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 مرتضي:    نام                  حسنعليزاده ديزجي: نام خانوادگي
 : نامهعنوان پايان

 انسان، محصول و محيط زيستارتباطات 
 و
  درختانريزهآوري برگطراحي دستگاه جمع

 عباسقلي وهابي –نژاد دكتر محمدعلي كي: اساتيد راهنما
 طالبيروشهاب پ: استاد مشاور

 هنر اسالمي تبريز :  دانشگاه  طراحي صنعتي:    گرايش  طراحي صنعتي:  رشته    كارشناسي ارشد: مقطع تحصيلي
 ١۵۵:   تعداد صفحه                      ١٣٨٧تابستان : التحصيلي تاريخ فارغ               هنرهاي كاربردي: دانشكده

 شناسي، طراحي صنعتي، اخالقيباييمحيط زيست، ارتباط، ز: هاكليدواژه
گانه زير به هاي سههاي مختلف انسان، محصول و محيط زيست با توجه به محوريتدر اين پروژه انواع ارتباط: چكيده

 :اندچالش كشيده شده
 تأثير محيط زيست در طراحي محصول) الف
 تأثير طراحي محصول بر محيط زيست) ب
 و محيط زيست) محصول(ارتباط بين انسان، طراحي ) ج

هدف از بررسي ارتباطات بين اين سه، شناخت و آشنايي با اصول و مشخصاتي است كه الزم است در توليد 
با مطالعه و بررسي نظرات انديشمندان و . محصوالت مختلف بكار گرفته شوند تا به محيط زيست آسيبي وارد نشود

سپس به . الم در اين مورد بصورت مختصر آورده شده استفيلسوفان مختلف در مورد محيط زيست، نگرش دين اس
نقش آگاهي و آموزش و جهانبيني انسانها در حفظ محيط زيست و جلوگيري از ايجاد آلودگي پرداخته شده است و 

صنعتي بعنوان عنصري مفيد در طراحي . بهترين نوع ارتباط، درارتباط تعاملي بين انسان و محصول نتيجه شده است
محيطي در ارتباط با توليد ها بررسي شده است كه از اين ديدگاه، مسائل زيستخدمت رهايي محيط زيست از آلودگي

-محيطي و بومشناسي زيستمحصوالت مختلف، مواد و جنسهاي مورد استفاده در توليد، اقتصاد عادالنه و نيز زيبايي

مدار در مورد محيط زيست و طراحي به نقش اخالق و نگرش اخالق. اند قرار گرفتهشناخت محيط زيست مورد بحث
محيطي اشاره شده است و در انتها، اصول و قوانين شناسي زيستبه زيبايي. محصوالت مختلف پرداخته شده است

 و محيط زيست، الزم براي طراحي محصوالت مختلف بيان شده است تا با ايجاد ارتباط مناسب بين انسان، محصول
 .ها در امان بماندروابط عمومي مفيدي در جامعه ايجاد شود و محيط زيست از آلودگي

اي جهت كمك به كشاورزان بكار گرفته نتايج بدست آمده حاصل از بخش نظري، در بخش عملي براي طراحي وسيله
هدف از طرح موضوع . دنآوري شوجمعشده است تا برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود موردنياز كشاورزي 

اي است كه از آنها در كارهاي عملي، بررسي ارتباطات اجتماعي و نحوه برخورد كشاورزان با محصوالت ويژه
 .كنندكشاورزي استفاده مي

 



 
            فهرست

 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 صفحه رديف

 ١  مقدمه- الف

 ۵  شناخت محيط زيست– ١

 ۶ محيط زيست) ١ – ١      
 ٨ هاي محيط زيست ايرانآلودگي) ٢ – ١      
 ٩ حفاظت محيط زيست) ٣ – ١      
 ٩  ؟رد از طبيعت حمايت كتوان ميچگونه) ۴ – ١      
 ١١  تعريف ارتباط انسانها با محيط زيست پيرامون– ٢

 ١٢ پيوند انسان با طبيعت) ١ – ٢      
 ١۵ هاي پيشامدرن، مدرن و پسامدرنتفاوتها در نگرش به محيط زيست در دوره) ٢ – ٢      
 ١٩ ديدگاه اسالم در مورد محيط زيست) ٣ – ٢      
 ٢٢  محيط زيست– محصول –جانبه انسان  بررسي ارتباطات سه– ٣

 ٢٣ ارتباط و انواع آن) ١ – ٣      
 ٢۶ آوري جامعه انسانيارتباط و فن) ٢ – ٣      
 ٢٧ ارتباط انسان و محيط زيست) ٣ – ٣      

 ٢٨ ان و محيطتأثير متقابل انس) ١ – ٣ – ٣            
 ٢٩ تأثير محيط زيست بر انسان) ٢ – ٣ – ٣            
 ٣٠ تأثير انسان بر محيط زيست) ٣ – ٣ – ٣            
 ٣٢ )رفتارشناسي محيط زيست(برخورد آگاهانه يا ناآگاهانه با محيط زيست ) ۴ – ٣ – ٣            

 ٣۴ ارتباط انسان و محصول) ۴ – ٣      
 ٣٨ تأثير انسان بر محصول) ١ – ۴ -٣            

 ۴٠ تأثير محصول بر انسان) ٢ – ۴ – ٣            
 ۴٢ تأثير ارتباط صحيح در طراحي محصوالت مختلف) ٣ – ۴ – ٣            

 ۴٣ ارتباط محصول و محيط زيست) ۵ – ٣      

 ۴۴ تأثير محيط زيست بر محصول) ١ – ۵ – ٣            
 ۴۵ تأثير محصول بر محيط زيست) ٢ – ۵ – ٣            

 ۴٧ كنندهها و كاهش عوامل آلودهآلودگي) ۶ – ٣      



 
            فهرست

 ۵٠ آلودگي هوا) ١ – ۶ – ٣            
 ۵١ دورريزها) ٢ – ۶ – ٣            
 ۵٣ ها را كنترل كرد؟توان آلودگيچگونه مي) ٣ – ۶ – ٣            

 ۵۵ ي صنعتي با محيط زيست بررسي ارتباط طراح– ۴

 ۵٧ شناختي و پايدار و بررسي داليل ناكارآمدي اين نگرشها طراحي سبز، بوم) ١ -۴      
 ۵٩ انقالب سبز) ٢ – ۴      
 ۶٢ )آوردبوم(شناختي توسعه بوم) ٣ – ۴      
 ۶۶ توسعه پايدار) ۴ – ۴      

 ۶٩  و توسعه پايدارشناختيتفاوت توسعه بوم) ١ – ۴ – ۴            
 ٧١ بررسي ارتباط طراحي صنعتي با توسعه پايدار ) ۵ – ۴      
 ٧۵ شناسي محصوالت محيط زيست زيبايي– ۵

 ٧۶ هنر و ارتباط) ١ – ۵      
 ٧٩ محيطي زيستشناسيزيبايي) ٢ – ۵      
 ٨۶ مداري در طراحي محصوالت محيط زيست اخالق– ۶

 ٨٨   اسالمي در طراحي محصوالت مرتبط با محيط زيست- منش اخالقي ديدگاه) ١ – ۶      
 ٩٢ مداري در توسعه پايداراخالق) ٢ – ۶      
 ٩٧ گيري و تدوين اصول طراحي محصول براي محيط زيست نتيجه– ٧

 ٩٩ تدوين نوع ارتباط انساني در طراحي محصوالت مختلف) ١ -٧      
 ١٠١ انين مربوط به طراحي محصوالت دوستدار طبيعتتدوين اصول و قو) ٢ -٧      
 ١٠٢ روانشناسي محيط زيست) ٣ -٧      
 ١٠٣ اصول كلي در طراحي امكانات فيزيكي مربوط به نيازهاي انسان) ۴ – ٧      
 ١٠۶ رزيكشاو آوري برگهاي پاييزي به منظور توليد كود موردنيازاي براي كمك به كشاورزان در جمع طراحي وسيله– ٨

 ١٠٧ آوري اطالعات و تفسير مشكلجمع) ١ - ٨      

 ١٠٧ كود) ١ – ١ – ٨           
 ١٠٨ )كود سبز(كودگياهي ) ٢ – ١ – ٨           
 ١٠٩  گياهيخواص كود) ٣ – ١ – ٨           
 ١٠٩ )در منطقه بومي آذربايجان(برگها و انواع آنها ) ۴ – ١ – ٨           

 ١١١ وضعيت موجود) ۵ – ١ – ٨           
 ١١٣ اي و اصول طراحيتحقيقات پروسه) ٢ - ٨      

 ١١٣ ضرورت توليد محصول) ١ – ٢ – ٨           
 ١١۴ آينده محصول) ١ - ١ – ٢ – ٨                 
 ١١۴ نتايج كالن پروژه ) ٢ - ١ – ٢ – ٨                 

 ١١۵ ستفاده از محصولمحيط ا) ٢ – ٢ – ٨           
 ١١۵ خصوصيات محصول در محيط استفاده) ١ – ٢ – ٢ – ٨                 
 ١١۶ نحوه ارتباط محصول با محيط) ٢ – ٢ – ٢ – ٨                 

 ١١۶ امكانات و فرصتهاي موجود در محصول) ٣ – ٢ – ٨           
 ١١۶ امكانات) ١ – ٣ – ٢ – ٨                 
 ١٢٣ مشكالت) ٢ – ٣ – ٢ – ٨                 



 
            فهرست

 ١٢٣ هافرصت) ٣ – ٣ – ٢ – ٨                 
 ١٢۴ افراد مرتبط با محصول) ۴ – ٢ – ٨           

 ١٢۴ گروه توليدكننده محصول) ١ – ۴ – ٢ – ٨                 
 ١٢۴ كننده محصولگروه عرضه) ٢ – ۴ – ٢ – ٨                 

 ١٢۴ گر محصولگروه استفاده) ٣ – ۴ – ٢ – ٨                 
 ١٢۶ زمان استفاده از محصول) ۵ – ٢ – ٨           

 ١٢۶ مدت استفاده از محصول) ١ – ۵ – ٢ – ٨                 
 ١٢٧ دوره زندگي محصول) ٢ – ۵ – ٢ – ٨                 
 ١٢٧ گر با محصول طي دوره استفادهارتباط استفادهنحوه ) ٣ – ۵ – ٢ – ٨                 

 ١٢٨ ها و انتظارات كاربرانگيري و ليست خواستهنتيجه) ۶ – ٢ – ٨           
 ١٢٩ پردازي و طراحيايده) ٣ - ٨      

