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 چکیده 
واع مصالح، ها و رشد چشم گیر انبا توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی در تمام موارد مرتبط با ساخت و ساز ساختمان

ر معماری معاصر وجود ندارد، به متاسفانه تغییراتی در باالتر رفتن حال و هوا و کیفیت فضایی د وسایل ساخت و ساز و

خانه  های پیرامونی،های تک بعدی و کم معنی تبدیل شده است. از میان فضاهای معماری امروزی به فضاای که فضاگونه

 گیرد. آنچه امروزه مساله معماری معاصر بهترین فضای مرتبط با انسان است، که به طور روزمره از آن تأثیر میبالفصل

در این راستا در باشد. ها مشخص نمیآن جایگاه معماری بومی در وم خود جدا شده ون ماست این است که از بویزه مساک

این مطالعه به بررسی نقش و جایگاه معماری بومی در طراحی مجتمع مسکونی کوی آفتاب در شهر بوکان پرداخته شده 

 SPSSباشد. و همچنین از نرم افزار نادی و میدانی میای، اساست. روش تحقیق تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد نامه استفاده شده است. پرسش و تحلیل اطالعات به دست آمده از برای تجزیه

 رابطه معنادار و مثبتی بین نقش معماری بومی در طراحی 000/0های به دست آمده  sigها، با که در تمامی شاخص

مجتمع مسکونی کوی آفتاب وجود دارد. به این معنا که تاثیر مثبت و معناداری معماری بومی در محتمع مسکونی کوی 

 های مطرح شده داشته است.آفتاب در شاخص

 

 شهر بوکان توسعه پایدار، بومی، مسکن، معماری: واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه
شاهد  بومی، بناهای ترمیم و بتخری آن تبع به و نوسازی یهفزایند رشد دلیل به اخیر سالهای در

 پیدا را توان ساختمانیای که به سختی میتغییر در بافت و سیمای شهرها و روستاهای کشور هستیم، به گونه

 هستند مدرن و شهری از معماری برگرفته جدید، بناهای باشد. کرده حفظ را خود یگذشته معماری که نمود

 و معیشت نوع اساس بر قبلی هایساختمان که است در حالی این و دانشده ایجاد تغییری کوچکترین بدون که

 با توانمی را جدید بناهای اما داشت؛ را خود به مختص معماری اقلیمی هر و گرفتمی شکل فرهنگ، مذهب،

 طور به که تغییرات این نمود. مشاهده نیز کشور نقاط سایر روستاهای و شهرها در در معماری، تفاوت کمترین

بدون  شود؛می آنها زندگی ساختار و مردم فرهنگ در تغییر سبب و باشدمی دادن رخ حال در در کشور، کلی

 (.3131رضایی و همکاران، )است گرفته شکل« مدرنیته» عنوان تحت فقط ساکنان؛ و طبیعت به احترام
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 فرهنگ تاریخ ایران، اوراق سنتی شهرهای ی فرسوده هایبافت و معماری

 معماری و اخیر یدهه چند فضای بر کم حا ی تغافل روشنفکرگرایانه بر بنا که است مردمی زیست محیط و

 سنتی هایبافت و معماری بر حاکم نسیان اند. سپرده شده اضمحالل و فراموشی باد دست به ایران، شهرسازی

 معماری ساختار در غرب، معماری تحت تأثیر قاجار، یدوره اواخر از که است اینوگرایانه تفکر بومی، حاصل و

 خود از راه ایران و معماری رسید خود اوج به نوگرایانه گرایشات دوم، پهلوی یدوره دراست.  کرده رسوخ ایران

 و کنار گذاشت را خود گرایی درون ماهیت نیز ما خشک و گرم پیشه، معماری براین گرفت. پیش در بیگانگی

 مدرنیسمی یاشاعه با انتظار، برخالف اسامی، ی نظام دوره در گیفرهن یرخنه این نمود. گراییبرون به رو

 در تحول است، مسلم آنچه .رفت فرو بومی ما و سنتی معماری دندان بن تا که جایی تا کرد پیدا شلخته، ادامه

 و اقلیم فرهنگ، توجه به بی و دیگر)بیگانه( سرزمینی معماری تأثیر تحت یک سرزمین معماری و فرهنگ

تاریخی  و فرهنگی ی سابقه بر متکی و بالنده تحول اما دهد. معنی می فرهنگی افول خود، تاریخی یسابقه

