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 چکيده

دیگر بعنوان سکونتگاه    سیارهای   یافتن  نیاز به   ،انرژی   منابع   و کاهش   رشد روزافزون جمعیت   به  توجه   با

 سیارهای   یافتن  در پی  که  راستا سازمان ناسا سالهاست  در این  .شوداحساس می  از پیش  انسانها بیش 

قابل  برای   جدید که به  سکونت   بشر  بررسی  تحقیق  باشد  مریخ  و  و  سیارات    بقیه  به  نسبت  که  ،ماه 

و   حیاتی  عنصری   که  وجود آب در مریخ  با کشف   .است   پرداخته  ، دارند   زمین  را به  شباهت  ترین بیش

می  تعیین این کننده  سرعت   باشد  برای   .است   گرفته  بیشتری   تالش  همواره  دنبال    به  زندگی  انسان 

و   صورت گرفته  مسکن   در ساخت   بسیاری   های تاکنون پیشرفت  از دوره غارنشینی  .بوده است   سرپناهی

آن مانند کمبود اکسیژن    زیستی  های دارد و محدودیت   با زمین  که  متفاوتی  شرایط  به  نیز با توجه   در مریخ

  سرپناه عالوه بر حفاظت   این  . باشدمی  سرپناه کامال ضروری   نیاز به  . ..شدید و  و فشار جو و اختالف دمای 

 ساکنین   برای   باید با ایجاد فشار و میزان اکسیژن مناسب   ،زمین  شابه م  جوی   در برابر باد و آفتاب و عوامل 

وارد    تواند بدون لباس و محافظ   نمی  مریخ  انسان در سطح   درحالیکه   .ایجاد کند  زیست  قابل   محدودهای 

  ،محیطی  و  جوی   در برابر عوامل   حفاظت   سکونتگاه برای   انسان به  اولیه   وه بر نیازهای عال  .جو آن شود

منظور در   این  به  .شود  توجه   محل  در این  زندگی  برای   وی  روانی   و آسایش  روانشناختی   عوامل   باید به

پیشنهاد هایی    ،انسان  روانشناختی   نیازهای   به  و اصول آن و توجه  معماری   کمک  شده به  سعی   مقاله  این

 و رضایت   روانی   آسایش   دهد و هم  را پوشش   عملکردی   نیازهای   تا هم  برای طراحی معماری داده شود

 .آورد  فراهم  ساکنین   برای   نسبی

 . مریخ ، طراحی سکونتگاه ،های روانشناختینیاز ،معماری تطبیق پذیر  :يديکل  واژگان
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 2محمدپور ی عل، 1گانزاده يجبار رضايعل 

 .رانیتهران، ا قات،ی واحد علوم و تحق ی دانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو 1
 . رانیهما، تهران، ا  یمرکز آموزش هوانورد  ،یرشته خلبان  یدانشجو 2

 

 نام نویسنده مسئول: 
 گان زاده يجبار رضايعل

به کمک اصول  بررسی معماري تطبيق پذیر طراحی سکونتگاه انسان 

 معماري و توجه به نيازهاي روانشناختی انسان در سياره مریخ 

 13/06/1401تاریخ دریافت:  

 29/08/1401تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 
و    ت ی رشد روزافزون جمع  به  با توجه  .پروراندیدر سر م  دیجد  یارهایرا در س  یشگیهم  سفر و اقامت  ی آرزو  بشر سالهاست

راستا سازمان ناسا    نیدر ا  .شودیاحساس م   شیاز پ   شیبعنوان سکونتگاه انسانها ب  گری د  یارهایس   افتنی   به  ازین  یانرژ  منابع  کاهش

 ه یبق  به  نسبت  که  ،خیماه و مر  یو بررس  قیتحق  باشد به  سکونت  بشر قابل  یبرا  که  دیجد  یارها یس  افتنی  یدر پ   که  سالهاست

 ی نیزم  برون  ی ساز  شهرك  ی مکان برا  ن یعنوان نخست  به  ،ماه  کره  .است  پرداخته  ،دارند  نیزم  را به  شباهت  نیترش یب  اراتیس

  گریاز انسان و د  یزبانیم  یبرا  یشتریدارد امکان ب  که  یقیبا جو رق  خیمر  که  یدر حال  ست یجو ن  یشده اما ماه دارا  شنهادیانسانها پ 

  ی و مطالعات جد  هایزنگمانه  هیدستما  خیدر حال حاضر اسکان دادن انسان در کره مر  .کندیم  را فراهم  یآل  ستیز  یهاگونه

در    نیمکان خارج از کره زم  نیترستیز  شده تا بتوان آن را قابل  و وجود آب در آن باعث  ارهیس  نیایسطح  طیشرا  رایز  باشد؛یم

را   یدیخورش  یهااستفاده از پنل  نامکا  دیخورش  یدارد؛ نور کاف   ینسبتا مناسب  ی عالوه بر آن هوا  .دانست  ی دیخورش  منظومه 

 شباهت   زی روز آن نشبانه  تمی ر  .کندیم  جادیا  دیو نور خورش  یهان یک  یدر برابر پرتوها  محافظ  هی ال  ک ی  زینازك جو ن  هیو ال  فراهم

 .(1) است هیثان 3٥و   قهیدق 39و  ساعت 24 ارهیس نیا  دارد و هر روز در نیزم به یادیز

  ولی   نشده است  جو مریخ  قدم نهادن به  به  موفق  انسانی  هنوز هیچ  ،بشر  جدید برای  سکونتگاهی  یافتن  اهمیتبا توجه به  

 خود را به  تواند تمام نیازهایمی  بشری  جمعیت   این  .داد  تشکیل  مریخ  را روی  تمدن مستقل   توان یکمی  باورند که  ها براینخیلی

 . ( 2) افراد آن نیز در اینده وجود دارد تعداد رشد و افزایش توانایی کند و البته تأمین مستقل شکلی

  اقامت   محل  ساخت  و لوازم مورد نیاز برای  باید مصالح  ،یابند حضور می  مریخ  روی  که  افرادی  نخستین   نیازهای  تأمین  ای بر

  شبانه  تأثیر اختالف زیاد دمای  کنترل  برای عالوه بر آن باید راهی  .شود  منتقل  مریخ  سطح  پیشگامان به نیز همراهاین  ،مریخ  روی

تأمین  اولیه  نیازهای  و تأمین  ،روز در معرض    قرار گرفتن  برای  و لباس مناسب  آب آشامیدنی  ،تنفس  اکسیژن برای   ،غذا  مانند 

در    در روز و گاهی  درجه   30از    روز بازهای  شبانه  اختالف دمای  که  ذکر است   الزم به  .یافت  و فشار جو مریخ  تشعشعات کیهانی

  افرادی   ،کنند  تأمین  مستقل   شکل   خود را به   بیشتر بتوانند نیازهای  هر قدر ساکنان جدید مریخ  .دارد  درجه  -140نقاط تا    برخی