 ١٣٠ هاي آزادايده) ١ – ٣ – ٨           
 ١٣٢ هاي بخش تحقيقاتايده) ٢ – ٣ – ٨           

 ١٣۴ هاي اوليههاي بخشهاي تحقيقاتي و ارائه طرحهاي آزاد و ايدهتلفيق ايده) ٣ – ٣ – ٨           
 ١٣۶ هاطراحي و ارزيابي طرح) ١ – ٣ – ٣ – ٨                 
 ١۴٠ انتخاب طرح برتر) ٢ – ٣ – ٣ – ٨                 

 ١۴١ طرح نهايي) ۴ – ٨      
 ١۴١ ه طرح برترتوسع) ١ – ۴ – ٨           

 ١۴٢ تركيب فرمي محصول) ١ – ١ – ۴ – ٨                 
 ١۴٧ محصول) جنس و مكانيسم(تركيب ساختاري ) ٢ – ١ – ۴ – ٨                 

 ١۵١ اجزاي مختلف محصول) ٢ – ۴ – ٨           
 ١۵٣ هاها و اندازهنقشه) ٣ – ۴ – ٨           

 ١۵۵  منابع-ب 
 ١۵٩ يمه ضم-ج 

 
 



 
            فهرست

 
 
 
 
 
 
 

 فهرست تصاوير
 صفحه رديف

 ٩ اي آلودگي آب رودخانه بر اثر ريختن فاضالبهاي كارخانه) ١ – ١
 ١٣ پير طبيعت ) ١ – ٢
 ٣١ ) معمار معروف آمريكايي(خانه آبشار طراحي فرانك لويد رايت ) ١ – ٣
 ۴٠ كننده يك دستگاه تزريق پالستيك نمايشگر كنترل) ٢ – ٣
 Apple  ۴١ از شركت سازنده تجهيزات الكترونيكي و كامپيوتري imacرايانه ) ٣ – ٣
 ۴۵ خانه بومي روستايي گيالن ) ۴ – ٣
 ۵٠ . شودآلودگي هوا در شهرهاي بزرگ باعث كاهش ديد و بسياري مشكالت ديگر در زندگي مردم مي) ۵ – ٣
 A ۶٠  با برچسب مصرف انرژي Energieلباسشويي ) ١ – ۴
 ۶۴  محصول فرانسه Lumeneoخودروي ) ٢ – ۴
 ۶۶ يافتگي فقر و عدم توسعه) ٣ – ۴
 ۶٩ طراحي اتومبيل با قطعات قابل مونتاژ، قابل استفاده دوباره و قابل بازيافت ) ۴ – ۴
۶ – ١ (Karimsutra) ٩٠ )  گروهي آسان با توجه به اصول ارگونومي-هاي جنسي محصولي براي فعاليت 
 ٩٠ ن پاكسازي كوهستا) ٢ – ۶
 ٩۶ طراحي پايدار براي دستشويي ) ٣ -۶
 ١٠٩ .بقاياي گياهي خرد شده برنگ سياه كه آماده براي كودسازي هستند) ١ – ٨
 ١١٠ برخي از انواع برگهاي درختان در منطقه بومي آذربايجان ) ٢ - ٨
 ١١١ . افراد شده استسوزاندن برگها با توليد دود سبب آلودگي محيط زيست و ايجاد مشكل در تنفس) ٣ – ٨
 ١١٢ هاي مورد استفاده در كارهاي كشاورزي كشاي از شننمونه) ۴ – ٨
 ١١٢ . كندرفتگر خيابان برگها را از روي چمن پارك جارو مي) ۵ – ٨
 ١١٣ . رودسازي و رشد چمن زمين گلف بكار مي، براي غنيويژه وسايلبرگها و بقاياي گياهي خرد شده توسط ) ۶ – ٨
 ١١۵ .  استبندي نشدهاي از باغهاي كشاورزي كه كرتنمونه) ٧ – ٨
 ١١٧ انواع وسايل دستي براي جمع كردن برگها ) ٨ – ٨
 ١١٨ آوري برگها بصورت فردي وسايل معمولي جمع) ٩ – ٨
 ١١٩ آوري برگها در يك محل وسايل دمشي و مكشي قابل حمل توسط فرد براي جمع) ١٠ – ٨
 ١١٩  براي جمع كردن برگها دهنده كششي يا هلدارگاه غلتكي تيغدست) ١١ – ٨
 ١٢٠ آوري برگها  جمع و دمشي چرخدار قابل حمل برايهاي مكشيانواع دستگاه) ١٢ – ٨



 
            فهرست

 ١٢١   جاروييوغلتكي آوري برگها با مكانيسم هاي جمعدستگاه) ١٣ – ٨
 ١٢١ هاي جارويي و مكشي  مكانيسمآوري برگها و بقاياي گياهي باهاي جمعماشين) ١۴ – ٨
 ١٢٢ آوري برگهاهاي اغلب وسايل جمعمكانيسم) ١۵ – ٨
 ١٢٢ آوري مستقيم برگها با استفاده از توري يا پارچه بدون ريختن برگها بر روي زمين ايده جمع) ١۶ – ٨
 ١٢۵ آوري خار و خاشاك از زمينكشاورز پير در حال كار برروي زمين و جمع) ١٧ – ٨
 ١٢٨ آوري برگها و بقاياي گياهي و عمليات كوددهي و تميزسازي چمن پارككارگران پارك در حال جمع) ١٨ – ٨
 ١٣٠ هاي آزاد مفهومي ايده) ١٩ – ٨
 ١٣١ هاي آزاد كاربردي ايده) ٢٠ – ٨
 ١٣٢ هاي آزاد مفهومي بخش تحقيقاتي پروژه ايده) ٢١ – ٨
 ١٣٣  بخش تحقيقاتي پروژه هاي آزاد كاربرديايده) ٢٢ – ٨
 ١٣۴ كن جمعمكانيسمهاي قابل استفاده در دستگاه برگ) ٢٣ – ٨
 ١٣۵ هاي تلفيق شده ايده) ٢۴ – ٨
 ١٣۶ كن جمعهاي اوليه از دستگاه برگطرح) ٢۵ – ٨
 ١٣٧  ١طرح شماره ) ٢۶ – ٨
 ١٣٨  ٢طرح شماره ) ٢٧ – ٨
 ١٣٩  ٣طرح شماره ) ٢٨ – ٨
 ١۴٣ حي فرمي طرح برتر طرا) ٢٩ – ٨
 ١۴۴ ل و محصبعدي ازسهنماي ) ٣٠ – ٨
 ١۴۴ نماي پرسپكتيو از دستگاه طراحي شده) ٣١ – ٨
 ١۴۵ باالي محصولبعدي از سهنماي ) ٣٢ – ٨
 ١۴۵ پشت محصولپرسپكتيو از نماي ) ٣٣ – ٨
 ١۴۶ نماي پرسپكتيو از باالي محصول) ٣۴ – ٨
 ١۴۶ ب محصولنماي پرسپكتيو از عق) ٣۵ – ٨
 ١۴٧ طرح ارتقاء يافته طرح برتر ) ٣۶ – ٨
 ١۴٨ مكانيسم مورد استفاده در دستگاه ) ٣٧ – ٨
 ١۴٨ ها و مكانيسم دستگاهموقعيت تسمه) ٣٨ – ٨
 ١۴٩ هاي متصل به آنمكانيسم چرخهاي دستگاه و دسته) ٣٩ – ٨
 ١۴٩ طراحي دوبعدي مكانيسم دستگاه) ۴٠ – ٨
 ١۵٠ بر به مكانيسم دستگاه ديد كار)۴١ – ٨
 ١۵٠  تصوير اجزاي دروني مكانيسم)۴٢ – ٨

 ١۵١  چرخ عقبي و تيغهاي غلتك فلزي)۴٣ – ٨

 ١۵١  اجزاي مختلف دستگاه)۴۴ – ٨

 ١۵٢  اجزاي فلزي دستگاه در تضاد با بدنه پالستيكي)۴۵ – ٨

 ١۵٢ ال روي بدنه پايين حاشيه پالستيكي بدنه پاييني به منظور نشستن آسان بدنه با)۴۶ – ٨

 ١۵٣ تنوع رنگي براي انتخاب محصول توسط كاربر) ۴٧ – ٨

 ١۵۴ نماي كلي محصولنقشه سه) ۴٨ – ٨
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 ٣۵ چگونگي ايجاد ارتباط بين انسان با محصول ) ١ – ٣
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 ١۴٠ طرح مطلوبجدول امتيازدهي ) ١ – ٨

 ١۴١ جدول ارزيابي و انتخاب طرح برتر) ٢ – ٨

 ١۴٢ هاي انساني جدول اطالعات اندازه) ٣ – ٨
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 مقدمه - الف
ورود انسان به چرخه طبيعت از آغاز زندگي بشري، باعث ايجاد تقابلي اساسي بين محيط زيست و 

نگران و دوستداران هاي عميقي در بين آيندهاين تقابل تا آنجا پيش رفته است كه نگراني. انسان شده است
برداري وسيع از منابع مادي و طبيعي هبا افزايش جمعيت و نياز به بهر. محيط زيست ايجاد كرده است

 . هاي كره زمين در معرض نابودي قرار گرفته استبراي تأمين نيازهاي انساني، دارايي
آوري اشاره از ميان عوامل مهم تأثيرگذار بر روي محيط زيست، به افزايش جمعيت و پيشرفت فن

ها از منابع طبيعي بيشتر از  است انسانافزايش جمعيت در طول ساليان و قرون متعدد باعث شده. كنممي
گيري از منابع طبيعي و مواد مختلف آوري و نيز بهرهپيشرفت علم به پيشرفت فن. گذشته استفاده كنند

برداري از منابع و اند، بهرهآوري با يكديگر همگام شدههرچه افزايش جمعيت و پيشرفت فن. شده است
  .استفاده از آنها افزايش يافته است

آوري براي مرتفع هاي انساني و افزايش جمعيت از يك سو و پيشرفت علوم و فناين تالقي خواسته
هاي گذشته در ها و مرارتساختن نيازهاي انساني از سوي ديگر، با وجود رهانيدن انسانها از سختي

باعث به خطر افتادن دستيابي به منابع مادي، باعث از بين رفتن اين منابع، آلودگي منابع و برخي مواقع 
هايي در محيط اين همراهي با وجود منافع انساني، باعث بوجود آمدن تخريب. اين منابع شده است

. ها انسان بصورتي مستقيم يا غيرمستقيم تأثيرگذار بوده استزيست شده كه در تمامي اين تخريب
محيطي مينه زيستي و زيستهايي كه نوع بشر به همراه خود بوجود آورده است، در هر دو زآلودگي

محيطي سبب دگرگوني هاي مختلف زيستآلودگي. ناپذيري به بار آورده استپيامدهاي گاهاً جبران
 . اندطبيعت و حيات در كره زمين شده و زندگي انسان و حيات كره زمين را به مخاطره انداخته