 تحول؛ شود. می محسوب آن ارتقای و بقا ضروری برای عاملی معماری، فرهنگ جمله از ای،پدیده هر در خود،

 معماری پایدار و مندعناصر ارزش و عوامل حفظ ضمن جدید، ای معماری خلق منظور که به مفهوم این به

 پدید شرایط جدید، و امروز زندگی ملزومات تأمین جهت در جدیدی و عناصر عوامل فعلی، شرایط در گذشته،

، بیشترین درصد بناهای شهری، از جمله، بافت تاریخی را به خود ی مسکونیکاربر(.3131)اکرمی و زارع، آید

شار راحی معماری مسکن، بر شیوه و کیفیت زندگی اقدهد. اما از نظر کیفی، نوع و چگونگی طاختصاص می

ی، توجه به طراحی مسکن کننده دارد. لذا از دو دیدگاه کیفی و کمتعیین مختلف اجتماعی، تاثیری اساسی

ق با فرهنگ بومی در هر منطقه ایران، به طور عام و طراحی مسکن در بافت تاریخی به طور مناسب و منطب

 (.13: 3116نصر، مسکن است) ص، از اهم ضوابط طراحیخا

 باشد:گیرد شامل این عبارت میدر این راستا سئوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می

 معماری بومی چه تأثیری در طراحی مجتمع مسکونی کوی آفتاب دارد؟ -

 باشد که:شود شامل این میطرح میای که در راستای سئوال مفرضیه

 ع مسکونی کوی آفتاب تأثیر مثبت و معناداری داشته است.معماری بومی در طراحی مجتم -

 

 پیشینه تحقیق
 معماری در پایدار معماری الگوهای جایگاه»در پژوهشی باعنوان 3131رضایی و همکاران در سال 

 اقلیم، اساس بر روستا این هایساختمان و به این نتیجه رسیدند که بافت« روستایی، روستای هلسم بومی

 قطور، دیوارهای ساخت تابستان، در نسیم از مندیبهره نما برای در کوچک ایوان از استفاده ست.ا گرفته شکل

 اصولی جهت در محلی، مصالح از استفاده و معابر گیریجهت استقرار بنا، ینحوه و فرم کوچک، بازشوهای

 .کرد قلمداد روستایی بومی معماری در پایدار معماری اصول از هاییرا نمونه آنها میتوان که اندگرفته شکل

 در ، طراحیشهری سنتی بافت در خانه طراحی»در پژوهشی باعنوان3131اکرمی و زارع در سال 

 مهم بود. اما این برای مناسب و سازنده مکانی ایران سنتی یبه این نتیجه رسیدند که خانه« قم سنتی بافت

 از را خود ایرانی بودن خصوصیت که چرا ست.نی مهم این برای مناسبی ظرف ایران، امروز مسکن معماری

 عصر در ما معماری الزامات لذا از است. شده سلب آن از ایرانی فرهنگ پرورش قابلیت آن تبع به و داده دست

 ایران دیرپای و مردمی ارزشمند، های تاریخی، بافت و معماری احیای و سنتی اصیل معماری به توجه جدید،

 الگویی امروز، زندگی نیازمندیهای و سنتی طراحی و معیارهای مبانی بر تکیه بااست در آخر سعی شده است 

 فرهنگ برای شایسته کالبدی در جامعه امروز نیازهای پاسخگوی معماری سنتی، از اقتباس ضمن تا شده، ارائه

 باشد. ایرانی

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

 و تبریز کونیمس هایخانه طراحی کردن سازگار»عنوان در پژوهشی با 3130عبدالحسینی در سال 

 در نوسازی و تغییرات اجرای حین در که هاییبه این نتیجه رسیدند که دگرگونی« بومی اقلیم و فرهنگ با باکو

 در است. شده های مسکونیساختمان سازة و فرم تغییر سبب آمده، بوجود آذربایجان و ایران تاریخی شهرهای

در  اقلیم و فرهنگ تأثیرگذار عامل با متناسب طراحی های روش هایقانونمندی از بعضی که است الزم نتیجه

 و جدید تکنولوژی امکانات نظرگرفتن در با و مشخص باکو و تبریز شهرهای جدید مسکونی هایساختمان

 های خواسته با موافق هایی طرح شود. پیشنهاد پیشنهاد جدیدی طرّاحی های مدل سنّتی معماری هایویژگی

 بارزی اهمیت از ها خانه معماری بر منطقه تأثیر اقلیم فرآیند نظرگرفتن در و ساکنین اجتماعی  فرهنگی