  شرایط  یوجود سخت  با   .شودمی  نیز کاسته  از زمین  مواد و تجهیزات ارسالی  از حجم  سیاره ارسال و البته  اینبه  دیگر از زمین

موجود و    از منابع  بهره گیری  برای  در دسترس باید از روشهایی  در منابع  محدودیت  و مخاطرات آن و همچنین  در مریخ  زندگی

توان از ساکنان در  سازگار می پذیر و مواد و مصالح تطبیق معماری کمک به . استفاده کرد مصرف انرژی  اتالف و یا کاهش کاهش

کرد و عالوه بر آن ساختمان   محافظت  تشعشعات کیهانی  زیاد و همچنین  مانند اختالف دما و سرمای  مریخ  سخت   شرایط برابر  

  تطبیق . ..اطراف و و دید به نور طبیعی مانند دریافت خدمه روانی نیازهای تأمین موجود برای  خود را با شرایط خوبی تواند بهمی

  ، موجود  نیازهای  به  و با توجه   اضافی  هایهزینه  بدون تحمیل  و حتی  درست  ت تنها با انتخاب مواد و مصالحصور  در این  . دهد

و  جسمی  آسایش  حو سط  زندگی  شرایط  موجود انطباق داده و بر کیفیت  هایو محدودیت  سخت   تواند خود را با شرایطزیستگاه می

 . (3) بیفزاید روانی

 

 مریخ 
 د یخورش  به  نیزم  نکه یابه  با توجه  .چرخدیم  دیدور خورش   به  که  است  یشمس  منظومه  ارهیس  نیچهارم  خیو مر  ن یسوم  نیزم

برابر با دو دور گردش   ،چرخدیم  دیدور خورش  دور به  کی  خیمر که  یمدت زمان  .است  شتریب  گردش آن هم  سرعت  ،است  ترکینزد

  هم   به  که  یو زمان   ،بوده  دور از هم  اریبس  ،هستند  هم  و مقابل  دیدر دوطرف خورش   ارهیدو س  اوقات که  یه گا  نیبنابرا  .است   نیزم

ها    هنوز ده  خیمر  ،حالت  نیکتریدر نزد  .است  یاصطالح نسب  کی  کینزد  . رندیگیقرار م  از هم  فاصله  نیترکیدر نزد  رسندیم

 (4)  دارد فاصله نیاز زم لیما ونیلیم

  بر سطح  نمونه  یبرا  .تر استاز ماه مناسب  نیچنو هم  ا ه ه اریس  گریدیاز تمام  خیمر  انسان بر سطح  یریپذسکونت  ط یشرا

  اندازه و گرانش   ، بدنه  بیاز نظر ترک  آنکه  رغم  یعل  د یناه  سطح  ،وجود دارد  یسخت  اریبس  یعطارد نوسانات گرما و سرما  ارهیس

و    ی دیخورش  سامانه  یرونی ب  یمرزها  یاه هاریو س  ،داغ است   یمانند تنور  به  یدارد ول  ن یزم  به  یادیز  یهاشباهت  ( سطح)جاذبه

 . (٥د )برنیسر مبه  دیشد خبندانی طیشرا در زیآنها ن یقمرها
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 ی برا  خیاز مر  رتریپذسکونت  یدانشمندان تاکنون مکان  که  است  دیکره ناه  رامونیپ   یتنها بر فراز ابرها  ،ن یاز کره زم  خارج

  1961  در ماه مه  .همسان است   خیمر  طیبا شرا  نینقاط زم  یدر برخ  ییآبوهوا  یعیطب  طیشرا  یبرخ  گرید  یاز سو  .اندافتهیانسان  

در آن ارتفاع   که  ییمتر صعود کردند و فشار هوا34.668  یعنیصعود کرده    انسان با بالن  که  یمکان  نیباالتر  به  ییهوا  لنبا با  ی افراد

در همان محدوده    زین  نیزم  یقطب  بر مناطق  حاکم  د یشد   یسرما  .است  خیمر  موجود بر سطح  یشد در حدود همان فشار هوا  ثبت

  . دارند  فاصله  با هم  لومتریک  ونیلیم  ٥6  گریکدی  به  نسبت   فاصله  نیکتریدر نزد  ارهیدو س  نیا  . ندقرار دار  خیدر مر  دی شد  یدماها

آن    مخالف  یهاو در بخش  دیاز خورش  فاصله  نیهر دو در دورتر که  شوندیم   واقع هم  به  نسبت  فاصله نیدر دورتر  یزمان   ن یهمچن

 اره یدو س انیم متوسط فاصله  .باشند داشته فاصله گریبا همد  لومتر یک ونیلیم 401 توانندیآنها م ،نقطه  نیدر ا  .باشند قرار داشته 

 . (6) است  لومتریک ونیلیم  22٥معادل 

  نیزم ششم کیآن  و دو برابر ماه بوده و حجم نیزم نصف خیابعاد مر .است موسیفوبوس و د  ینامها دو قمر به یدارا خیمر

کمتر   جاذبه  لیدل  به  ن یهمچن  .است  نیزم  دهم  کی  هم  خیمرجرم    .شودیجا داده م  نیکره زم  داخل  خیکره مر  6  یعنی  .است 

برابر در    ٥/2حدود    یهر پرش مسافت با   یعنی  . است  ن یبرابر زم  ٥/2  با یتقر  خیطول پرش در مر  ،( نی% زم38)  نیزم  به  نسبت  خیمر

 . (4) خواهد شد  یط نیزم سطح

تولید متان و اکسیژن در   توان به سفر می  باشد و از نکات مثبت   سوخت   تواند تأمینمی  مریخ  سفر به  هایچالش  از مهمترین 

اکسید موجود در    دی  از کربن  چنین  ( و همیخصورت    )ترجیحا آب به  مریخ  اکسید موجود در محیط  هیدروژن دی  توسط  مریخ

 باشد: می گام اساسی  سه شامل مریخ سازی زمینی اقدامات الزم در راستای .اشاره کرد جو با استفاده از تجهیزات پیشرفته

باشد  و لباس مورد نیاز می  سکنم ، غذا  ، آب در زمین زندگی برای  .انسان است اولیه نیازهای  منظور تأمین  این م اول؛ برایگا

مورد    پنج  اینتأمین  هقادر ب  آوری   طرز شگفت   در حال حاضر بشر به   .نیاز داریم  اکسیژن هم  چهار مورد به  عالوه براین  و در مریخ

 . (7) باشدمی

  % خاك مریخ 60  .زده است   ام آن یخ تقریباً تم  ،وجود دارداگرچه   مریخ  آب در سطح   میلیون کیلومتر مکعب  و نیم  از یک   بیشتر