زندگي  با گذشت قرنها از. اردحساسي از حيات خود قرار د انسان در جهان معاصر در لحظات بسيار
، برابريبراي برقراري  بشر بر روي كره زمين و ظهور و مبارزه انسانهاي فرهيخته بسياري در طول تاريخ

كشورها نه تنها از ميان نرفته كه روزبروز  عدالت و توسعه، هنوز نابرابري در ميان كشورها و در درون
هاي مشروع در همه داري از آموزش و بهداشت و آزاديعدم برخور فقر و گرسنگي،. استتر شده عميق

اي نقطهازدياد نامعقول . هاي شناخته شده و ملموسي هستندمتفاوت، پديده كشورها، در مقياسهاي
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بومهايي را كه حيات بشر بدانها وابسته است، به شدت در معرض فوق، زيست جمعيت همراه با عوامل
 )١٣٨۵ ابوفاضلي( .داده است نابودي قرار

هاي علمي بسيار، هنوز در اجراي مناسب و بهينه علوم مختلف با مشكالت انسانها با وجود پيشرفت
آوري ها يا كمبود آموزش در آنها سبب شده است كه بكارگيري فنمتعددي روبرو هستند و عدم آگاهي

ن كه به نوع آوري يعني عدم تكامل در فكر و انديشه انسانقص در فن. بصورت ناقص انجام گيرد
هاي به خطر هرچه اين آگاهي كمتر باشد، دريافت نگراني. گرددآموزش، فرهنگ و آگاهي شخص برمي

افتادن محيط زيست كمتر اتفاق افتاده و انسان خود را در برابر طبيعت پيرامون خود كمتر مسئول خواهد 
 . ديد

خطر . ض خطر قرار گرفته استاند كه موجوديت بشر در معرمردم امروز بيش از پيش دريافته« 
رسد كه از يك اين خطر وقتي به اوج مي. ضابطه كشفيات علمي و فني نهفته استاصلي در بكارگيري بي

تعادلي رواني كه دامنگير گروه كثيري از جوانان است، تالقي طرف با ازدياد جمعيت و از طرف ديگر بي
 .كندمي

ليدات مضر شيميايي در تمام سطح كره ارض پخش و نتيجه اين تالقي آن است كه ضايعات و تو
ها در برابر همه جا زيركشت. نمايندانبار شده و منابع اصلي زندگي يعني مواد آب و خاك را آلوده مي

اند و يا نسلشان در معرض انقراض است، اند، انواع حيوانات يا از بين رفتهنشيني كردهها عقبزيرخشت
كننده از راه اغذيه و با خوردن حتي بعضي از داروها و تحمل حس مختلف بيانسان با بلع و جذب سموم

برخي از عوامل يورش نظير سروصداي بيش از حد از محيطي كه براي خود خلق كرده است، بر شدت 
 .اعتباري عمومي محيط زيست خويش افزوده استبي

باشند، اين است كه تحمل ميبلنتيجه مجموعه اين اختالالت دروني و بيروني كه در مواردي غيرقا
هاي گوناگون ظاهر و سقوط رواني و اخالقي تشديد شود و انواع بيمارياز كيفيت زندگاني كاسته مي

 :١٣۶٧تاراد )(١٩٧۶بيانيه مربوط به بقاء نسل بشر، (». ...شودبارتر مياثرات اين سقوط روزبروز فاجعه. گرددمي
 ))با اصالحاتي توسط نگارنده(٧

روش تحقيق با «  تحقيق بكار برده شده در اين پروژه مطابق با روش ارائه شده در كتاب روش
دريغ استاد گرانقدرم، هاي بينوشته دكتر غالمرضا خاكي و نيز راهنمايي» نويسي نامهرويكردي به پايان

ت و ايجاد باشد و هدف از آن تهيه الگويي براي تحقيقات محيط زيسنژاد ميآقاي دكتر محمدعلي كي
 آمده است، ذيلدر اين روش كه نمودار آن در . هاي علوم نظري مرتبط با آن استارتباط با ساير شاخه

پيمانان آن يعني انسان و محصول بدست سعي بر اين بوده تا در ابتدا نگرشي كلي به محيط زيست و هم
هايت راهكارهاي مناسب براي آمده و سپس به بررسي ارتباطات بين اين سه مورد پرداخته شود و در ن

 .بكارگيري در حرفه طراحي صنعتي ارائه گردد
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 روند تحقيق

 
با توجه به اينكه محيط زيست در اين تحقيقات بعنوان يك متغير اصلي در نظر گرفته شده است، 

يست در اين تحقيق با در نظر گرفتن محيط ز. شوندبنابراين تمامي موارد، پيرامون اين متغير بررسي مي
 .باشد مفهومي تحقيق به شرح زير ميالگويبعنوان سرشاخه فعاليت تحقيقي، 

 
 الگوي مفهومي تحقيق



 
 مقدمه            

 ۴

باشد و پروژه نهايي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي داراي دو بخش مجزا اما مرتبط به هم مي
 به آوري برگهاي پاييزيام كه در جمعاينجانب در بخش عملي پروژه به طراحي محصولي پرداخته

روش . كشاورزان كمك كند تا اين برگها بجاي سوزاندن، به كود گياهي موردنياز گياهان تبديل شود
بوده و پس از مطالعات در باب علت و  » ۵wh« تحقيق بكار برده شده در بخش عملي پروژه با نام 

ه محصول و چرايي وجود محصول، به نحوه ارتباط محصول با محيط استفاده و كاربران احتمالي آيند
زمان بكارگيري از آن پرداخته شده است و نتايج بدست آمده همراه با نتايج بدست آمده از بخش نظري، 

هاي استاد بزرگوار، آقاي مهندس  جا دارد از راهنمايي.در طراحي محصول مذكور بكار رفته است
شكر كنم؛ چرا كه هاي بجا و مناسب در طي بخش طراحي پروژه تعباسقلي وهابي بدليل راهنمايي

 .كردرهنمودهاي ايشان در طي بخش عملي پروژه همواره راه روشني را در پيش چشمان حقير باز مي
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 محيط زيست) ١ – ١
شناختي، اما در تعريف بوم. سازمان ملل متحد محيط زيست را مأواي كامل انسان تعريف كرده است

اين محيط ... . محيط زيست عبارت است از محيط زندگي جانداران اعم از انسانها، حيوانات و گياهان و 
القي، فرهنگي و نيز محيط ارتباطي ما را با دهد، بلكه محيط اخنه تنها محيط فيزيكي ما را تشكيل مي

 .دهدانسانهاي ديگر، جانداران و نيز عوامل طبيعي تشكيل مي
جريان دارد محيط زيست ناميده بنوعي هايي كه در آنها زندگي  همه محيطتر در تعريفي عمومي

 )١٣٧۵  daneshnameh.roshd.ir(.شود مي
 .وجود دارند آب، گازها و غيره به همراه جانداراندر محيط زيستي عوامل غيرزنده مانند خاك، 

ها براي بقاي  اين ارتباط. سازند ارتباطي متقابل برقرار مي با هم و با محيط غيرزنده خود موجودات زنده
 :كنند و عبارتند از و در عين حال چرخه طبيعي محيط زيست را كامل ميمحيط زيست بسيار الزمند

  .گيرند براي بقا از يكديگر بهره غذايي ميكه جانداران: ارتباط غذايي

 .شودكه تالش براي زنده ماندن و برتري داشتن را شامل مي: رقابت
باشد و كه الزمه حفظ و بقاي موجودات در برابر موجودات مهاجم و عوامل غيرزنده مي: زيستيهم

  .دهدمهمترين نوع ارتباط بين جانداران را تشكيل مي

عوامل زنده . شود را شامل ميمنطقه زيستي هر عوامل غيرزنده ت زنده وموجودااكوسيستم 
  : عبارتند ازاكوسيستم

   )گياهان سبز(  موجودات توليدكننده •

   )جانوران ( كنندهموجودات مصرف •

  )ها قارچ و ها باكتري(  كنندهموجودات تجزيه •

  : عبارتند ازعوامل غيرزنده اكوسيستمو 

  گرما •

  دما •



 
 شناخت محيط زيست            

 ٧

  نور •

  گازها •

  آب •

  شيميايي مواد •
. باشدوع جمعيت ميو موض) شناسيبوم(دو مسئله عمده عصر حاضر و جامعه نوين، اكولوژي 

تخريب محيط زيست، انفجار جمعيت، تغيير ارزشهاي اجتماعي و آلودگي محيط زيست از جمله مسائلي 
  شيخي(.هستند كه امروزه توجه بسياري كشورها، دولتها، سازمانها و مردم را بخود مشغول كرده است

١٣٨٠: ۶۴( 
ون جمعيت، در حال حاضر دنيا با آوري و ازدياد روزافز فن با پيشرفت تمدن بشري و توسعه

. كند را تهديد مي زمين كره هوا و زمين روبرو شده است كه زندگي ساكنان مشكلي به نام آلودگي در
امروزه وضعيت . موردتوجه جدي دولتمردان است محيط زيست حفاظت  كه در هر كشوربطوري
شده است كه مردم يك شهر يا حتي يك كشور از آثار آلودگي در شهر يا كشور  اي گونهي بهمحيطزيست

 .نيستند ديگر در امان
 )١٧ :١٣۶٧  تاراد(:هاي مختلف عبارتند ازعوامل اصلي تخريب محيط زيست بر اثر آلودگي

 هاي زيستي آلودگي •
 محيطيهاي زيستآلودگي •

باشند كه هاي زيستي و تغييرات در زيست ميها، ناهنجاريهاي زيستي شامل انواع بيماريآلودگي
ها، بيشتر در اين نوع آلودگي. باشددربرگيرنده نحوه زيست جانداران مانند انسان و حيوانات و گياهان مي

. شوندافتد، بررسي ميهايي كه در زندگي جانداران اتفاق مينوع زيست و تغييرات زيست و ناهنجاري
ها و شناسي و ساير علوم مرتبط با زيست جانداران در پي كشف اين نوع آلودگيزيستعلوم پزشكي و 
 .باشندناهنجاريها مي
هاي طبيعي كه آلودگي. باشندهاي طبيعي و مصنوعي ميمحيطي شامل آلودگيهاي زيستآلودگي

له، طوفان و سيل گيرد كه آتشفشان، زلزتخريب طبيعي را نيز در پي دارد، از عوامل طبيعت سرچشمه مي
هاي درياهاي متالطم كه همراه با خود افشاني درختان و نيز آلودگيسوزي طبيعي جنگلها، گردهو نيز آتش