 از که میکند تثبیت را خود معقولیت و مقبولیت هنگامی مسکونی، های ساختمان طراحی .است برخوردار

 ودخ پاسخگویی توان همچنان زمان، گذشت با و بگیرد جامعه شکل نیاز و سرزمین توان از برخاسته معیارهایی

  .کند حفظ را

بومی  مسکن در پایدار معماری واکاوی »در کتاب3131وثیق در سال  بهزاد و رضایی مسعود

 بناهای تعدادی از کشور، غرب روستایی بومی معماری معرفی ضمن« ایران کوهستانی و سرد اقلیم روستایی

 اقلیمی، مختلف پایداری، یهاجهت در آنها تحلیل به و انتخاب را خطه این مختلف روستاهای از مسکونی

  .اندپرداخته معیشتی و فرهنگی

 در بومی بناهای معرفی ضمن« سنتی ایران ابنیه بررسی»در کتاب 3133قبادیان در سال  وحید

  .است نموده معرفی و بررسی بناها  را این به دهندهشکل عناصر و عوامل کشور، مختلف هایاقلیم

ی معماری اسالمی را رنسانس معماری اسالمی نام نهاده است. او ( بازیافت دوباره سنتهاAbelابل)

معتقد است که این رنسانس قابلیت ارائه یک معماری بومی معاصر، را با کیفیتی باال و قابل اعتماد و مقبول در 

 3100میراثهای اسالمی جوامع می بیند. میراثی که بیش از جوامع داراست. او قابلیت فوق را در غنای بسیار 

سال روندی مستمر و رو به تکامل را پشت سر گذاشته است و توانایی رقابت با معماری کالسیک غرب را 

 (. (Abel.1986,p.40-41دارد

 

 مبانی نظری

 حال و گذشته در مسکن مفهوم
اسکان قلب و اطمینان آمده است)فرهنگ معین(.  آرامش، گرفتن، آرام معنی به سکن، ماده از مسکن

خداوند برای سکونت دائم شما منزل های تان را « واهلل جعل لکم من بیوتکم سکناً»آمده است: در قرآن نیز 

 و سیاسی متفاوت اقتصادی، تعاریف دارای تواند می سرپناه عنوان به (. مسکن10قرار داد)سوره ی نحل، آیه ی 

کیفیت  ارتقای سبب خود، جای در معانی این تک تک در باشد. تأمل اجتماع ذهن در اجتماعی -فرهنگی

 ابتدایی مفهومی مسکن، برای سرپناه میان مفهوم این در شود. می جامعه زیست فرهنگ ی توسعه و مسکن

 (.31: 3111است )داوودپور، 

 دوران در .است انسان آرامش و آسایشبرای  مکانی آوردن فراهم مسکن، ساخت از هدف اولین

در مفهوم خانه و سکونت، ایجاد شده است. لذا مفهوم خانه به شدن شیوه ی زندگی، تغییراتی  عوض با معاصر،

معنای محصولی شبه طبیعی و پاسخگو به نیازهای مادی و معنوی انسان، جای خود را به واحد مسکونی به 

عنوان نوعی محصول غیرطبیعی و مکانیکی داده است. به طوریکه سکونت به معنای آرامش یافتن، جای خود را 

 (.13: 3116عنای مستقر شدن داده است)نصر، به اسکان به م
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متأسفانه در دوران معاصر، نه تنها بعد معنوی وجودی انسان، کم ترین جایگاه توجه را در طراحی 

مسکن دارد، بلکه مسکن از بعد تأمین نیازهای مادی نیز از طبیعت دور شده و تبدیل به ماشین شده است. نوع 

سکونت )سکونت ماشینی( نگاه مردم را به زندگی عوض کرده است. به تبع این جدید طراحی خانه و نوع جدید 

تغییر نگاه، نوع خواسته های مردم از زندگی نیز عوض شده است. بر همین منوال، تغییر در نوع خواسته های 

یعت و زندگی، روی کیفیت فضایی معماری خانه تأثیر گذاشته است. در نتیجه معماری خانه، روز به روز از طب

ی امروزی یا مسکن، امروز فاقد فضایل و شئونات انسانی است. لذا برای احیای فطرت انسان دور شده و خانه

معنای خانه، باید با گذشته آشتی کرد. آشتی با گذشته، بدین معنی نیست که عیناً از معماری سنتی تقلید 

ه عبارت دیگر باید آن معماری را درست کنیم. این بدین معنی است که آن معماری را باز طراحی کنیم. ب