 بصورت یخچالهای   یخ  زیر خاك مقادیر زیادی  .زده دارند   از آب یخ  هاییالیه  مریخ  روی  هایاز دهانه  خیلی  . باشدآب می  حاوی

 آب زیادی   توان گفتمی  در نهایت  .رسید  یخ  توان بهمی  راحتی  خاك به  متری  10  الی  1  در عمق  که  وجود دارد؛ بطوری   طبیعی

استفاده    قابل  استخراج آب مایع  اما برای  . باشدموجود در جو می  یا رطوبت  زده یا زیر زمین  صورت یخ  یا به  وجود دارد ولی  در مریخ

 یک  1998منظور در سال    اینبه  . باشد% می100  جو مریخ  رطوبت  اغلب  در ضمن  .باشد می  انسانی  و نیروی  صرف انرژی   نیاز به

در    . جو تولید کند  رطوبت   آّب مورد نیاز انسان را از طریق  کل  سادگی  تواند بهمی  اختراع شده که  زدا در واشنگتن  دستگاه رطوبت

  بااین   ،دهیم  ایشرا افز  مریخ  دمای  اگر بتوانیم  .رودمتر زیر آّب می  10تا    مریخ  موجود در آن سطح   هاییخ  صورت آب شدن کل

مخصوصاً    سطحی  هایاز آن یخ  پس  . شودمی  ایایجاد اثر گلخانهباعث  اهند شد کهخو  سیاره آزاد  زده درون جو این  یخ  کار گازهای

  کشت   رایتوان از آنها بمی  خواهند شد که  جاری  مریخ  بر سطح  هاییرودخانه  استوا ذوب خواهند شد؛ بنابراین  نزدیک  در نواحی

 .(8) اهند کردخو اضافه جو مریخ مرور اکسیژن را به گیاهان به استفاده کرد؛این گیاهان خارج از گلخانه

دانشگاه    ، شده  اکسید تشکیل  دی  از کربن  % جو مریخ96  از آنجا که  .است  تأمین  قابل  هم  تنفس  اکسیژن مورد نیاز برای 

اکسید موجود در جو را جذب کرده و اکسیژن   دی  کند وکربنکار می  سوختی  پیل  عکس  ده کهکر  طراحی  دستگاهی  1تیامآی 

  شباهت  ك مریخ خا  .است  توسعه  قابل  باشد و همچنین انسان می  اکسیژن مورد نیاز یک   تولید کل  هر دستگاه قادر به  .کندتولید می

فضانوردان احتماالً   .دارد  هاواییجنوب و یا ارتفاعات آتشفشانی  قطب  خشک  ایه همانند در  زمین  نواحی  خاك برخی  به  زیادی

زنده    ها فشار اتمسفر الزم برای گلخانه  دهند؛ این  سیاره کشت  غذا در این  تأمین  را برای  گیاهانی  ،باد شونده  هاییبتوانند در گلخانه

نیز   فشار زمین دهم  با یک  گیاهان بتوانند در اتمسفری   انتظار دارند برخی  گیاهشناسان  البته   .خواهند کرد  ماندن گیاهان را تأمین

مورد نیاز افراد   تولید غذای  برای  .در رشد گیاهان خواهد گذاشت  تأثیری  چه   تفاوت میزان جاذبه   دانیمهنوز نمی  رشد کنند؛ اگرچه 

%  20حدود کمی  شود و تنها بخشمی فراهم و از زمین صورت خشک  هاز غذا ب زیادی شود بخش جاری آب در مریخ که  تا زمانی

مریخ توجه   البته   . است  کشت  قابل  آن در  مریخ  اینکه به  با  موجود در سطح  قلیایی  خاك  مواد  و  مانند    موادی  آن شامل  بوده 

 . (9) است مناسب مانند مارچوبه  رشد گیاهانی برای ،باشدو کلر می پتاسیم  ،سدیم،منیزیم
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استفاده    در روز قابل  فقط  فشار استفاده کرد اما متاسفانه  تحت  بادی  توان از بناهایمی  اولیه  در مراحل   مسکن  تأمین  ای بر

توان از خاك  دیگر می عنوان راه حل به .باشد بسیار زیاد آنجا نمی و خورشیدی در برابر تشعشعات کیهانی حفاظت بوده و قادر به

مایکروویو را داد   آنها در نوعی  و فشرده سازی  پلیمر پالستیکی نوعی  ترکیب  ناسا پیشنهاد  آجر استفاده کرد که  ساخت  برای  مریخ

  در مریخ  ا کهه هگداز  و یا مجاری   و در مجاورت غارها  رفت  زیر زمین  توان بهیا می .خواهد شد  بسیار ضخیم  ایجاد بناهایباعث  که

 . ( 8زندگی کرد ) ،زیاد است بسیار

  هم  شده که  طراحی   فضایی  منظور لباسهای  این   برای  .باشد میبسیار مهمی  مسئله  نبود جو و فشار کافی  دلیل  به  س هملبا

  به  )که  از انسان در برابر تشعشعات فرابنفش  ده و همکر  دما و فشار مورد نیاز بدن را حفظ  هم  ،داشته  بدن را در خود نگه  کل

 .(3)  کندمی  محافظت کند( از آن عبور می راحتی  بودن جو به رقیق دلیل

منظور   این  برای   .است  زمین  آن به   کردن محیط   دوباره سیاره و شبیه   مهندسی  عبارتی  یا به  کردن مریخ  م دوم؛ زمینیگا

  داشته بسیار زیادی بسیار سرد و اختالف دمای هوای  ، جو بسیار نازك داشتن دلیل  به مریخ .سیاره است کردناینقدم گرم   اولین 

-70  ها بهسلسیوس و شب  یدرجه  20هوا در روز تا    دمای  مریخ  در استوای   که  طوری  به  . کندتغییر می  سرعت  هوا به  و دمای

شما    پای که  دمایی  در هر لحظه  . یابدمی  افزایش  20از    بیش  از طلوع خورشید دما در سطح  پس لحظاتی  فقط .رسدمثالً می  رجه د

 ترتیب   اینبه  . باشد  اختالف داشته  درجه  20تا    است  اطراف سر شما ممکن  هوای  ( با دمایسطح  نزدیک  کند )هوایاحساس می

  60حدود    عالوه براین  .استاطراف سر شما صفر درجه  سلیسیوس و دمای  درجه   20  سطح  دمای  ، باشید  خمری  استوای   اگر روی

 غروب زمستانی   در یک  که  است   میزان تقریباً همانند نوری میرسد؛این  مریخ  کند بهمی  از خورشید دریافت  زمین  که  درصد از نوری 

امکان    آنهااین  به  مریخ  استوای   مستقر شدن فضانوردان در نزدیکی .کنیم  تجربه  توانیمگو میو یا شیکا  پکن ،میالن  مثل  در شهری 

سلسیوس سرد خواهد   ی درجه  - 70تا    راحتی  سرخ به  سیارهی  هایباشند؛ اما شب  را داشته  نسبتاً مطبوعی  روزهای  دهد کهرا می