هاي اما آلودگي. باشندآورند، از جمله اين موارد ميعناصر شيميايي مضر درياها را به خشكي مي
 شامل آلودگي هوا، آب، محيط آيند كهمصنوعي توسط بشر و مصنوعات ساخت دست بشر بوجود مي

گاهي اوقات آلودگي نوري نيز جزء اين دسته به . باشدزيست، آلودگي صوتي، و نيز آلودگي بصري مي
ناپذير است، زيرا تغيير به طور طبيعي محيطي جهان به طور ساده اجتنابتغييرات زيست. آيدحساب مي
نرژي ضايعات است كه برخي از آنها آلودگي است كه هاي انسان، توليد اآيد و نتيجه فعاليتبه وجود مي

 .شودمحيطي منجر ميبه تغيير زيست
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توان در جمالت زير هاي انسان را ميمحيطي جهاني ناشي از فعاليتبرخي مسائل تغيير زيست
 )٢٨١ :١٣٨٠  خالدي(:خالصه كرد

اي و  گلخانههاي انسان كه گازكربنيك و ديگر گازهايتغيير آب و هوايي ناشي از كنش •
 .دهدمحيطي انتقال مياكسيدگوگرد و عواقب آن را به فضاي زيست

 هاي بيوژئوشيميايي و كربن، ازت، فسفر، گوگرد، انواع فوالد و ديگر عناصرتخريب چرخش •

 انتشار اكسيدگوگرد و اكسيدهاي ازت و مواد اسيدي •

 تروپوسفردودهاي فتوشيميايي و اُزن انتشار اكسيدهاي ازت و توسعه مه •

 بنفشها و تغيير و تخريب اليه ازن استراتوسفر و آثار مربوط به پرتوافكني ماوراءانتشار كربن •

ها و هاي بزرگ در مقياس زيستگاهافزايش ميزان تخريب مناطق گرمسيري و ديگر تخريب •
 پيامدهاي مهم آنها بر روي آب وهوا

 انگيزها بصورتي شگفتمحو تنوع حياتي در اضمحالل گونه •

 ها براي حياتكشنتايج جهاني توزيع و كاربرد مواد خطرناك شيميايي از جمله آفت •

 هاي صنعتي و كشاورزيها و فاضالبها و ضايعات حاصل از فعاليتانباشتگي زباله •

 انفجار منابع طبيعي و ضايعات بعدي آنها و نيز آلودگي شيميايي •

 كيفيت استفاده از آب و ديگر منابع طبيعي •

 ات شهري، شيميايي، سمي و راديواكتيوضايع •

 
 هاي محيط زيست ايران آلودگي) ٢ – ١

زيادي را بوجود  اي وجود دارند كه بحرانهاي كنندهكننده نگران آلودهعواملدر محيط زيست ايران، 
 فاضالبهاي ساحلي، آلوده شدن آبها بوسيله ميكروبي آبهاي  وشيميايي آلودگي شديد نفتي، .اند آورده

رويه از  استفاده بي ،)بوسيله مواد آلي، شيميايي و فعاليتهاي صنعتي مانند صنايع غذايي (صنعتي و شهري
در اثر توزيع نامساوي صنايع بزرگ و  هوا آلودگي، گرد و غبار آلودگي ناشي از هاي آب زيرزميني، هسفر

سازي،  هاي آجر كارخانه، استقرار پااليشگاههامانند  (بزرگ آنها به شهرهايكوچك و اختصاص بيشتر 
و آلودگي حاصل از سوخت ترافيك سنگين ، )بزرگ در نزديكي شهرهاي سازيسازي و سيمانگچ

هاي خانگي،  كننده و گرمهاي گرمايشي توسط سامانه و افزايش آلودگي هوا در شهرهاخودروها
 .هستند كننده محيط زيست، از عوامل آلوده ... ها و نانوايي  شهرها،در داخل كارگاههاي كوچك

)daneshnameh.roshd.ir  ١٣٧۵( 
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 اي آلودگي آب رودخانه بر اثر ريختن فاضالبهاي كارخانه) ١ - ١تصوير 

 daneshnameh.roshd.ir: منبع
 

 حفاظت محيط زيست) ٣ – ١
 كه همگي آنها در راستاي حفظ ارتباط بين محيط زيست بعلت موارد زير استضرورت حفاظت از 
  :كنندموجودات زنده عمل مي

  .موجودات زنده براي زندگي كردن نياز به محيط زيست سالم دارند: زنجيره حياتحفظ 

وسيع از گياهان در اختيار انسان قرار  يك گنجينه درمانيمحيط زيست : تأمين منابع سالم زندگي
 .دهدمي

 از مواد غذايي مختلف براي ادامه يك انبار وسيعتوان محيط زيست را مي: زرگمنبع غذايي بسيار ب
  .ارتباط غذايي موجودات به حساب آورد

 تأمين مواد اوليه موردنياز  براي پر از مواد اوليه خاممعدنيمحيط زيست : منابع اوليه مواد خام
 .باشد ميصنعت

 
  ؟رد از طبيعت حمايت كتوان ميچگونه) ۴ – ١

  :تواند از سه طريق زير انجام شود اظت از طبيعت ميحف
 حمايت قانوني از انواع موجودات  •
 ... گاهها و هاي ويژه، فضاها، حفاظت حمايت قانوني از محل •
 گرانقيمت خريد زمين  اماسالح قدرتمند •

. ارنداي برخوردالعادهكه در اين ميان، قوانين محيط زيست براي محافظت از طبيعت از اهميت فوق
 )١٣٧۵  daneshnameh.roshd.ir(:هاي قانوني براي حفاظت محيط زيست عبارتند ازاين اهرم
  محيطي محيط زيست و زيستقوانين •

  هاي اقتصادي يا مالياتيانگيزه •
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 .هايي كه براي محيط زيست نامساعد هستندكاال وضع مالياتي براي جريمه كردن) الف
 .ه براي محيط زيست نامساعد هستندهايي ك  فعاليت برايوضع ماليات) ب
 كاهند  مي حيط زيستم آلودگي كاهش ماليات براي كاالهايي كه از) ج
 كاهند  مي زيستمحيط  آلودگي كاالهايي كه ازتوليد  براي يارانه پرداخت) د

  1نهاد و مردمشهروندان و انجمنهاي فعال •

 آموزش محيط زيستايجاد فرهنگ حمايت و تغيير نگرش از راه  •
 دانشمندان تحقيقات علمي •

 المللي بينهاياقدام •
محيطي، وجود قوانين و همانطور كه گفته شد، براي پيوستگي و استمرار در اجراي قانونهاي زيست

در نظام جمهوري اسالمي ايران، تبلور اين برنامه مدون . از جمله اصول و قوانين استهاي مدون برنامه
 : ساله مشاهده كرد كه در سند ملي محيط زيست آن چنين آمده است٢٠انداز توان در سند چشمرا مي

يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در بر اساس اين سند راهبردي، ايران كشوري توسعه
بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام

 .الملل خواهد بودبين
 :انداز عبارت است ازهاي جامعه ايراني در افق اين چشمبخشي از ويژگي

 مناسب درآمد، هاي برابر، توزيعبرخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت
سند ملي محيط (.مند از محيط زيست مطلوبنهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره

 )٢  :زيست
محيط زيست مطلوب عبارت است از مجموعه زيستگاههاي طبيعي و انساني به نحوي كه وضعيت 

) هوا، آب و خاك(بع و عناصر حياتي ها، زيستمندان و ذخاير ژنتيكي، منابومطبيعي سيماي مناظر، زيست
 همان(.آن حفظ شده و جسم و روان انسانها و جوامع انساني از سالمت و صحت مطلوب برخوردار باشند

:  ٣( 
شود كه داراي هوا، آب، خاك و كالبد زيستي زيستگاه انساني مطلوب به زيستگاهي اطالق مي

ا بوده و انسانها در پناه چنين زيستگاهي از گاهها، گذرگاهها، و تفرجگاههمطلوب اعم از سكونت
 )۵  :همان(.بهداشت و سالمت جسمي و رواني، آرامش و امنيت اجتماعي برخوردار باشند

هاي پيرامون انسانها را اعم از عدم اين ديدگاه در تعريف زيستگاه انساني مطلوب، بسياري از پديده
شود كه از آن بنام توسعه پايدار يست پيرامون شامل ميبرداري مناسب از محيط زها و بهرهايجاد آلودگي

 –در اين تعريف حفظ و ارتقاء محيط زيست چه طبيعي و چه مصنوعي از وظايف انساني . شودياد مي
 .باشداجتماعي مي

                                                 
١ NGO 
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هاي مختلف دوست داشتن طبيعت امري ذاتي و طبيعي است اما ميزان اين عالقه در افراد و فرهنگ
گاهي اوقات اين . دينداري و علم: انددر زمانهاي گذشته دو مقوله بسيار مورد توجه بوده. متفاوت است

طبيعت و محيط زيست نيز به اند كه اين تنشها در مورد دو با يكديگر برخوردها و تنشهاي مختلفي داشته
در زمانهاي قديم اين طرفداران دينداري و كليساها بودند كه به طبيعت بعنوان عنصري . خوردچشم مي

اما امروزه با . دادندبرداري وسيع از منابع طبيعي هشدار ميكردند و از نابودي آن و بهرهبكر نگاه مي
هاي طريق روشها و ريشه سياري از اين موارد ازهاي علمي، جاي بپيشرفت علم و بكارگيري تئوري

البته اين به معني آن نيست كه علم جايگزين . اندعلمي براي مردم بيان شده و در اصل معني پيدا كرده
بلكه اهميت موضوع در نحوه ارتباط اين دو مقوله با پيروان آن . مذهب و دينداري شده است

 )٩٧ :٢٠٠٢  Milton(.است
 

  انسان با طبيعتپيوند) ١ – ٢
زند و آالت توليد مي و شود كه انسان دست به ساختن ابزارهنگامي آغاز مي حركت تاريخ بشر از

 .آيدگردد و جامعه انساني به معناي ويژه آن به وجود ميبدينسان بطور كيفي از جانوران متمايز مي
ن قاهر و امكانات بشر براي هاي نخستين جامعه سخت وابسته و تابع طبيعت است كه نيروهاي آگام

امكاناتي كه طبيعت در هر نقطه معين در . مقابله و به خدمت گرفتن آن بسيار محدود و جزئي است
دهد و انبوهي يا كمي جمعيت بويژه در مراحل بدوي تكامل جامعه بشري و بطور اختيار انسان قرار مي

ير بسزائي داشته و در هر نقطه، محيط زيست ثأ جغرافيائي در امر توليد ت وكلي شرايط طبيعي، اقليمي
بنابراين روند تكامل جامعه بشري در همه جا به يك . اي را به انسان ساكن آنجا تحميل نموده استويژه