ی خودمان از لحاظ فرهنگی، فضایی، محیطی و به ویژه با طبیعت آشتی کنیم. چرا که بشناسیم و با عقبه

طبیعت، مبنا و اساس معماری سنتی و بومی است. همچنین نباید صرفاً از معماری شروع کرد، بلکه مؤثرتر آن 

مردم(؛ مفهوم واقعی سکونت را درک کنند و نیازهای واقعی خود را از نظر  است که استفاده کنندگان )عامه ی

فرهنگی و طبیعی بشناسند و درصدد تأمین آنها باشند. به این ترتیب می توان به جای پیروی کورکورانه و 

با ناقص از معماری مدرن)غربی( یا تقلید نادرست و سطحی از معماری سنتی، به ایجاد پیوند معماری امروز 

معماری اصیل گذشته امیدوار بود. اما پیوند میان معماری امروز ایران)که نه تنها مدرن نیست بلکه معماریی 

ناقص است( با معماری سنتی همیشه چالش برانگیز بوده است. از جمله اینکه بعضی از معماران روشنفکر، بهره 

. برای تبیین این موضوع وسنجش صحت نظر دانندگیری از الگوهای معماری سنتی را رویکردی متحجرانه می

 پردازیم.مفاهیم مرتبط با آن میاین روشنفکران در حوزه ی طراحی سنت گرا، به تعریف مفهوم سنت و سایر 

 

  معماری بومی در ایران
اسالمی، تغییرات عمیقی را از سیستم سنتی به سیستم ایران همچون بسیاری دیگر از کشورهای 

تم مدرن و غربی شاهد بوده است. روند این تغییرات از ابتدای قرن بیستم آغاز و تا سال معاصر یا همان سیس

روند مدرنیزه  3333که انقالب اسالمی ایران به وقوع پیوست، ادامه داشت. پس از انقالب اسالمی سال  3333

ی که در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره انجام شده بود، متوقف گردید شدن و غربگرای

ساختارهای ایرانی و اسالمی آغاز گردید. این رویکرد در تمامی زمینه های جامعه و از آن  و روندی معکوس به 

 (. Vaziritabar, 1990جمله در قلمرو معماری نیز نمودی پیدا کرد)

ه ایرانی از ارزشهای ایرانی و اسالمی به سوی ارزشهای مدرن و غربی به تفصیل در چرخش جامع

تشریح شده است. او توضیح میدهد که چگونه جنبه  Banani)و بوسیله بنانی)« مدرنیزه شدن ایران»کتاب

اری های گوناگونی از کشور همچون اقتصاد، آموزش و پرورش، دادگستری و سیستم قضاوت، ارتش و ساختار اد

 (. Banani، 1961تغییر یافته است)از روشهای سنتی خود به سوی الگوهای غربی 

با ظهو ر دیدگاه تازه نسبت به معماری، روند پیگیری و دنباله روی از سبک جهانی معماری 

(International Style به زیر سوال رفت. این شیوه طراحی که کامالً با روند غربگرایی و مدرنیزه شده )

در زمان قبل از انقالب هماهنگی داشت، در شرایط جامعۀ پس از آن دیگر چندان منطقی و مناسب به  کشور

رسید. لذا از دیدگاه برخی از صاحب نظران چاره کار نگاهی دوباره به گذشته بود، همان جا که انقطاع نظر نمی

ر معماری اصیل ایرانی قبل از جامعه از معماری خودی و بومی رخ داده بود. این عده معتقد بودند که با دقت د

های جدید و راههای بهبود و ارتقاء ان را در پیوند با معماری زمان حاکم پیدا مدرن و غربی ایران، می توان ایده

 کرد. در نتیجۀ این گرایش جدید جامعه، توجه دوباره به معماری سنتی و بومی ایران افزون گرفت و این موضوع 
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)صادقی پی، عه و تمرین حرفه ای برخی از معماران و منتقدین و مدارس معماری واقع شدمورد بحث و مطال

3133.) 