بنابرا برابراین از فضا  حفاظت  برای  تأسیساتی  ینشد؛  بود  سرمای  نوردان در   گرم کردن جو مریخ  ای بر  .وحشتناك الزم خواهد 

اکسید    دی  گاز کربن  موجود در مریخ  خشک  های: در یخپردازیمبیان آنها می  اختصار به   در اینجا به  شده که  ارایه  هایینظریه 

 .(٥)  یابد می  جو افزایش تبا آزاد کردن آنها غلظ وجود دارد که فراوانی

 ابتدااین  .کند می  عمل  اینه شده و مثل  ارایه  استفان پترانک  توسط  که  است  دیگری  نظریه   خورشیدی   استفاده از بادبانهای

اکسید    دی  ها کربنشود متمرکز شده و با گرم و متصاعد کردن یخمی در آن یافت  زیادی  خشک   یخ  جنوب که  قطب  بادبانها روی

 . (7) کندگرم شدن می شروع به سال مریخ 20جو وارد شده و در کمتر از  هب

ماسک الون  اسپیس  اخیرا  پروژه  اتمی  ایکسمسئول  بمباران  از  استفاده  کهپیشنهاد  داده  مخالفت  را  از    ریبسیا  شدید   با 

 ( 8) .استدانشمندان روبرو شده 

  کاهش  گرمتر شدن هوا و جو شده و عالوه بر آن منجر به   باعث  امر  این  داده که  جو را افزایش   غلظت  ها در نهایتنظریه   این

 همچنین  . در آن تولید کرد  توان محصوالت کشاورزیشده و می  آب جاری  ، گرم شدن مریخ  در پی  .شودمی  مریخ  ورود تشعشعات به

جو و در    غلظت  افزایش  خود باعث  بارش برف و باران شده که  کرده و منجر به  تر عملقوی  ای گلخانه  بخار آب گازهای  با افزایش

 . (2) باشدنمی  پوشیدن لباس فضایی به دیگر نیازی فشار هم  با افزایش .خواهد شد فشار سطح افزایش نتیجه 

  تنفس  زمین  انسان بر روی  که  هوایی  . سال طول بکشد  1000  است  ممکن باشد کهمی  کردن جو مریخ  تنفس  م سوم؛ قابلگا

از  زان کمتریبا می  .ما است برای حیاتی میزان ترکیبی ؛اینشده است درصد نیتروژن تشکیل 78درصد اکسیژن و  21کند از می

ها  شُش نیتروژن از طریق  اگرچه .وارد کند   هایمان صدمهشُش تواند بهمی ،کرد و اکسیژن بیشتر خواهیم اکسیژن احساس خفگی

  .کنیم  از اکسیژن را دریافت  شود میزان مناسبیمی دهد و باعثمی  را تشکیل  کشیممی  نفس  که  اما بیشتر هوایی  ،شودجذب نمی

  ، کنیم  تبدیل  مسکونی  سیارهای  را به  مریخ  اگر بخواهیم  که  است  آن معنی  به  زمین  آب و هوایی  انسان با شرایط  یافتن  املتک

  جو را با گازی   اکسید کربندی  درصدی  9٥  باید ترکیب  بلکه  ،سیاره پمپاژ کنیم  جو این   تنها اکسیژن مورد نیاز را به   نه  مجبوریم 

  سردتر شدن مریخ   باعث  یابد کهمی  کاهش  ای جو اثر گلخانه  اکسید کربنشدن میزان دی   از آن با کم  ؛ و پسکنیم جایگزین  دیگر

  امکان دارد دچار تغییر ژنتیکی   هوشمند است  انسان موجودی  که  از آنجایی  البته  .است  پیچیده و طوالنی  کاری  بنابراین  . خواهد شد

 . (4) انطباق دهد را با شرایطشده و خود 
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 معماري انطباق پذیر 
  اء یساکنان و اش ،ط یبا مح  یسازگار یبرا که  است ییساختمانها مربوط به بوده که یاچند رشته  نهیزم کی یانطباق یمعمار

چند    تیماه  لیدل  به  .شدهاند  یطراح  شوند یم  تیهدا  یداخل  یاه ه داد  توسط  طور کامل  به  که  ییساختمانها  نیآنها و همچن

  .ند یاینظر ب  به  ربط  یب  است   و هنرها ممکن  ی شهر  ی زیر  برنامه  ،یعلوم اجتماع   ،یوتریعلوم کامپ  ،ی در معمار  والتتح  ،آن  ی ارشته 

  به   که  ییساختمانها  ن یآنها و همچن  اءیساکنان و اش  ،ست یز  طیانطباق با مح  یبرا  دارد که  ییساختمانها  به  لیسازگار تما   یمعمار

نشده    تعریف  خوبی  به  در تحقیقات معماری  انطباقی  معماری  ،طور کلی  به  . شوندیم   تیهدا  یداخل   یاه ه داد  توسط  طور کامل

پاسخگو تا    از تأسیسات هنری  ، محیطی  زیست  تا ساختمانهای  ایرسانه  با نماهای  از طرحهایی  بازهای شامل  مجموعه  این  .اسست 

  که   مختلف  هایاز نگرانی  وسیعی  طیف  سازگار با  معماری.  گیردرا در بر می  تا محاسبات رایج  و از هوش مصنوعی  صحنه  طراحی 

از سطوح   در بعضی م معماریتما .روبروست ،دارد پیوتر و مهندسیعلوم کام ،هنر  ،گسترش معماری  ،بودن ای در چند رشته  ریشه 

با    سازگار مرتبط  معماری  . انطباق یابند  صورت دستی  هر حال به  توانند بهمی  ساختمانها همیشه   که  طوری  به  ، انطباق است  قابل

 طور خودکار یا از طریق   اشیاء درون آنها( یا به  ،ساکنان آنها  ،خود  )با محیط  سازگاری  ص برای طور خا  به  که  است  ساختمانهایی

  ، محرکها   ،دیجیتال )سنسورها  تکنولوژی   شامل  بیفتد و اغلب  تواند در سطوح مختلفمی  مسئله   این  .شدهاند  طراحی  ،انسان  دخالت

  برای  تالشی  ،آن  و چارچوب مربوط به   تعریف  این  ،فوق  زمینه   با در نظر گرفتن  .( استارتباطی  هایفناوری  ، اه ه کنترل کنند

 . (10) باشد می ترکیبی معماری ،ایرسانه ، مشارکتی ،هوشمند ،پاسخگو ، تعاملی  ،متفاوت مانند انعطافپذیر انواع روشهای  ترکیب

 

 ساکنان 

افراد بتوانند    است  بعدها ممکن  .ساکنان ساختمان سازگار متمرکز کنند   بر رویخود را    طراحی  تالشهای  است  ران ممکنمعما