ها جهت عمومي تاريخ اما عليرغم همه گوناگوني. شكل و به يك صورت واحد و شبيه به هم نبوده است
دهد كه حركت جامعه بشري از آوردهاي علوم مختلف نشان ميمطالعه تاريخ و دست. بشر يكسان است

 .هاي توليد آغاز شده استمبداء يك زندگي اشتراكي بدوي بر پايه مالكيت مشترك بر وسايل و فرآورده
 بطور مرتبدر جريان مبارزه انسان با طبيعت و كوشش براي توليد و مصرف و ادامه بقاء، ابزار كار 

زمان با آن استفاده از محصوالت آماده طبيعي شود و هم و مهارت بشر زيادتر مييابد، تجربهتكامل مي
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  آئيننيك(.دهدها ميدامجاي خود را به كشاورزي و شكار حيوانات جاي خود را به اهلي كردن و پرورش 
١٣٨١( 

يه كه خود انسان اول. توان مالحظه كردتغيير اساسي در نحوه ارتباط انسان با طبيعت را در اينجا مي
ديد، با استفاده از منابع طبيعي و پيشرفت علوم و ابزار را در برابر نيروهاي قاهر طبيعت تسليم محض مي

در طول قرون . كندهاي خود ميو وسايل بكارگيري فكر و انديشه خود، اكنون طبيعت را تسليم خواسته
وري اسان با تغيير در فكر و انديشه خود، فنان. كند و ثابت نيستمتمادي، اين نوع ارتباط همواره تغيير مي

بنابراين ارتباط . خواهدآوري، ابزار و مواد الزم براي اجرا شدن ميدهد و تغيير در فنرا نيز تغيير مي
آنچه كه در اين ميان ثابت است، وجود ارتباط بين . كندانسان با محيط زيست خود همواره تغيير مي

در حقيقت تماس با . هاستعنوان عامل ثابت در تمامي اين ارتباطانسان و طبيعت و محيط زيست ب
طبيعت و درك ويژگيها و مختصات عناصر آن و همچنين شناخت قوانيني كه بر روابط آنها حاكم است، 

 )۶٢ :١٣٨١  زادهتقي(.نمايندبه عنوان شناخت عالم هستي و راه و روش زيست ايفاي نقش مي

 
 پير طبيعت ) ١ - ٢تصوير 

 .)دهدهمنوايي انسان با طبيعت، شيوه زندگي او را شكل مي(
 www.flicker.com: منبع

 
توجيه معين و مشخصي از رابطه ، شناس و كارشناس كشاورزي انگليسيرست، زيستلم هِاُ لئونارد

ي اهاش با طبيعت، رابطپيوند انسان و رابطه« :گويد اما ميكند؛انسان و پيوند او با طبيعت، ارائه نمي
اش، نيازمند طبيعت است؛ طبيعت به او غذا، كاال و هاي روزمرهانسان براي رفع نيازمندي. قراردادي است

 سازد؛ از اين رو انسان تعمداً در پيوند با طبيعت قراراش را مرفوع ميدهد و نيازهاي اوليهمسكن مي

 )١٣٨٧  فرهاد(».دارد
 طبيعي و اجتماعي دانسته و پيوندش را با يرا موجودانسان  رابيندرانات تاگور متفكر بزرگ هند،

« : كندطبيعت و تمدن ارائه مي تاگور تعريف روشني از پيوند انسان با .داندطبيعت و تمدن، دوسويه مي
  متمدن باشيم؛ به اين صورت كه در فضاي،ين عقالاي وحشي و به گونه، طبيعيايبه گونه ما بايد
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برخورد دوگانه انسان در طبيعت به گونه  . انسان باشيم،محيط اجتماعيدر   طبيعي وي موجود،طبيعت
ي است بر اين كه بايد رابطه انسان و پيوندش با طبيعت ا اشاره،طبيعي وحشي و در تمدن به گونه عقالني

ول و متعهد در ئ، انسان به حيث موجود مسيبه نظر و» .روش افراط و تفريط همراه نباشد و تمدن با
تاگور دستيابي  .تغيير عادت و زيست در دو محيط متضاد را داشته باشد يعت و تمدن بايد ويژگيبرابر طب

 )١٣٨٧  همان(.داندبه اين اصل مهم را منوط به آموزش مي
تاگور در اين تغيير ارتباط با طبيعت و تمدن، توجه انسانها را به نوع برقراري ارتباط با طبيعت و 

توان دريافت كه ارتباط انسان با محيط نديشيدن در مورد اين سخن، ميبا ا. كندتمدن خود جلب مي
هاي مختلف زندگي انساني شود، بلكه ارتباط با محيطزيست تنها منتهي به ارتباط با طبيعت وحشي نمي

از اينرو اشياء و وسايل پيرامون زندگي انساني نيز در بوجود آمدن ارتباط نقش . شودرا نيز شامل مي
چه در زمينه طبيعت و چه در زمينه محيط زيست انساني، آموزش در زمينه ارتباط با . كنندفاء ميمهمي اي

كند؛ چرا كه آموزش منتج به آگاهي و اطالع از رخدادهايي است كه در طبيعت نقش محوري را ايفاء مي
 .انجامد زيست ميتر با محيطآگاهي بهتر از پيرامون به ارتباط مناسب. افتدپيرامون انسان اتفاق مي

هر چند اين ارتباط بسيار . توان تعريف مناسبي از ارتباط انسانها با محيط زيست ارائه دادلذا مي
  ؛توان عنوان كرد اينكهپيچيده و داراي يك روند تكاملي است، اما آنچه كه در تعريف اين ارتباط مي

 ».ن خود قرار داردانسان در ارتباط متقابل با محيط زيست  و محصوالت پيرامو« 

 
 

       

 با طبيعت نوعي ارتباط اشتراكي و قراردادي براي توليد و مصرف و ادامه زندگي بودهپيوند انسان •
 .است

 .دهدها همواره محيط زيست خود را تغيير ميآوريانسان با تغيير در فن •

آوري، نيازمند آموزشانسان براي زندگي در محيط زيست تغييريافته حاصل از پيشرفت علم و فن •
 . مناسبي با محيط زيست پيرامون خود برقرار كندو آگاهي است تا ارتباط
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 سامدرنپهاي پيشامدرن، مدرن و تفاوتها در نگرش به محيط زيست در دوره) ٢ – ٢
گرايي گرايي و عقلآوري توليد، انسانهاي متفاوت در پيشرفت علم، پيشرفت فنبه داليل ديدگاه

هاي مختلف زندگي بشري، متفاوت محيط زيست در دورهاي مختلف نگاه به محض و نيز مكاتب توسعه
اي كه همگام با پيشرفت علوم نظري و كاربردي هر يك از اين مكاتب توسعه. از يكديگر بوده است

اند، محوريت انسان را بعنوان مركز اصلي آفرينش در اجتماع انساني براي طرفداران خاص خود ارائه شده
 )٨١ :١٣٨١  )ب(كاركيا (.اندنظر گرفته

 .دهنداي نظرات جالبي را در مورد محيط زيست ارائه ميچندين مكتب از ميان اين مكاتب توسعه
توان ناميد، كوشش كرد بجاي مرجعيت سنت، ايمان و تعصب، دكارت كه او را پدر مدرنيسم نيز مي

 را با اصول عقالني در واقع او نظام طبيعي جهان. تفكر علمي و رياضي را براي نظام جهان در نظر گيرد
تمام اين جهان، انسانها و طبيعت بر اساس يك نظام « گويد دهد ولي ميقابل توصيف و تبيين نشان مي

 ». اي عقالني خلق كردتوان جامعهاند و تنها از راه عقل ميعقالني استوار شده
هل كليسايي رهايي يافته گرايانه در پيشبرد اهداف جامعه انساني كه به تازگي از بند جاين تفكر عقل

اما محوريت قرار گرفتن عقل و به دنبال . كندو با خود پيشرفت علوم مختلف را دربردارد، مثبت عمل مي
گرا با دهد و انسان عقلهاي جهان را در اختيار انسان قرار ميآن علم انساني، تمامي امور و خواسته

 . طبيعت داردنگرشي خودخواهانه سعي در تحت اختيار قرار دادن 
ها و بصورت اشكالي كه بر اين سامانه فكري وارد است، اينكه شناخت عقل از درون پديده« 

ها را توصيف توانيم پديدهدر واقع در مورد طبيعت كه يك عامل بيروني است، ما فقط مي. رياضي است
  صص:١٣٨٠  گير.اي)(لسفه دكارتيبرداشت ويكو از ف(»كند كنيم نه اينكه بگوييم چرا طبيعت اينگونه رفتار مي

۶٧١ - ٩( 
در سامانه فكري ماركسيستي جامعه انساني در حال پيشبرد روزافزون نيروهاي توليدي خود و 

در اين تفكر طبيعت يك عامل تهي است و . سازي طبيعت به منظور رسيدن به پيشرفت استدگرگون
پوچ دي در كار نباشد، طبيعت يك عامل بيهوده و آنچه مهم است، توليد و ابزار توليد است يعني اگر تولي

 )٨٢ : همان(.فايده براي انسانهاستبيو 
دهد كه عبارت است از محيطي جهاني ارائه ميحلي براي بحران زيستدر اين حال ماركسيسم راه

م از داري به نظام سوسياليسم كه عبارت است از فائق آمدن بر بيگانگي مردتغيير نظام توليد از سرمايه
اما سوسياليسم در صورتي امكان اين را خواهد داشت كه مردم . شانطبيعت، از يكديگر و از قواي خالقه

 : همان(.آزاد باشند و بتوانند خود، جامعه، بشريت و طبيعت را با استفاده از استعدادهاي خود توصيف كنند
 )١۴۵ - ١۴۴صص 
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  شامدرن تا به امروزهاي توسعه از دوره پيانواع مكتب) ١ - ٢نمودار 

 )٨١ :١٣٨١  )ب(كاركيا : منبع
 

در اين ميان انديشمندان بزرگ غربي همچون نيچه و هايدگر، تفاسيري متفاوت از ارتباط انسان با 
 .دهندمحيط زيست ارائه مي

در نظر او . رسدكننده موجود برتر، در فلسفه خود به نيستي مينيچه بعنوان يك مدرنيست و مطرح
در نظر او انسان فقط يك موجود با . رسداي ديگر به پايان مياي شروع شده و در نقطهاز نقطهانسان 

در واقع . مند نيستطبيعت نيز در نظر او آغاز و پاياني دارد و همانند حيوان هوشمند و عقل. برنامه است
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 از جهان  نيچه معتقد است مسيحيت انسان را)٩٠ - ٨٣  صص:١٣٨٠گير .يا(.جهان در پيش او هيچ است
در نظر او . كندكند، همانطور كه روح را از بدن جدا كرده و جسم و بدن را تحقير ميطبيعي جدا مي

