منجر به اختالل افسردگی فصلی 

امروزه .کاهش سطوح نور خورشید در فصل زمستان است و در بسیاری از افراد بروز می کندگردد،افسردگی ای که مربوط به 

يكی از روش هايی که روانشناسان برای درمان اين نوع اختالل پیشنهاد میكنند؛رفتن به طبیعت ، انجام فعالیت های باغبانی و 

 .کشاورزی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید است

در .خیر اشاره به نقش طبیعت در تسريع روند بهبودی بیماران بستری در بیمارستان می کنندهمچنین پژوهش های ا

جريان يك پژوهش که در امريكا انجام شد بیماران يك بیمارستان بعد از عمل جراحی به دوگروه تقسیم شدند،يك گروه از 

و مناظر طبیعی بیمارستان بود و گروه دوم  بیماران در داخل اتاق هايی بستری شده بودند که پنجره های رو به درختان

روند بهبودی در گروه بیمارانی که .بیماران در داخل اتاق هايی قرار داشتند که پنجره ان رو به ديوارهای آجری بیمارستان بود

های محققان و  بر پايه يافته.اتاق هايشان رو به مناظر طبیعی و درختان بیمارستان بود به مراتب سريع تر از گروه ديگر بود

روانشناسان فعالیت های باغبانی مانند کاشتن گل ها، درو کردن محصوالت کشاورزی و کندن علف های هرز می تواند منجر به 

افزايش سالمت جسم و روان، عزت نفس، اعتماد به نفس مهارت های اجتماعی و کیفیت زندگی بشوند امروزه در برخی از 

بنابر .های باغبانی برای کاهش بعضی از بیماری های روانی به ويژه افسردگی توصیه می شود کشورهای اروپايی انجام فعالیت

اين سعی کنیم که با برنامه ريزی منظم ساعاتی از هفته با سر زدن به اين محیط های اکولوژيك ارتباط خود را با طبیعت حفظ 

 [. 3]کنیم تا از جسم و روان سالم و طول عمر زياد برخوردار شويم

 
 

  آن کارکردی حوزه های و محیطی روانشناسی ماهیت -3
 محیط تأثیر تحت متقابل طور به و کند می دگرگون را محیط خود های هدف و ها ارزش نیازها، به توجه با انسان

 اين برخی . يابد سرعت و شدت محیط بر انسان تأثیر گردد می موجب پیشرفته آوری فن بويژه گیرد، می شده قرار دگرگون

 تأکید نكته اين بر و میدانند  »محیط – انسان  «محیطی زيست نظام در انحالل موجب و را مخرب محیط سريع دگرگونی

 نتايج بینی پیش و انسان بر آن مدت بلند تأثیر به توجه با بايد طبیعی، محیط در عمیق و اساسی دگرگونی نوع هر که دارند

 و ها محله و شهرها روز هر . است اخیر دوران بنیادی های ويژگی از محیط سريعدگرگونی  . گیرد انجام آن منفی و مثبت

 بر را نوينی اجتماعی های نقش و رفتاری الگوهای برخی «کالبدی موقعیتهای» گونه اين . شود می ساخته جديد بناهای

 طور به و نمايند می تضعیف را ديگر برخی و تقويت را رفتاری معیارهای و الگوها برخی يا کنند؛ می تحمیل خود ساکنان

 ساير مانند شناسی نیز روان رشته اخیر، سال بیست طی[5]خود میبخشند  ساکنان رفتار به جديدی ابعاد و جهت خالصه

 های يافته به و نمانده توجه بی انسان، بر متقابل محیط تأثیر و محیط بر انسان تأثیر يعنی پديده؛ اين به علمی، های رشته

 روان رشته د خو قدمت اندازه محیطی به شناسی روان قدمت دارند عقیده برخی . است يافته دست یریچشمگ علمی

 برونسويك وکورت اگون ، گیفورد. شود بیان تری مشخص تاريخچة آن برای است شده کوشش معموالً ولی است، شناسی

 و محیط»متقابل  بررسی تأثیر به که ئیها پژوهش ، 06 و 06 های دهه در .میباشند رشته اين گذاران پايه از لوين