 

 روش تحقیق:
در مطالعات بهره گرفته  ها نیزتوصیفی انجام گرفته، گرچه از سایر روش -این تحقیق به روش تحلیلی

اطالعات و تجزیه و تلفیق آنها به منظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیه . شده است

های ها، نقشه و سایتطالعات از کتب، نشریات، آمارنامهی اسنادی به گردآوری ااقدام شده است. در مرحله

اینترنتی پرداخته شده است. در مرحله اخذ اطالعات میدانی، ضمن مشاهده و مصاحبه با ساکنین شهر مورد 

با استخراج و تحلیل اطالعات به  اطالعات الزم اخذ شده است. نهایتاً ها،مطالعه از طریق پر کردن پرسش نامه

در  تدوین نتایج تحقیق اقدام شده است.های اسنادی به های حاصل از بررسیدست آمده و تلفیق آنها با یافته

 نفر بر اساس فرمول کوکران به دست آمده است.  350جامعه نمونه در این منطقه این پژوهش 

 ده مورد مطالعهمعرفی محدو
با وسعت  که است آذربایجان غربیاستان  کردنشینهای شهرستان بوکان یکی از شهرستان

جمعیت این داده است.  درصد از سطح استان را به خود اختصاص 5/6، حدود مربع لومتریک 106/1553

 .نفر بوده است 116511برابر با  3130شهرستان بر اساس سرشماری سال 

 

 
 1931ی شهر بوکان، منبع: نگارندگان، موقعیت جغرافیای : 1 شکل

 

 و بحث: جنتای

 های تحقیق:یافته
نامه در میان هایی تنظیم شد و در قالب پرسشدر این پژوهش با توجه به فرضیه مورد نظر شاخص

و تحلیل  مورد تجزیه spssها در نرم افزار نامهجامعه نمونه توزیع شد. اطالعات به دست آمده از توزیع پرسش

ها را بر اساس این نرم افزار اطالعات به دست آمده از در هر یک از شاخص دا میانگینبتر گرفته شدند. در اقرا

مطرح شده مورد محاسبه قرار گرفته شد و در انتها نیز برای تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر با استفاده از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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خته شده است که آزمون همبستگی اسپیرمن به اثبات و یا رد  فرضیه مورد نظر پردا

 در ذیل تمامی مراحل به ترتیب بیان شده است.
 

 های مسکونیری بومی در طرح مجتمعهای مطرح شده در بررسی تاثیر نقش معماشاخص: 1 جدول

 های مورد نظرشاخص

 ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی در مردم آن مجتمع

 ایجاد مجتمع یکنواخت و در عین حال سرزنده

 از نیروی کار محلیبهره گیری 

 مصالح منطبق با اقلیم منطقه

 تامین شرایط پایداری در معماری منطقه

 صرفه جویی در مصرف انرژی

 های معماری غنی سنتیترویج و ارج نهادن به بن مایه

 پایین بودن قیمت تمام شده در مجتمع

 1931های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

 های مورد مطالعهمونه به شاخصه نهای جامعمیانگین پاسخ : 2جدول 

 جامعه نمونه میانگین هاشاخص

 350 1663 ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی در مردم آن مجتمع

 350 10/1 ایجاد مجتمع یکنواخت و در عین حال سرزنده

 350 1613 بهره گیری از نیروی کار محلی

 350 1631 مصالح منطبق با اقلیم منطقه

 350 1650 ری در معماری منطقهتامین شرایط پایدا

 350 5611 صرفه جویی در مصرف انرژی

 350 1613 های معماری غنی سنتیترویج و ارج نهادن به بن مایه

 350 5611 پایین بودن قیمت تمام شده در مجتمع

 1931های تحقیق، یافتهمنبع: 

 های مورد مطالعههای جامعه نمونه به شاخصمیانگین پاسخ : 2شکل

 
 1931های تحقیق، یافتهمنبع:             
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های، شود به ترتیب شاخصهمانطور که در جدول و نمودار باال مالحظه می

ایجاد مجتمع  ، 11/5صرفه جویی در مصرف انرژی با میانگین , پایین بودن قیمت تمام شده در مجتمع

، ایجاد حس 31/1قلیم منطقه با میانگین ، مصالح منطبق با ا10/1یکنواخت و در عین حال سرزنده با میانگین 

، تامین شرایط پایداری در معماری منطقه با 63/1تعلق و خاطره انگیزی در مردم آن مجتمع با میانگین 

های معماری ، ترویج و ارج نهادن به بن مایه13/1، بهره گیری از نیروی کار محلی با میانگین 50/1میانگین 

 اند. ترین رتبه را به خود اختصاص دادهاالترین و پایینب ،13/1غنی سنتی با میانگین 

 

 آزمون فرضیه
 ت بندی شده است:این فرضیه به شرح ذیل صور

 .معماری بومی در طراحی مجتمع مسکونی کوی آفتاب تاثیر مثبت و معناداری گذاشته است 

ای پیرمن با توجه به رتبههمانطور که قبال بیان شد، برای آزمون فرضیه مورد منظر از آزمون همبستگی اس