  به  ، دهد  آنها پاسخ  طور خاص به  طور خودکار و به  ساختمان به   است  تغییر دهند یا ممکن  صورت دستی  را به  چیدمان معماری

  یک  توسط  اکثر ساختمانها فقط  . در مورد آنها موجود باشدساختمان    برای است  ممکن  که  شخصی  ایه هعنوان مثال براساس داد

 امکانات برای   معمار در ارائه   است  باشد و ممکن  واقعی  چالش  تواند یکبا گروه می  سازگاری  برای   طراحی  .شوندفرد تنها اشغال می

  ساختمانها نیازمند درك رفتار گروهی   توماتیکا  سازگاری  .آنها با ساکنان تبادل نظر خواهند کرد   .تمرکز کند  دستی  سازگاری

آنها   بندی  جمع  برای   پیچیده بوده و پیدا کردن راهی  اطالعات شخصی  کردن بیانات مختلف  جمع  ،از لحاظ فنی  .افراد آنجاست 

از ساکنان    گروهی  ، کنندمی اندهیرا سازم  گستردهای  هایا و استراتژیه هانگیز  که سازمانهایی ، در نهایت  .دار و مفید است  معنی

  امکانات ساختمانی   کلیه  که  است  هاییاز بخش  آن دسته  شامل  سازمانی  ایه هساز  .انطباق پذیر دارند   طراحی  نیاز به  هستند که

  ممکن  که  ، اندازدراه می  امکانات را به  سازمان اشغال کننده واقعی  هر روزه و توسط  از قطعات که  آن دسته  ، کنندمی  را مدیریت

  تسهیالت سازگار با تغییرات سازمانی  به  نیاز دارد تا مشکالت خود را با توجه  سازگاری  .کامال متفاوت از هر دو مورد باشد   است 

 . (9) باشد  کنترل روزانه قابلیت تواند دارای حال می در عین ،قرار دهد  مورد توجه 

موارد اکثر  روی  ،در  آن  است  تأثیر  آن کار می  طراحان معماری  که  ساکنان  با  در مورد    نگرانی  تریناساسی  . کنندسازگار 

 آب و هوای   تنظیم  از جمله  ،ساکنان  راحتی  تواند بهمی  که  و سازمانها است  گروهی  ،صورت فردی   به  ،تأثیر آن بر ساکنان  چگونگی

  کلیدی   نگرانی  ساکنان یک  و امنیت   ایمنی  .مربوط باشد  ،در اتوماسیون  تکراری   رهایکا  حذف  از طریق   ،راحتی  و سطح  داخلی

از    جلوگیری   ر برایطور خودکا  کنند و به  شوند تا مزاحمان را متوقف  قفل  صورت اتوماتیک  مکانها به  شود کهمی  و باعث  است 

اثرات   ، سازگار  معماری  زمینه   در کل  اگر نه  ،چارچوب  این  در متن  است  بدیهی  . باز شوند  ،سوزی   عنوان مثال در آتش  به  ،آسیب 

 .(10) تحقیقات بیشتر دارد بوده و نیاز به بررسی ساکنان در حال حاضر تحت بر روی

 

 محيط

  ، قرار گرفته  در حال حاضر مورد توجه   همانطور که  .شود  طراحی  هم  بیرونی  محیط  به  واکنش  تواند برایمیسازگار    ریمعما

عناصر    همچنین   .سازگار است  در معماری  محرك کلیدی  در حال حاضر یک  پایدار وجود دارد که  زندگی  برای  انگیزه اجتماعی
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حال    در عین  ، شدهاند   ساکنان طراحی  حرارتی  اطمینان از آسایش  عنوان مثال برای  به  ،یداخل  محیط  به  واکنش  برای  سازگاری

 . (7) کنندمی نیز عمل از آسایش خاصی سطح یک به در دستیابی انرژی هایکنترل هزینه برای 

تأثیر نور    ساختمان تحت  ار یکسطوح نور در کن  .گذاردتأثیر می  معماری  محصور شده توسط  زیست  بر محیط  زگاریسا

تواند  هوا می  کیفیت  .آن قرار دارند  به  نزدیک  در ساختمانهای  و همچنین  کرکره و بازتابنده در ساختمان مربوطه   ، پرده  ،مصنوعی

سطوح    ند افزایشخاص مان  محیطی  پارامترهای  تشخیص   به  است  ممکن  که  ،تأثیر قرار گرفته  تغییرات جریان هوا تحت  از طریق 

یا    طبیعی  تهویه  ،کننده طبیعی  خنک   از طریق  است   آیا ممکن  اینکه به  حرارت در ساختمانها با توجه  درجه  . نشان دهد  واکنش

 صدا و ترکیب  حجم  ،منظره صدا  طور خاص یک   به   وجود دارد که  اییه هپروژ  .شوند سازگار می  ،کنترل آب و هوا کامال کنترل شود 

اطالعات    تراکم  تطبیق  از طریق  ، معماری  محصور شده توسط  زیست  بر محیط  تأثیرگذاری  راه دیگر برای  . دهدرا هدف قرار می

ال  عنوان مث  به  ، اطالعات کامل  نمایش  به  و محیط  زمینه  از پس  سرعت  به  است  سطوح ممکن  ،زمینه  در این  .شده است  ارائه 

 . (٥) تغییر یابند  ،زینتی الگوهای جای به متن  نمایش

ها   باز کردن درب توان از طریقرا می نفوذ پذیری .وجود دارد معماری پیکربندی نفوذپذیری مربوط به اثر محیطی همچنین 

  مسیرهای   از طریق  آن هم  عکس  .کند می  خاص فراهم  ساکنان در شرایط  را برای  ویژهای  و مسیرهای  ، داد  ها افزایش  و دروازه

  هایقسمت  تواند از طریقمی  جمعیت  از یک  خاصی  هایبخش  فقط  آید کهمی  دست  انتخاب شده به  نفوذ پذیری  ویا از طریق  بسته 

عبور کند  خاصی براین  . از فضا  پیکربندی  قابلیت  عالوه  فیزیکیمی  معماری  نفوذ  بصورت  هم   تواند    مجازی   سطح  یک  چنین و 

 (3)  است قرار گرفته  مورد بحث ”عناصر سازگاری“در  ”فضایی  هایویژگی“در  جنبه  شود و این دستکاری

  ترکیب  ، کندساختمان را از ساکنان آن برآورده می  استقالل یک  سطح  را که  نیز ابعاد یا استراتژی   طراحی  فضای  ، در نهایت

اغلب  سازگاری  .کند می برخی  هایمعماری  در  با  به  از مسائل  سازگار  نیازهای  سازگاری  ،ساکنان  مربوط  طور   به  حتی  ، آنها  با 

انطباق با    برای  ساختن  وضوح قادر به  نیز به  این  .یا اشیاء در ارتباط است  زیست  با محیط  عنوان مثال سازگاری  به  غیرمستقیم 