روان شناسی زيست »، «روان شناسی محیطی»رشته های  تخصصی های بررسی عنوان به شدند، می داده اختصاص«انسان

از عناوين ديگر، به بررسی « روان شناسی محیطی»برای تعريف وتحديد [ 3]منتشر شد « علوم محیط رفتاری»يا « محیطی

همچنین به عقیده .فاقد محیط می داند« روان شناسی عمومی»وی روانشناسی محیطی را مكمل .ی پردازدتاريخ روان شناسی م

فرهنگی توجه کافی نشده است و اين پديده موجب پیدايش رشته روان شناسی -وی در روان شناسی سنتی به ابعاد محیطی

او در .و نظريات پرداخته اند، می توان گیفورد را نام برد از افراد ديگری که در اين حیطه به ارائه تعاريف[. 5]محیطی شده است 

 در است معتقد وی [6]تعريف می کند« بررسی متقابل میان فرد و قرارگاه کالبدی وی»کتاب خود روان شناسی محیط را 
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 به توجه با.می شود دگرگون محیط توسط وی تجارب و رفتار زمان، هم و میكند دگرگون را محیط فرد متقابلی، چنین تأثیر

ارتباط  بررسی سازد، می مجزا شناسی روان های شاخه ساير از را محیطی شناسی روان آنچه شده، مطرح آراء و تعاريف

 شده، طراحی فضاهای شناختی روان بررسی به طراحان توجه لذا . است کالبدی محیط و انسان روان بر متكی رفتارهای

 زبان ايجاد ضرورت به معماران که جائی تا است؛ کرده ايجاد طراحی و محیطی شناسی روان بین پیوندی ناگسستنی

 از بهتر بتواند که محیطی ساخت برای نو دانشی ايجاد و ساخت برای تالش در و برده پی و روانشناسان آنها میان مشترکی

 که انسان رفتار بر لبدیکا محیط غیرمستقیم تأثیر فرض پیش با مدرن روانشناسی .آمدند بر مأنوس باشد، مردم برای پیش

 طراحان به توجه ديگر سوی از و سو يك از ساخت می شهری و معماری بررسی محیط های به ملزم را خود نهايت در

 روان آشنائی تا گرديد عث با شده طراحی فضاهای کنندگان استفاده و نیازهای مشتريان ساختن برطرف جهت در محیطی

« روان شناسی محیط»درنتیجه نطفة دانش نو و يا پارادايمی جديد به نام  و گردد زآغا برعكس و طراحی حرفه با شناسی

 [.0]بسته شود

 و ده بو عملی يا کاربردی و نظری بخش دو شامل ديگر علمی های رشته از بسیاری مانند محیطی شناسی روان دانش 

 شرايط مانند ابعادی است؛ شده سپرده یفراموش به عمومی روانشناسی در که است ابعادی سازی آشكار در پی واقع در

 دانش، اين کاربردی های زمینه شد اشاره که همانگونه[ 5]محیطی  نمادی ابعاد نیز و اجتماعی و معماری، فرهنگی - کالبدی

 نقش معماری طراحی فرآيند در آن از حاصل های يافته و گیرد قرار معماران و طراحان خدمت در تواند می ای مؤثر گونه به

 تأثیر آن محیط معماری - کالبدی عوامل و شرايط از توجهی قابل میزان به محیط در افراد عملكرد و رفتار. نمايد ايفا مهمی

نظر طراحان  مورد اهداف به نیل جهت در را کاربران رفتارهای محیطی، های قابلیت از گیری بهره با توان می لذا پذيرد می

[. 8]، در دانش روان شناسی محیطی ياد شده است« تامین فرصت ها»ا عنوان رويكرد هدايت نمود که از چنین رويكردی ب

 روانی انسان، به-ماجدى طی مقالة تحت عنوان عملكرد محیط های سبز وطبیعی در ارتقاءسالمت توکلى و دکترحمید نیكى

 کنندگان بازديد بین از نامه شپرس با میدانى مطالعه طريق مردم،از زندگى معنوى کیفیت بر شهر طبیعت عملكرد بررسى

 ابعاد طبیعى، فضاهاى به مراجعه از مردم بین انگیزه رابطه تحقیق نتايج .پرداخته اند ، تهران 22منطقه  در چیتگر پارك