 ها استفاده شده است. که در جدول ذیل به طور کامل بیان شده است.بودن مقیاس

 

 بومی در مجتمع مسکونی کوی آفتاب بررسی تاثیر معماری : 9جدول 

Sig بررسی تاثیر معماری بومی در مجتمع مسکونی کوی آفتاب 

515/0 
.000 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی در مردم آن مجتمع

548/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ایجاد مجتمع یکنواخت و در عین حال سرزنده

494/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 بهره گیری از نیروی کار محلی

798/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 مصالح منطبق با اقلیم منطقه

317/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 تامین شرایط پایداری در معماری منطقه

654/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ه جویی در مصرف انرژیصرف

411/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 های معماری غنی سنتیترویج و ارج نهادن به بن مایه

385/0 

000/0 
150 

Sperman  s  rho  correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 پایین بودن قیمت تمام شده در مجتمع

 1931های تحقیق، یافتهمنبع: 
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به  000/0مورد نظر  های sig هاشود در تمامی شاخصمالحظه می (1شماره )همانطور که در جدول 

باشد که معماری بومی در مجتمع مسکونی کوی آفتاب تاثیر مثبت و معناداری گویای این می است. دست آمده

اثیر مثبت و معنادار بودن باشند داللت بر ت 05/0های مورد نظر کمتر از  sigگذاشته است. در واقع وقتی 

 باشد. باشد. این تجزیه و تحلیل نشان دهنده اثبات فرضیه میمتغیر مورد نظر می

 

 :گیرینتیجه
ترین عواملی که بر ساخت مسکن اسنانی تأثیر دارد، خصوصیات اقلیمی و شرایط آب و یکی از مهم

های آن بر معماری، امری اجتناب ناپذیر وردتأثیر این عناصر و بازخ هوایی است، به نحوی که بررسی چگونگی

شود و این مساله منظر شهری معماری بومی توجه به اصول سبب ایجاد هماهنگی در بافت شهری می راست. د

آورد. در معماری معاصر عدم توجه به اصول معماری بومی مناسب و در عین حال سرزنده و کارا را به ارمغان می

معماری و شهرسازی هر ملت، بازتاب شرایط ذهنی ان جامعه ظر شهری گردیده است. سبب ایجاد نابسامانی من

های ما، نابسامانی و اغتشاش حاکم بر است. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناهنجار و ناپایدار در شهر

بومی به ای رسانده است. در این مطالعه به بررسی نقش و تأثیر معماری منظر شهری را به مرز آزاردهنده

مجتمع مسکونی کوی آفتاب در شهر بوکان پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان 

های، ایجاد مجتمع یکنواخت و در عین حال سرزنده ، ایجاد حس باشد که، به ترتیب شاخصدهنده این می

، پایین بودن های معماری غنی سنتیبه بن مایه تعلق و خاطره انگیزی در مردم آن مجتمع، ترویج و ارج نهادن

ن شرایط ، تامیصالح منطبق با اقلیم منطقه، م، بهره گیری از نیروی کار محلیعقیمت تمام شده در مجتم

اند. و در انتها نیز نتایج حاصل ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایینپایداری در معماری منطقه

های به دست آمده  sigهای با باشد که در تمامی شاخصبستگی گویای این میاز تجزیه و تحلیل آزمون هم

تأثیر معماری بومی در طراحی مجتمع مسکونی کوی آفتاب تاثیر مثبت و معناداری گذاشته است. در  ،000/0

 پایان نیز در راستای نتایج تحقیق، پیشنهاداتی مطرح شده است.

 

 پیشنهادات
 گیری مصالح مناسب همراه با حفظ اصول معماری بومی و متناسب با منطقهرعایت اصول زیبایی با بکار 

ها، ناسبات و ... همچنین جنس و رنگ مصالح بکار رفته در سایر امالک نوساز همجوار یا استفاده از فرم 

 همسایگی به صورت ساختاری و کلی.

برد و کارکرد نباشد مانند عناصری های نامتعارف که منطبق و متناسب با کارها و فرمعدم استفاده از سبک 

 های نامتجانس در طراحیمانند کاشیکاری نامتعارف، رنگ

سر واقع شده است و معماری  سنتی و بومی آن باید وابسته به موقعیت  هبه دلیل اینکه شهر بوکان در منطق 

 اقلیمی منطقه سرد باشد. 
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