نوظهور خود گوش    ایه هداد  جریان و الگوی  به  است  و سازها ممکن  در اینجا ساخت  . نیست  نشیواک  معماری  . هدف خود است

 . ( 4) ایجاد کنند ،بر شرایط  مبتنی یا هر منبعی خارجی را در طول زمان بدون استفاده از محرکهای تطبیقی دهند و رفتارهای

 

 ساکنان  روانی  روحی  محرکهاي

  ها و تغییرات عصبی مکانیسم تحریک باعث شود کهایجاد میبا شرایط مقابله برای استرس دائم و منزوی ناشناخته  در محیط

  استرس زا را کاهش  عوامل  توانداینمی  و یا طرح فضایی  حجم  دهد کهاز مطالعات نشان می  برخی  .شودمی  و غیرارادی   و بیولوژیکی

انواع استرسها شرح داده   1-1در جدول    .شدهاند  اینده در نظر گرفتهفضایی  های  زیستگاه  در طراحی  واملع   ایندر نتیجه   . دهد

 . اند  شده

 ( 11) خدمه  ي استرس زا برا عوامل  ی بررس  . 1-1جدول 

 حات يتوض استرس زا  ی روانشناخت عوامل 

 فضا  صیتخص
  یروان  ی ازهاین  رفع  ی برا   از حجم  یانواع خاص  ی ابیو مکان    صیتخص  مربوط به  ی بند  دسته  نیا

 .است   خدمه 

/ فقدان    یشخص  یکمبود فضا

 ی خصوص  یفضا

  ،شدند  شناخته   خدمه   یرفاه روانشناخت  ی برا   مهم  اریبس  یهر دو عامل   یو شخص  ی خصوص  ی فضا

خانواده و    ی اعضا   با  تعامل  محل  ،کار  از محل  یی جدا  ،ی اجتماع  ی استرس زا   از عوامل   ینینش  عقب 

 .ی و سرگرم  ی موارد شخص  ی مکان برا   کی  جادیا

 ی شلوغ  و  ازدحام  احساس

 شامل   تواند  یم  )که  ”کی تراف  اثر متقابل“دارد    یمنف  ریتأث  تعداد خدمه  ش ی از نظر افزا  حاصله   حجم

منجر    .(باشد  مورد نظر  ی کار  ی ا ه هستگایوا  زاتیاستفاده همزمان از تجه  ای  ،از اعضا  یکی  ییجابجا

  راتییبا تغ  تواندیم  استرس زا  عوامل   ن یا  .شودیم  ستگاهیطرح ز  ایبودن اندازه    ی احساس ناکاف  به

 .ابدی  کاهش   ییجابجا  /  خدمه   ی اجبار   تعامل  کاهش  ی برا  برنامه   میتنظ  ای  یسینو  برنامه 
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  قسمت  /یخصوصی فقدان فضا

 کار  یفضا  ی بهداشت

 که  ،کارکنان و بهداشت   زباله   ی آور  مانند جمع   یکامال شخص  ی هاتیفعال  یخصوص  م یحر  ش یافزا

 قسمت  ن یا  .شودیعملکرد م  کاهش   منجر به  شود که  خدمه   یدرون  ی هایریدرگ  باعث   توانسته یم

 ی هات یفعال  و  دیکار مف ی شده برا   یطراح  یکار  ی ا ه هستگایاختصاص داده شده وا  ی درمورد فضا 

 .است   خدمه   ی روان  سالمت   ی برا   ازیمورد ن

احساس کمبود و فشرده بودن  

 ره یانبار و ذخ  یفضا

  ی هاتنش  گریاشکال د  ای  ی دینا ام  ش یافزا  باعث   تواندیم  فی انجام وظا  ی برا  فیضع  ی ساز  رهیذخ

 . شود  ی روان

 . رهیحرارت و غ  درجه   ،هوا  انیجر  ،یی کنترل روشنا طیمح  ی فرد   وی کنترل  عموم

و    ه یتهو  ،دما  ی فقدان کنترل فرد

 نور 

  خصوص  به  ،یشخص  طیکنترل مح  یکاف  عدم سطح   نشان داد که  ،خدمه   ی هادر بخش  اتیتجرب

 .است   مرتبط  ی روان  ی با استرسها  شود که  ی خواب  کم  تواند منجر به   ی م  ،در زمان خواب

ل یبدل  مجدد  میعدم امکان تنظ

  ماتیتنظ  /یفرهنگ  تفاوت 

 یشخص  ی فضا

 خدمه   ی ازها یبر اساس ن  ممکن   شکل   نیبهتر  مجدد آن به  میو تنظ  ی ساز  ی سفارش  یی توانا

  ن یعالوه برا  .شود  منعطف  ریغ  ی در فضاها  ی دیناام  کاهش  باعث   یتوجه  طور قابل   به  تواندیم

 ی انسان  مهم  م یمفاه  .دی افزایم  ی بر ادراك انتخاب و کنترل فرد  ،و فضا  طیمجدد مح  رییتغ  یی توانا

 .هستند  معموال با فقدان آن در انزوا مواجه  که

 ی کنواختی  و  یحس  ت یمحروم
  ،ییچشا  ، یلمس  ،ییشنوا  ،ی بصر  ،یشناخت  حس   ک یمنظور تحر  به  دیبا  فضا و منابع 

 . شوند   فراهم  رهیو غ  ،یحرکت،ییایبو

 یحس  ی ر یرپذییتغ  محرك/  فقدان

 ی هاو بسته  در خانه   زانیبا عز  ی ارتباط واقع  ،نیزم  به  چهی در  ک ی  اساسی آ   ریاخ  ی هات یمامور

باال    یحس  ریبا تأث   ی اقالم  .کندیم  فراهم   ،آورند ی ارمغان م  را به  دیجد  ی زهایچ  که  از خدمه  مراقبت 

 که  دهدی م  شواهد نشان  .آنها  فضانوردان در سراسر مدت اقامت   تازه( به   وهی م  ،عنوان مثال  )به

  یهاطیمح  در  عنوان تجربه  به  ،یحرکت  ،یی ایبو  ،ییچشا  ،یلمس  ،یی شنوا  ،ی بصر  ،ی شناخت  حس 

فقدان   نیهمچن  .کند  افراد عمل   ی برا  استرس مزمن   کیعنوان    به  تواندیم  ،محدود و سخت   ،جدا

افراد    ی و خو   بر خلق   یمنف  ریتأث  تواندیم  کار و اوقات فراغت   ندیبلند مدت انتخاب و کنترل فرا

 .است   ی تنوع ضرور  مقدار  عنوان انتخاب و کنترل حداقل   به  بر حجم  ریتأث  ن یبگذارد ا

 ی اجتماع  یکنواختی

 ارتباط با خانواده و دوستان در خانه   ی برقرار  ی ارتباطات را برا   دیبا  دیجد  ی های و فناور  منابع 