 )١۴٨ : همان(.كندطبيعت خودآفرين نيروهاست و از اينرو وجود جهاني كاملتر را رد مي
ستمي درباره  هايدگر هر نوع سي)١۵١ : همان(.داندمي» محيط ويرانگر زيست« هايدگر تمدن غربي را 

را در انسانها به عنوان محور بنيادين هستي » اراده « او . سنجدطبيعت را با توجه به قدرت و حاكميت مي
 )٩١ : همان(.داندانگاري طبيعت را فقط معطوف به فلسفه مدرن ميكند و نيستيبررسي مي

اي ديگر در جبههگيرد و در اواسط قرن بيستم نگرشي جديد در رد افكار مدرنيستي صورت مي
 .شودمقابل محيط زيست بسته مي

هاي غيرغربي، اين تفكر به جوامع و فرهنگ. است» محور بوم« فرهنگ پسامدرن نسبت به طبيعت 
ها، تقديس طبيعت، مذاهب شرقي و صور غيرانساني حيات احترام ها و آراي سركوب شده اقليتايده
 )١۴۶ : همان(.گذاردمي

امدرن و نگاه بازگشتي آنها به طبيعت، به يكباره گروهي ديگر سربرافراشته و از با گذر از افكار پس
گرايي را سالمتي و رفاه محيطساختارشكنان هدف از زيست. گويندمحيط زيست بنوعي ديگر سخن مي

اين دانند و معتقدند ساز سالمتي و رفاه بوميت ميمحيط بومي را زمينهآنها زيست. دانندجامعه انساني مي
هاي تواند به ساختن خود و جامعه بدون ضروريات و تحميل ساختن فرهنگگرايي ميناحيهنوع زيست

 )١۵٧ : همان(.ديگر بيانجامد
ها كه طبيعت را از ديدگاه مدرنيست. ها در زمينه محيط زيست بسيارجالب استتقابل ميان فرهنگ

شوند و شناختي شدن طبيعت روبرو ميه بومكنند، با واكنش پساساختارگرايي در زمينعلمي بررسي مي
-كنند و بومگرايي در زمينه محيط زيست حمايت ميها بجاي پيشرفت، از انديشه كثرتپسامدرنيست

 . آيد بوجود مي2 و جنبش سبز1شناسي
 با وجود ناتواني در نحوه كنند،پساساختارگراها كه ديگر تفكرات ماركسيستي را با خود حمل نمي

شان هاي بشردوستانهها را در برنامهمحيطي به مثابه يك كل، ناكامي پسامدرنيستواكنش به بحران زيست
 )١۶۵ - ١۶۴  صص: همان(.شوندمتذكر مي

هاي اندكي جهت گرايي براي يكديگر اهميت زيادي قائلند، اما كوششمحيطپسامدرنيسم و زيست
چرا كه پسامدرنيسم . محيطي صورت گرفته استان ميان پسامدرنيسم و بحران زيستايجاد ارتباط گفتم

پذيرد، در حاليكه محيط زيست بيشتر بصورت اكثراً بصورت مطالعه ادبيات و فرهنگ عامه صورت مي
 )١۵ - ١۴  صص: همان(.كنندشود و كامالً جداي از يكديگر با موضوعات برخورد ميعلمي بحث مي

                                                 
١ Localization 
٢ Green Movement 
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داري و جنبش كارگري  نظام جهاني شدن، بحران عظيم و بزرگي در هر دو نظام سرمايهدر اين ميان،
 : دهدغربي ايجاد كرده و به منظور توسعه دو راه ممكن را پيش روي طرفداران خود قرار مي

شود و بخش برتر طبقه اجتماعي المللي اداره ميالمللي كه با سرمايه بينايجاد نظمي نوين و بين
 در اين نظم حمايت شده و مردم زير فقر به حال خود واگذار خواهند شد و يا اينكه جنبش حكومتها

اي يا ملي بوجود سوسياليستي نوين براي احراز كنترل اجتماعي بر كار و مصرف، خودكفايي منطقه
 ) ٢١ :١٣٨٠گير .يا(.خواهد آمد

شود كه در اين ميباعث بوجود آمدن طبقات اجتماعي مختلفي در جامعه ) جهاني شدن(اين امر 
فرسا، درآمد كمي ميان براي مثال آموزگاران و دانشگاهيان و متخصصين با وجود كار سخت و طاقت

بورژوازي « اي بنام  برعكس اين امر موجب بوجود آمدن طبقه)٢۵ : همان(.براي خود كسب خواهند كرد
فكار و عقايد خود را بوسيله كاغذ شود كه همه معادالت و ادر جوامع در حال توسعه مي» المللي نو بين

اين سامانه بر . رويه از منابع طبيعي ندارندبرداري بيكنند و اِبايي از بهرهبر مردم فرودست ديكته مي
 )٢٩ : همان(.گذاردمحيط بومي كشورها تأثير ميزيست

هاي رغ از قدرتها كه فااين سامانه فكري طبيعتاً بر اقتصاد جهاني نيز تأثير گذاشته و پسامدرنيست
اند، نخواهند المللي واگذار كردهسياسي، امر توجه به محيط زيست را به عهده اقتصاددانان و بازار بين

شناسي الهي را كه قبالً چرا كه معرفت. توانست به محيط زيست مطلوب جهانيان كنترل داشته باشند
 )۶۴ : همان(.ها كنار گذاشته شده است، با خود همراه ندارندتوسط مدرنيست

هاي مستقيم و غيرمستقيم براي حفظ شود و كوششمحيط بر اساس اقتصاد مطرح ميامروزه زيست
 همان(.هاي اقتصادي را بدرستي برآورده كنندپذيرند كه در ابتدا اولويتمحيط زيست به نحوي صورت مي

-هان سوم انتقال داده ميها از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي جداري، آلودگي در نظام سرمايه)١٣٠ :

محيط كشورهاي جهان سوم بخاطر اهداف و منفعت كشورهاي شوند و برعكس منابع طبيعي و زيست
 )١٣٩ : همان(.شوندجهان اول ويران مي

شناسان و متفكران و هر نوع سامانه فكري با توجه به مواردي كه ذكر شد، اكثر انديشمندان، جامعه
هاي خود مدارانه نگاه كرده و تحليلشته، به انسان و طبيعت از ديدگاه انساندر جهان و دنياي امروز و گذ

در تمامي اين موارد علم، روح . اندرا از جهان طبيعي، تنها با استفاده از ارتباط انسان با طبيعت ارائه كرده
 قدرت و سلطه انسانها مربوط به انسانها، بعنوان مظاهر... ها و آوريانساني، اراده انساني، عقل انساني، فن

همانطور كه (در حاليكه خود طبيعت و هوشمندي آن و نظم آفرينندگي آن . اندبر طبيعت ستايش شده
هاي تمدن غربي در ها و انگارهشايد يكي از مشكالت ديده. اند، ناديده انگاشته شده)كندنيچه مطرح مي

 .  شناسي الهي باشدتمورد طبيعت، دور شدن از معنويت و ناديده انگاشتن معرف
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هاي در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم از طرف طرفداران محيط زيست نگرش
آنچه كه امروزه اكثر انديشمندان به آن . باشديكي از آنها مي» توسعه پايدار « شود كه جديدتري ارائه مي

محيطي بحران زيست. اي گذشته استشناسي الهي در مكاتب توسعهرفتتوافق دارند، نبود معنويت و مع
ها و نگاه انسان امروز به طبيعت و ها و نگرشبينيمعاصر، بحراني است معنوي نه مادي و ريشه در جهان

دهد دارد و مادامي كه نگاه انسان معاصر به عالم هستي بر بنيادي غيرمادي تفسيري كه از طبيعت ارائه مي
وار نگردد و رابطه او با پيرامونش اصالح نشود، انسان و طبيعت از اين بحران نجات نخواهند است

 )٣ :١٣٨٣  محقق داماد(.يافت
 
 ديدگاه اسالم در مورد محيط زيست) ٣ – ٢

در آيات و . اي برخوردار استالعادهديدگاه اسالم در مورد محيط زيست امروزه از اهميت فوق
هاي پروردگار به مثابه امانتي است كه به دست انسان سپرده ست كه تمامي نعمتاحاديث مكرراً آمده ا

شده است و از نظر نظام تربيتي اسالم، او حق آلوده نمودن و از بين بردن عناصر حياتي محيط زيست را 
 از منظر قرآن محيط زيست نعمتي است كه در اختيار انسانها قرار داده شده است و انسانها حق. ندارد

خدا در قرآن آفرينش انسانها و زمين و موجودات زنده را  )٢١١ آيه –سوره بقره (.كفران نعمت را ندارند
دارد و  و انسانها را از آلوده كردن و نابودي محيط زيست برحذر مي)٢٧ آيه –سوره زمر (.داندبيهوده نمي

كه خود آنها بپا خيزند و همت و خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نخواهد داد مگر آن« : فرمايدمي
هاي قرآن و مبتني اسالم اهميت تربيت و آموزش را در حفظ محيط زيست بر اساس آموزه» .تالش نمايند

داند و انسانها را در برابر زمين و چهارپايان مسئول مي) ع(حضرت علي . داندبر اخالق در جامعه مي
داري صحيح و اصولي از محيط زيست را سرمشق مردم قرار بروي بهره. شماردنابودي آنها را ناپسند مي

هر كس آب و خاكي داشته باشد و با اين حال فقير باشد، خدا او را ار رحمت « : فرمايددهد و ميمي
 )٢٧ - ٢۶  صص: سند ملي محيط زيست(».خويش دور كند

آوري و توجه به گذشته با پيشرفت علم و فنقروننگاه انديشمندان غربي به محيط زيست در  •
-برداري بيگرايي بوده است كه نتيجه آن در محوريت قرار گرفتن انسان و بهرهگرايي و عقلانسان

نساني بوده است كه در برخي موارد سبب تخريبرويه از محيط زيست در جهت برآوردن نيازهاي ا
 .غيراصولي محيط زيست شده است

شناسي ومدرن، نگاه به محيط زيست بدون در نظر گرفتن معرفتهاي مدرن و پستدر دوره •
برداري از محيط زيستجهانبيني الهي بوده است و اين عاملي براي كنار گذاشتن اخالق در بهره

 .شده است
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  زارع(:شوديم بنديتقسيم محيطي در سه ديدگاه عمده زيست به محيط زيستدر اسالم، نگرش
١٣٨٠( 

مطرح است كه نمونه بارز آن توصيه به حفظ »  ديدگاه حفاظت «ديدگاه، تحت عنوان  نخستين
آن  هرگز در زمين پس از آنكه كار«: فرمايد مي۵۶خداوند در سوره اعراف آيه . گياهان است  ودرختان