در بر داشت،  آنان، را زندگى کیفیت و سالمت روحى ارتقاء در آن نقش و طبیعت تجربه از ناشى ملموس غیر و مثبت حسى

 .زير مشاهده می کنیم 2و 1ب در شكلدست آمده را به ترتیکه نتايج ب

 

 
 [8] .طبیعت در حضور هاى انگیزه: 1شكل
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 [8]. طبیعت ازتجربه ناشى حسى ابعاد :2شكل

 :محیط اکولوژيك را به دو دسته زير تقسیم کرداثرات مطلوب در کل می توان 

 

 : اثرات اکولوژيك(الف

  پرتوها جذب   (1

  غبار و ردگ جذب   (2

  اکسیژن تولید   (3

 فیتونسید تولید   (4

 هوا و آب تعديل   (5

 صدا آلودگی کاهش در موثر   (0

 

 

   : روانی و اجتماعی اثرات(ب 

 نشاط و آرامش ايجاد  (1

 اضطراب و استرس کردن کم   (2

  افسردگی کاهش   (3

 [.9]روانی بیماريهای بهبود   (4

 

 

 هاو سالمت انسان عوامل موثر در بهداشت -4

 :انسان موجودی بسیار ضعیف و آسیب پذير است و به دو طريق مورد آسیب قرار می گیرد 

 جسمی 

 روحی 

در افرادی که در محیط پر استرس ، .و جالب اينكه در موارد بسیار آسیب های روحی موجب ضايعات جسمی می شوند 

هرچه . سیار شايع تر است تا افرادی که محیط سالمی دارند کثیف و تاريك زندگی می کنند بیماريهای جسمی و روحی ب

 .محیط زندگی بی استرس تر ، شاد تر ، و از آلودگی کم تری برخوردار باشد سالمتی شخص بیشتر خواهد بود 

از آنجا که عوامل مختلفی در بهداشت و سالمت انسانها دخالت می نمايند، اهم اين عوامل را به طور کلی در دو گروه 

شرايط و ويژگیهای خود فرد از جهاتی نظیر سن، جنس، عوامل ژنتیكی، عوامل شخصیتی، شغل، وضع تاهل، وضع ) میزبان 
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به طور کلی .جای دارند...( نظیر عوامل محیط زيستی، اجتماعی، فیزيكی و) و عوامل محیطی ... ( اجتماعی و  -اقتصادی

 : سالمت انسان ها تحت دو عامل به خطر می افتد 

 استعداد ژنتیكی و فامیلی 

  محیط زندگی و هر آنچه به آنها مسائل اکتسابی گفته می شود. 

از به عامل مساعد کننده دارند مثال فردی که ديابت دارد یولی مسائل ژنتیكی همیشه موجب بیماری نمی شوند و گاهی ن

برابر  26ه و مسموم زندگی کند اين خطر و خود در خط ضايعات قلبی ، عروقی است چنانچه سیگار بكشد يا در هوای آلود

  [.16]خواهد شد

 

 اکولوژی -5
به معنی ) Logosو ( به معنی مسكن، خانه، بستر زيست يا محل زندگی) Oikosواژه اکولوژی از دو کلمه يونانی 

نده در بستر بررسی يا مطالعه موجودات ز» تشكیل شده است و معنی تحت لفظی آن عبارت است از ( شناخت، علم يا دانش

میالدی به کار برده  1809در سال « ارنست هكل»لمانی به نام آاين واژه برای اولین بار توسط يك زيست شناس .«زيست شان

 .محیط شناسی يا زبان فارسی عبارت است از بوم شناسی شد و معادل آن در

 مطالعه ؛علم محیط و زنده موجودات بین متقابل روابط مطالعه ملع : کرد تعريف توان می زير عبارات با را اکولوژی

 و ساختمان مطالعه و طبیعت عملكرد نحوه و ساختمان مطالعه علم درطبیعت؛ زيستی های پديده وقوع کیفیت و ساختمان

 و ماده جريان ، اکوسیستمها تجزيه و تولید .است زير صورت به شود می مطرح اکولوژی در که مباحثی. طبیعت فیزيولوژی