  محدود  یفضا  کیدر    ،ی مدت زمان طوالن  ی از افراد برا   یکوچک  مجموعه   ی کنواختیکند تا    فراهم

 .دهد  را کاهش 

  مناطق   قدانف/ی اجتماع   ت یمحروم

 مشاع 

 انسجام خدمه   کاهش  موجب   تواندیم  یگروه  ی هات یفعال  قیتشو  ی برا  یگروه  ی فقدان فضاها 

 . شود

 ارتباط محدود با خانه 

  کی  ،یخصوص  م یو حر  نفس  اعتماد به   شیبا افزا  که  با خانواده و دوستان در خانه   یارتباط  ستمیس

 ی برا   خود  نوبه  به که  دهدیم  ارائه   ،ترس و خشم ،  ها  ینگران   ،های انحالل ناراحت  ی برا   زمیمکان

 .است   ی ضرور   یفرد  نیب  ی هایریدرگ  کاهش 

 .است  زباله   ت یریمد  شامل  ی پزشک  و  ی روانشناس  ل یمسا

 یبهداشت  یفضا  ی جداساز   فقدان

)مانند    زی( و تمرهیو غ  یگرد و خاک  مناطق   ،ی بهداشت  ی هاس ی ) مانند سرو  فیکث  ی فضا  ی جداساز

 جزء   کی  ی ( دارا رهیو غ  خدمه   ی هامحل   ،غذا  ی آماده ساز   ،ی پزشک  ی درمانها  یها  بخش 

 ییفضا صیتخص  ق یاز طر  ی ادیتا حد ز  گرید  مسائل  .است   ی عملکرد   ی ازها یفراتر از ن  ی روانشناخت

 .ابدییم  مکانها کاهش   ریو سا

 

  طرح معماري

اهداف    رسیدن به  و مؤثر برای   طورایمن   به  انسان و انجام وظایفش  سیستم  رفاه و توانایی  برای  کلیدی  عامل  یک  ریمعما

از لحاظ   که وظایفی ها بینو تعامالت و درگیری وظایف تبادل بین برای یکپارچه  هایراه حل هر طرح باید شامل .است ماموریت

 . ( 9) باشد ،قرار دارند در مجاورت هم یا زمانیجسمی 
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  ایستگاه فضاییکمیته  یاعضا  .است  فضایی  هایماموریت  در معماری  روانشناسی  مربوط به  مسائل  به  رسیدگی  برای  احی طر

اطمینان از   و خواب برای   ،بهداشت  ، کار  ،ورزش  ،غذا خوردن  برای  عملکردی  مناطق  یا جداسازی  هماهنگی  بر اهمیت  المللی  بین

یا    نهبهی  معماری  با طراحی  همیشه   ”اس  اسآی“  از مدولهای  چیدمان برخی  ، متاسفانه  .کنندمطلوب در مدار تاکید می  سکونت 

 .(4) سازگار نیست حجم پیکربندی

 

 ورزشی  هايفعاليت

  های فعالیت . دارند در طول ماموریت جسمانی آمادگی مناسب سطح حفظ درازمدت نیاز به زندگی کیفیت حفظ برای خدمه

  ، (غذایی  رژیم  ، مداخالت دارویی  ، عنوان مثال  )به  شیمیایی  ،(ورزش با یا بدون دستگاه مکانیکی  )یعنی  فیزیکی  است  ممکن  متقابل

ترکیبی باشد  یا  نگرانی  .از هردو  به  هایاکثر  عملکرد    عروقی  قلبی  آمادگی  کاهش  ،هوازی  )مانند ظرفیت  فیزیولوژی   مربوط  و 

استفاده از تجهیزات    توانند از طریق می  روانشناختی  تقویت  ،1انقباض  از بیماری   پیشگیری  ،حرکتی  حسی  سیستم  ،عضالنی  اسکلتی

 . (٥) یابد  کاهش ورزشی

 ورزش  محل  مکان یابی

  ناشی   و رطوبت   اکسید کربن  تولید دی  ،یافته  افزایش  گرمای  طور مناسب  در آن ورزش باید رخ دهد باید به  که  مناطقی •

 .ورزش کنترل شوداز 

یا    ،غذا و خوردن غذا دور باشد   تهیه  از محل  ورزش باید تا حد ممکن  محل  ،با عرق  بدن و امکان آلودگی  خاطر بوی  به •

 .استفاده شود فیزیکی مانع مانند یک از آلودگی دیگر حفاظت از روشهای 

نباید در    ، شود  ورزش و یا کنترل محیطی  سختی  ، زشیعملکرد ور  دلیل  زیاد به  ایجاد سر و صدایموجب  اگر تمرین •

 . (9) خواب یا ارتباطات انجام شود مناطق نزدیکی

 

 تفریح

نباید   تفریحی هایفعالیت  .است مهم  ،مدت زمان طوالنی  ویژه برای به  ،فضایی هایباال در ماموریت  روحیه حفظ برای تفریح

  ، خدمه  تعداد اعضای  به  نوع و اندازه امکانات تفریحی  . باشند  داشته  در حال استفاده تداخل  کاری  ایه ه وایستگا  عبوری  با مسیرهای

  تفریح   برایکمیزمان    است  کوتاه مدت ممکن  هایدر ماموریت  .دارد  بستگی  خدمه  تفریح  و ترجیحات کلی  مدت زمان ماموریت

  تفریح   ، مدت  طوالنی  هایدر طول ماموریت  ،حال   بااین  .باشد  وجود داشته   پنجره یا لذت بردن از محیط  در کنار نگاه کردن به

 . (٥) مدت مؤثر باشد   در طوالنی است ممکن ، هامانند بازی ،مشترك تفریحی هایفعالیت .شود باید در نظر گرفته اضافی

 

 فضا   تخصيص

عنوان   به  و احساس شلوغی  بسیار شخصی  هایفعالیت  برای  خصوصی  فقدان حریم  ،خصوصی   عدم فضای  ،شخصی  م فضایعد

  . شدند بندی استرس زا دسته  عوامل  اینسپس . باشندمدت اکتشاف می  طوالنی هایمأموریت استرس زا برای ایجاد عواملاولویت 

  بزرگتر ممکن  حجم  ، طور مطلوب اجرا نشده باشد  به  آن حجم  اگر چیدمان و طراحی  .است  استفاده از حجمفضا شیوه    تخصیص 

از   برخی  است  ممکن  ،جدا از هم  شرایط  در مقابل  ،در کنار یکدیگر  خدمه  مختلف  هایدر موقعیت  ،مثالً  .نظر برسد  شلوغ به  است 

 . (11) کنند افراد احساس شلوغی

 شخصی  فضاي

  .بتواند تنها باشد   دارد که  جایی  هر فرد نیاز به  دهد کهجدا شده و محدود نشان می  هاینظیر از مطالعات محیط  اهد بیشو

استفاده    .مردم دور از دیگران صرف شده است  % از بیداری60  دهد کهجنوب نشان می  قطب  کوچک  های  درایستگاه  مطالعه  یک

 گیردمورد استقبال قرار نمی  شخصی  و فضای  خصوصی   حریم  عدم حفظ  دلیل  به  اغلب  “ -تاشو  تخت “  اتاق خواب مثل  از  چرخشی 

(12). 