عدم تخريب را امر  و ه حفاظتياين آيه ديدگا» .برنخيزيد به امر خدا نظم و اصالح يافت به تباهكاري
رساند و در را مي و شادابي زندگي قسم خداوند به گياهان و جانوران اهميت. دهدكند و اشاعه ميمي

  .دهدآنها را مورد توجه قرارمي نتيجه ارزش حفاظتي
د خداون در اين ديدگاه اصوالً نگرش اسالم و فرمايش. است»  برداريديدگاه بهره «دومين ديدگاه 

  ... «:آمده استقرآن در . كريم آن است كه انسان از هر آنچه را كه آفريده شده است، بهره گيرد در قرآن
غذا برويانديم و باغ انگور و  براي ريختيم، آنگاه خاك زمين را بشكافتيم و حبوبات ما آب باران را فرو

پر از درختان كهن و انواع  غهاينخل خرما و با كه همه بدروند باز برويند و درخت زيتون و نباتاتي
از  برداريهمين ديدگاه در بهره» .مند شويدآدميان و حيوانات از آن بهره ها، تا شماها و علفها و مرتعميوه

 )١۴ آيه - نحل سوره(.دريا نيز وجود دارد مواهب غذايي
ربع  ن ديدگاه كه دراي. است»  ديدگاه توسعه پايدار «دارد،  كه در اين زمينه وجود سومين ديدگاهي

پذير سخن را به خود جلب كرده از منابع پايان محيطيو زيست علوم طبيعي  توجه دانشمندانبيستمقرن 
دارد  خداوند هم در آيات مختلف اشاره. كنداستفاده معقول را در طول زمان و نسلها تشويق مي گفته و

 اين )۴٩آيه  -سوره قمر (.به اندازه آفريده شده است  و يا از هر چيزي)٧ آيه - سوره اعراف(كه اسراف نكنيد 
 .كشورمان نيز ديده شده است نگرش در قانون اساسي

 و شكر نعمت و موهبت را نگرد و پاسداريمي زيست به عنوان موهبت الهي  به محيط اسالمدين

در بين مردم  اديگر، توسعه و تشويق فرهنگ قناعت ر از سوي. آوردبه شمار مي وظيفه روزمره هر فردي
 الهي خود درباره فرهنگ –نامه سياسي در وصيت) ره(امام خميني . داندمي و اجتماعي وظيفه شخصي

و بدانيد كه نژاد آريا و « : كندقناعت و مسير پيشرفت و تعالي يك جامعه به ملت ايران چنين وصيت مي
را بيابد و يأس را از خود دور كند و عرب از نژاد اروپا و آمريكا و شوروي كم ندارد و اگر خودي خود 

و آنچه . چشمداشت به غير خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت همه كار و ساختن همه چيز را دارد
اند، شما خواهيد رسيد به شرط اتكال به خداوند تعالي و اتكاء به انسانهاي شبيه به اينان به آن رسيده

ها براي رسيدن به زندگي شرافتمندانه و خارج شدن از تينفس و قطع وابستگي به ديگران و تحمل سخ
وري و توسعه پايدار چه در امر آطبق فرمايش رهبر كبير انقالب رسيدن به پيشرفت و فن. »سلطه اجانب 

تك افراد برداري از منابع، با پياده كردن فرهنگ قناعت توسط تكسياسي، چه در اقتصاد و چه در بهره
 .تجامعه امكانپذير اس
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 «رسد زيرا متوازن مي نگرد و در رفتار با آن به جامعيتيمي زيست بطور جامع  به مقوله محيطاسالم
 «اين جامعيت متوازن را در طبيعت . )١٩ آيه - سوره حجر(» آفريده شده است همه چيز در زمين موزون

ود را متناسب با رسيدن به وضعيت متعادل در هر مكاني، زمان خاص خ. نامندمي » وضعيت متعادل
و  وجدان فردي گرانه و نامتوازن باشد، ولذا، چنانچه رفتار انسان تخريب. طلبدغالب و حاكم مي شرايط
 يا حفاظت از آن بسي ناپذير وزيست اجتناب جامعه حساس نباشد، در آن صورت تخريب محيط عمومي

 )١٣٨٠  زارع(.مشكل خواهد بود

 

 :نگردشناسي الهي و با سه ديدگاه عمده ميدين اسالم به محيط زيست از جنبه معرفت •
 ه پايداربرداري و ديدگاه توسعديدگاه حفاظت، ديدگاه بهره

اي در نظر گرفتهتك افراد جامعه را در قبال محيط زيست به گونهاسالم در اين زمينه رفتار تك •
از نظر .دنناممي » وضعيت متعادل «  رااست كه به جامعيتي متوازن برسد كه در طبيعت اين حالت

ت و قناعت و توسعه محيط زيساسالم پاسداري از محيط زيست بايستي با شكر نعمتدين مبين 
    .تمام افراد جامعه همراه باشد
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در فصل گذشته تعريفي جالب از نحوه برخورد انسانها با محيط زيست پيرامونشان ارائه شد كه 
ها، خطوط مترو، پاركهاي جنگلي و مناطق حاكي از گسترده بودن محيط زيست انساني تا كارخانه

زيست هاي دهنده اهميت و گستردگي ارتباط انسان با محيطاين گستردگي، نشان. حفاظت شده بود
در اين محيط زيست انسان هم با جانداران و . هاي مصنوعي ساخته دست انسان استطبيعي و  محيط

ها اين ارتباط. از اينرو مجبور به برقراري ارتباط با آنهاست. كندهم با اشياء ساخته دست خود برخورد مي
بويژه در برخورد انسانها . ستنداي اوقات بسيار پيچيده و سخت هگاهي اوقات بسيار كوتاه و ساده و پاره

-از اينرو شناسايي ارتباط بين انسانها و محيط. خوردبا محصوالت مختلف، اين امر به وضوح به چشم مي

بنابراين الزم است كه اوالً ارتباط . شودهاي زيست، باعث درك بهتر از نگرش انسانها به پيرامون خود مي
 محيط زيست جداي از يكديگر كامالً – محصول –ين انسان گانه بهاي سهتعريف شود و سپس ارتباط

 .مشخص شوند
 

 ارتباط و انواع آن) ١ – ٣
در علم روانشناسي، اين . شودارتباط بصورت كلي بوجود آمدن تقابلي ميان دو چيز را شامل مي

از اشياء، هاي مختلف اعم تقابل عبارتست از نوع درك، آگاهي، رفتار و واكنش انسانها در قبال پديده
هاي از اينرو نوع ارتباط انسانها با پديده. طبيعت، جانداران و انسانهاي ديگر و نيز ارتباط با خداوند

 )١٣٨۵  فرهنگي(:شودبندي مي گروه طبقه۴پيرامون در 
 ارتباط با خود  •
 ارتباط با ديگران  •

 الطبيعهارتباط با خدا و ماوراء •

 ارتباط با طبيعت •

شود كه فرآيندهاي ارتباطي بتدريج معه بشري بسوي قرن حاضر، مشخص ميبا نگاهي به حركت جا
بيعت و طهمگام با اين تغييرات، نحوه برخورد انسانها با . شوندتغيير كرده و گاهي حتي كنار گذاشته مي

 .محيط زيست پيرامون خود تغيير كرده است
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هماهنگي با   در ارتباط و،دشوهنگام كه به هوش انساني خود نزديك مي در هماناوليه انسان 
براي عاطفي كردن اين ارتباط و هماهنگي  رسد و در تالش كنجكاوي اوليه ميءاي ارضا به گونه،همنوع

 - ارتباط انسان. شوداينكه طرح و برنامه مدوني داشته باشد هدايت مي به سوي كشف زبان و گفتار بدون
-ميهاي پيدايش زبان ايجاد ت كه در همان نخستين دوره ارتباطي اسالگويترين نوع انسان اولين و عالي

روابط آيند كه شود و با گسترش انديشه و زبان در اجتماع روزافزون انساني، روابط عمومي بوجود مي
 )١٣٨۵  رهنگيف(.ا در جامعهانسانهعمومي يعني شكل دادن رفتار 

رين هماهنگي موجود در هستي از تترين و كاملاصلي با گذشت قرنها اين پيوند هم چنان به عنوان
-مي ها در تفكر انسان غارنشين شكل » 1متوتِ« در همان حال كه . شده استپذيرفته  طرف نوع آدمي

رعد و برق يا احترام حيواني مانند  ترس از .ددانهاي محيطي مي او خودش را ارباب مطلق پديدهيرد،گ
كما . اندجويي كه ذات اوست شكل گرفته به برترينهفته ميل معني واقعي وحشت كه به دليل شير نه به
در نهايت اين شود، مي » زدايي از طبيعت افسون «روند گسترش فرهنگ و علوم كه منجر به اينكه در

لرزه شده و هيبت رعد و برق و زمين هاي طبيعي مانندترس تبديل به آگاهي موقت از خاستگاه پديده
مانند ) كه محصول زبان اوست (آورانهفنهم با دستاوردهاي  ... و يراي مانند شطبيعي جانوران درنده

هم فراموش  هاي خودش را اسطوره و رشد،در عين حال انسان رو به قدرت. شكندميدرهم   ...تفنگ و
  )١٣٨٣  اكبري(.كند و ديگر نه زمان ازلي و نه انسان ازلي مطرح استمي

حركت همواره در جهت استيالي عقل بر  انقالب صنعتياز قرون وسطي تا رنسانس و از آن جا تا 
هاي علمي با بيان تجربه و آزمايش و روش  از راهباالخرهانسان تا . است  پيش رفته »مجرد« هاي نگرش

 تفوق و ،كشاندجهت رد و قبول مي  چيزي كه از راه اثبات، در نتيجه به نهايت2ِنگرش پوزيتيويستي
 لميع تجربه(براي انسان آن چه به عنوان فلسفه . داردميآزمايشگاهي اعالم برتري خود را بر نظرات غير

 – ارتباطي انسان الگوي. نيست  امروزه چيزي جز جنگ زبان عليه زبان،اهميت دارد) تجربه هنري +
 الگويهاي مدرنيسم جاي خودش را به رسيدن به اولين نشانه انقالب صنعتي و سپس انسان با ظهور

 )١٣٨٣  همان(.دهدميحيوان  - انارتباطي انس
كم از خودش را كم  تحمل مخالفت و يا مشاركت با تفكرات رو به مدرن همنوعگراانسان عقل

 و باب شدن فلسفه 3زندگي فردي همه چيز را در ،اي يا خويشاونديزندگي گله  و با تغييرهدست داد
را به جز براي  انسان ديگر تحمل انسان ،بينيبا اين دگرگوني در جهان. كندميخودش خالصه  فرديت