 های ،آلودگی ها زيستگاه انواع غذايی، های زنجیره و اکولوژيك های هرم ، بیوژئوشیمیايی های چرخه ها، کوسیستمدرا انرژی

 افزايش نگران و انديشد می تكنولوژی و علم عواقب به که ای رشته تنها بشر های دانش بین از لوژی اکو .... محیطی زيست

 روی را ترمز نقش دارد سعی چون اند نامیده " علم ضد علم " را اکولوژی جمعی .است محیط در انسان دخالت و علم

 .[11]کند بازی انسان قدرت و علم ماشین

 

 یطراحی اکولوژیك -6
طراحی اکولوژيك شیوه ای از طراحی است که ساخته های دست بشر را در ارتباطی سالم با محیط طبیعی و بیوسفر قرار 

 .اساس و محوريت نیز بر ويژگیهای بومی و محیطی است. متوجه زيست بوم نمايند دهد، به نحوی که کمترين آسیب و خطر را

در واقع موضوع ايجاد محیط مصنوع سالم، مشكلی نیست که بتوان آن . امروزه درك نامناسبی از طراحی اکولوژيك وجود دارد

اری از طراحان به غلط اعتقاد دارند که اگر بسی. را مانند بسیاری از مشكالت با بهره گیری از تكنولوژی های پیشرفته حل نمود

يك ساختمان را به اندازه کافی به ابزارهای مكانیكی جذب انرژی های پاك همچون سلول های خورشیدی و ژنراتور های بادی 

امروزه بیشتر مجالت . و ديگر تجهیزات مدرن مجهز سازند به سرعت به طراحی اکولوژيك در طراحی خود دست يافته اند

حرکت بوم . حال آنكه چنین رويكردی، تفاوتی عمده با طراحی اکولوژيك دارد. ماری نیز چنین ديدگاهی را نمايش می دهندمع

در رويكرد صرفا مهندسی، اصوالً از همان ابتدا هدف طراحی . با حرکت مهندسی به سوی طراحی سبز متفاوت است شناسانه

تصادی از منابع و امكانات است، اما طراحی اکولوژيك که مد نظر ماست با دستیابی به سود اقتصادی و بهره وری بیشتر اق

بدين ترتیب شكل، محتوا و . بصیرت و دانش محیطی آغاز می شود و به روند دستیابی به هماهنگی با محیط ادامه میابد

طبیعی هدايت شود که عملكرد سیستم های طراحی شده از همان آغاز می بايست به سوی هدف يكپارچگی بی خطر با محیط 

 [.2]”گونه ای مشابه طبیعت آغاز نمودمی توان گامهای اولیه آن را از طريق ساخت محیط مصنوع به 

بايد توجه داشت که برقراری رابطه سالم با محیط، در مقام تعريف و تئوری، ساده اما در عمل، رسیدن به آن در تمامی 

 [.12] ابعاد بسیار سخت و پیچیده است
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 گیری جهنتی-7
از .با توجه به مباحث و مطالب ذکر شده در اين مقاله انسان برای رسیدن به سعادت نیازمند جسم و روحی سالم است      

انجايكه امروزه تراکم ساختمان ها و گسترش آن ها در ارتفاع، همچنین صنعتی شدن شهر ها و نابودی محیط زيست باعث 

آرامش در زندگی خود دست پیدا کند و همواره خود را محروم در دست يابی به  شده است که انسان نتواند به آسايش و

و کند  محیط مناسبی برای آرامش روان انسان فراهم میطبیعت  طبق مطالعات انجام شده .طبیعت در پیرامون خود می بیند

 که است محیط های اکولوژيك خلق مطلوب راهكارهاى از يكى رو اين از.تاثیر مثبت بر سالمت جسم و روان انسان دارد

طراحان در تمام مراحل طراحی اين چنین محیط  باشند؛ محیطى زاى تنش کاهنده عوامل و بوده کاربرانش نیاز با متناسب

 بر تأکید های اکولوژيك بايد رابطه تنگاتنگ میان دانش روان شناسی محیط وعلوم رفتاری با حوزه معماری را لحاظ کنند تا با

   . آسايش و نشاط در روان انسان ايجاد کنند طبیعت با نانسا ارتباط
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