 

http://www.racj.ir/


 18 - 27 ، ص1401 پاییز، 26ماره مهندسی عمران و معماری ایران، شدر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 خصوصی  و حریم  درك شلوغی

  .گذاردمیتأثیر    ماموریت  در یک  خدمه  بر سالمت  همچنین   باشد که  استرس مزمن  یک  است  زیستگاه ممکن  درك شلوغی

  افراد( منجر به   اینتعداد تعامالت بالقوه بین  )و در نتیجه  واحد مسکونی  تعداد افراد در یک  افزایش  ( نشان داد که1972پلوس )

داشتند    کمتری سلول اثر منفی  زندانیان تک  .شودموضوع بیشتر در زندانیان خوابگاه دیده می  این  .شوداسترس می  سطح  افزایش

  ت مربعفو  84.3  تا   30.7  بین  مربعی  فضای  . داده شود  توضیح   تک  سلولهای  بواسطه   خصوصی  درك حریم  حس  تواند توسطمی  که

افزایش   حاصله  حجم  .هر فرد وجود داشت  برای    تواند شاملمی  )که  ”ترافیک  اثر متقابل“دارد    تأثیر منفی  تعداد خدمه  از نظر 

خود از    استاستر در ارزیابی  همچنین   .مورد نظر باشد(   کاری  یا استفاده همزمان از تجهیزات وایستگاههای  ،عضا از ا  یکی  جابجایی

در ارتباطات افراد   خصوصی   حریم  حفظ  به“طراحان باید    بیان کرد که  ،کنندمی  شده زندگی  سازی   شبیه  هایدر محیط  که  افرادی 

  ایجاد حس  نیاز به ،شلوغی حس  کاهش  برای ،عبارت دیگر  به .کنند   توجه   ”خصوصی  اقامتگاه بخش( مانند  صورت الکترونیکی  )به

 . (11) باشدمی  و فیزیکی و بصری شنوایی انزوای 

 مشترك   مناطق

را  خدمه اعضای ن همهطور همزما تواند بهمی که مشترك است  منطقه یک  ،تأکید شد شخصی فضای بر نیاز به که در حالی

  استرس شناخته   عامل  عنوان یک  به  خاصی  ناحیه  فقدان چنین   . مدت الزم است  طوالنی  اکتشافی  ماموریت  شود و برای  شامل

 دریافته   2010در سال    ”استاستر“  .دارد  و انسجام تیم  حمایت  از حس  حیاتی  جنبه   حضور تمام اعضا در اتاق یکسان یک  که  ،شده

 برای   ایمشترك باید وسیله  فضای  یک  ،رو  ازاین   .بود  خدمه  بسیار مورد عالقه  ”هافیلم  تماشای“  ،از مشاهده زمین  پس  که  است 

را نیز در بر   تفریحی  هایتواند فعالیتمی  مشترك دیگر که   منطقه  یک  .ها با یکدیگر باشد فیلم  تماشای  برای   هخدم  اعضای  همه

  منظور تکمیل  مشترك باید به  منطقه  یک .کند  انسجام تیم  به  شایانی  تواند کمکمی  که  .باشد   سرو غذا با هم  برای  گیرد و فضایی

  انگیزه و   ،یادگیری  مانند افزایش  هاییپیشرفت ”پروژه  های  اتاق “با    هاییدهد تیمشواهد نشان می  ،باشد  ته وجود داش  اهداف کاری

از   و غذاخوری   تفریحی  مناطق  جدایی  ، مدت آینده  طوالنی  هایماموریت  زیستگاه برای  در طراحی   ، عالوه براین  . دارند  هماهنگی

 . (12) است یاتیامر ح یک  ،کار و بهداشت محل

 

 و طرح پيشنهادي نتيجه گيري

  ادراك شلوغی  کاهش  ،شخصی  ایه ه اقامتگا  برای  هاییزیستگاه محیط  شود که  باید اطمینان حاصل  ، ف نظر از تعداد حجمصر

احساس   تواند منجر بهمی  ناکافی  فضای  طراحی  ،کندمی  مشترك فراهم  مناطق  و همچنین  ،خصوصی  حریم  سازی  بهینه  ،اجتماعی

 .استرس شود و افزایش ادراك شلوغی

 فضا در فضاپیما عبارتند از: تخصیص سازی بهینه برای  ح پیشنهادیطر

  تنهایی  حس  و بصری   سمعی  انزوای   .هر عضو  برای  جداگانه  و بصری  با امکانات سمعی  شخصی  /خواب    جداگانه  واحدهای  ارائه 

  احساسایمنی   یک  ، کنندمی  کمک  ذهنی  مشکالت خواب و خستگی  کاهش  به  شخصی  واحدهای  خصوصی  حریم  ، دهد می  را افزایش

 . کند می فراهم زمان استراحت هایتفکر و سایر فعالیت ،خواندن برای و فرصتی روانی

خود   کاری  ایه هدرایستگا  کارکنان مدت زمان طوالنی  اینکهبه  با توجه  . با کار  اهداف مرتبط  مشترك برای  منطقه  یک  ارائه 

  ، باشد   وجود داشته  کاری  های  ایستگاهبین  بصری  جدایی  برای  گزینه  یک  است  ممکن  ، دارند  تنهایی  نیاز به  ، صرف خواهند کرد

 . یابد ایشافز خصوصی درك حریم حس

 .مورد نیاز است ”اتاق نشیمن“و  ”اتاق ناهار خوری “ عنوان یک مشترك به منطقه یک

  ،دهد اطراف می  از فضای  اندازی  چشم  که  معمولی  ایه هتوان عالوه بر پنجرمی  و عدم یکنواختی  حسی  بهبود تحریک   ای بر

منظور از   این  توان برای می  همچنین   .گذاشت  نمایش  آن به   را روی   از زمین   استفاده کرد و تصاویری  هم  مجازی  ایه هاز پنجر

  هم  و گیاهان و عناصر طبیعی  توان از گلخانهمی  .بهره برد  و دیگر اقدامات بصری  رنگ   ،از نور  مانند بهره گیری  دیگری  روشهای

برای  تخصیص  .خواهد داشت   لمسی  حساسیت   بر حفظ  مثبتیتأثیر    داخلی  در فضای  ایجاد سطوح مختلف.استفاده کرد   فضا 

 . نیز بسیار مؤثر خواهد بود تجهیزات ورزشی 
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