ند رروحيات و تفكرات مشخص او را ندا  و به دوستاني كه توان مقابله باهرفع نيازهاي غريزي نداشت
 و پيشينهاي ي تمامي ارزشف او را به سوي ن،ترغيب خود به عزلت اين. آوردمييعني حيوانات روي 

                                                 
١ totem 
٢ positivism 
٣ individuality 
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اين كه هر آنچه تا به امروز   وهها دادبه دگرگوني ارزشبرد تا آن جا كه حكم مياخالقيات مقدس پيش 
 . 1است ارزش ديگر بي،به عنوان ارزش مطرح بود

شئ به  - ، دستاويز محكم و خوبي براي عمق بخشيدن به ارتباط انسان2با مطرح شدن ساختارگرايي
زي جز خودش  به چييءهر ش  است ويء، شكل همان شيءچرا كه معني و محتواي هر ش. دآيوجود مي

  )١٣٨٣  كبريا(.دشو نميعارجا
هايي چه در زمينه اجتماعي و چه در زمينه هنري، اجتماع انساني هر چه با گسترش چنين انديشه

در شهرهاي بزرگ انسانها با طبيعت بيگانه . آوردبيشتر از طبيعت رويگردان شده و به تنهايي روي مي
 فيزيكي پيدا كرده –علمي  اي كامالًشدن عدم قطعيت كه جنبهامروزه با اثبات  )١٣٨۵  فرهنگي(.شوندمي

و باز است مهم تلقي  ناقص ،نيست و تنها آن چه بسيار ناكامل  هنر و هنرمند كامل ديگر مطرح،است
  اكبري(.شودمي تبديل يء ش– يء به رابطه شيء ش- رابطه انسان الگوي  با رسيدن به اين مراحل.شودمي

١٣٨٣(  
. دهدها، نه تنها در زمينه ارتباطات اجتماعي بلكه در ارتباط انسان با طبيعت نيز رخ ميتباطتغييردر ار

. زنندبرداري از طبيعت ميها و ابزارآالت مختلف، دست به تغيير و بهرهآوريانسانها با بدست گرفتن فن
-دهند، نگرشر ميحتي در قرن بيستم كه علوم مختلف انسانها را به حفظ طبيعت و محيط زيست هشدا

هاي هنري به موضوع محيط زيست، هرچه بيشتر بسوي انتزاع از طبيعت هاي مختلف از جمله نگرش
هاي ارگانيك طبيعي دور هاي دست انساني، بيش از پيش از اشكال و فرمروند و اشياء و ساختهپيش مي

 .شوندمي

                                                 
پرستي محض ع رئاليسمي كه در واق؛بيندمي را در برابر خود) Realism ( رئاليسم، انسان)Idealism(آليسم با مطرح شدن ايده  ١

يسم امپرسيون ولي با خلق.  از طبيعت است و الهام گرفتناش محاكات كردنداند كه وظيفهاي ميخويش هنرمند را آيينه
)Impersionism(،شايد بتوان گفت از  .آيداي ديگر از تصورات انساني پديد ميبه رئاليسم و مرحله ترين ضربه اولين و محكم

 حيوان به سمت گريز از هر جانداري و بازگشت به نوع –انسان   انسان و–ان پس از ارتباط انسان  كه انساستاينجا به بعد 
 تر پس از اين كه كوبيسمبه طور روشن. آوردميروي  )personification (نيشاستحاله شده پرسونيفيك يا جاندارپنداري پيشرفته و

)Cubism(ت با تقليل  و در حقيقكندميهنر معرفي   خود را به عنوان) انسان به ) حضورش  ترين شكلتبديل هر چيز به ساده
  چيزي جز)subject(ابجكت  و سهند كه اهميت داشتهستاين اشياء  ديگر ،دنزميزدايي دست اشكال هندسي به نوعي انسان

ذهني كه جهان و امور آن را  ،ذهن قياسي  عينيت مقدم بر ذهنيت تثبيت شده و.، نيستشودمي  تكراركه مكرراً) object(آبجكتي 
در اولين مراحل  ترين اشكال تخيل كه ريشهاش براي عرضه ابتدايي عرصه،آوردپايين مي اشهاي وضعي و طبيعيبه تقارن

 ،كنندعمل مي ،زنند حيواناتي كه به نمايندگي از انسان حرف ميمثالً تشبيه و حتي تمثيل ،پيشرفته خرد آدمي دارد يعني استعاره
در   شئ مدل مسلط است و انسان كه روح را–از اين پس مدل ارتباطي انسان  .شود محدود مي ،... دهند و مي)اخالق( سدر
تر مثابه روح و جسم و رخدادي كه هر لحظه در حال نزديك  بهء به سوي اشيا،تواند تجزيه و تحليل كندهاي آزمايش نميلوله

تر  واقعيت گريزان،تر نشان دهدنزديك ر چه قدر او سعي دارد تا خودش را به واقعيتاما ه.  روي آورد هستند،واقعيت شدن به
 )١٣٨٣  اكبري.(تر استو مبهم

٢ constructivism 
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 امعه انسانيآوري جارتباط و فن) ٢ – ٣
كنار هم عمل  ها بر طريق فطرت خود نياز به ارتباط با يكديگر دارند، با هم بينديشند و درانسان

-قدر بىوسايل خود نيز همان انسان مدرن در انتخاب...  « :كنند، در حالى كه به تعبير آرنولد وتشتاين

شود كه وضعيت ت، نتيجه آن مىسراسرى اس  امرىآوريفنسلطه . اختيار است كه در انتخاب اهدافش
 اين عدم .» مبتنى است نه بر نسبت او با ديگر آدميان آوريفنآدمى در جوامع مدرن، بر نسبت او با 

 .آفريندمى ارتباط و تناسب است كه مشكل
 يپيشرفته صنعتى به معنا دارى و كشورهاىدنياى امروز به معناى عام با محوريت نظام سرمايه

اند كه هيچ نظارت و اى رقم زدهگونه  را بهآوريفن، توسعه آوريعلم و فنكانون توليد خاص به عنوان 
-فنكشد و اين انسان تابع، ناچار است خود را با انواع مى تابد و انسان را به دنبال خودكنترلى را برنمى

 .همسو كند  ارائه شده هماهنگ وهايآوري
 و 1آورند، بوسيله دو اصطالح بيوسفريت به شمار ميآنچه مردم امروز آن را تهديدي براي بشر

بيوسفر عبارت است از محيط نگهدارنده زندگي در كره زمين و بعبارت ديگر . شود بيان مي2تكنوسفر
تكنوسفر عبارت است از روبنائي كه انسان بوسيله . باشدمتشكل از پوسته زمين، سطح آن و جو زمين مي

وار بر روي بيوسفر آوري به چيزي مانند رشدي انگله علت پيشرفت فننيروي ابتكار خود آفريده و ب
 :١٣٨١  پهلوان(.كندرا مصرف مي) بيوسفر(بعبارت ديگر تكنوسفر بدن پدر و مادر خود . تبديل شده است

٧٢( 
كوشند روح علوم عقلي را در روابط اجتماعي و اقتصادي وارد كنند هاي صنعتي مياز آنجا كه جامعه

 : همان(.شوندنها كميتي خاص قائل شوند، به نوعي ابزارگرايي با مركزيت عوامل اقتصادي دچار ميو به آ
٨٩(  

 شيء منتج –اين ابزارگرايي با توجه به مطالب صفحات پيشين، به ايجاد ارتباطي نامناسب بين انسان 
 آمدن مشكالت عدم ايجاد ارتباط مناسب يك فرد با يك محصول و محيط زيست باعث بوجود. شودمي

 )٣٣ :١٩٩۵  Papanek(:شودمحيطي ميمختلف زيست
 آلودگي يا اتمام منابع اوليه •
 ايتوليد گازهاي گلخانه •

                                                 
١ Biosphere 
٢ Technosphere 

وعات پيرامون خود در طول تاريخ همواره تغييرفرآيندهاي ارتباطي انسانها با محيط زيست و مصن •
كرده است و بتدريج با تغيير فرآيندها و الگوهاي ارتباطي، انسانها روزبروز از محيط زيست و طبيعت

 .اندپيرامون خويش بيگانه گشته
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 شوند كه منتج به تخريب اليه اُزن مي1هاوليد كلروفلوئوروكربنت •
 هاي اسيديتوليد باران •
 هاي فضاييتخريب اقليم و ايجاد محدوديت •
 رسانند به گياهان، جانداران و انسانها آسيب ميهاي توليدي كهمواد يا شيوه •
 آلودگي هوا، آب و خاك •
 آلودگي صوتي كه بر روان انسان تأثير تخريبي دارد •
 آلودگي بصري •

گيري كوتاه از ارتباط انسان با محيط زيست پيرامون خود و ارتباط او با بنابراين در يك نتيجه
 محيط زيست – هرگونه عدم تناسب ارتباطي بين انسان توان عنوان كردمحصوالت و اشياء پيرامونش مي

محيطي براي  مصنوع و يا ايجاد ارتباط نامناسب و ناقص بين اضالع اين سه گونه، مشكالت زيست–
 .كندانسان و محيط زيست بروز مي

 
 

 ارتباط انسان و محيط زيست) ٣ – ٣
تأثير اي ارزشي خود محيط را دگرگون كرده و بطور متقابل تحتهانسان بر اساس نيازها و هدف

تأثيرات تخريبي اين . كندآوري اين امر را تسريع ميبويژه پيشرفت فن. گيردمحيط دگرگون شده، قرار مي
در مقابل، . روداز نكات مهم انتقادي دنياي امروز به شمار مي) شناختياخالل در نظام بوم(دگرگوني 
-آوري را مثبت ارزيابي كرده و آن را باعث باال رفتن سطح زندگي انسانها به شمار مي فنبرخي تأثير

 .آورند
هاي زيادي را متقبل هاي واالي انسان، درك و خلق زيبايي است و در اين راه هزينهيكي از ويژگي

فظت از انسان ساخته صنعتي براي سكونت و محاهايي ساده و بدون تزئينات پيشاگر چه اتاقك. شودمي
ترين ساخت و حتي در ساده. كنددر برابر عوامل جوي كافي است، اما نيازهاي رواني او را ارضاء نمي

-كرماني(.شودهاي اندك، بخش عمده هزينه صرف عوامل تزئيني و زيبا كردن محيط ميسازها و با بودجه

 )١٠ :١٣٨۵  نژاد
هر روز شهرهاي جديد، تجهيزات و . نه ماستهاي اساسي زمادگرگوني سريع محيط يكي از ويژگي

كند، برخي وسايل جديد و نيز شرايط جديد، رفتارهاي جديدي را به گروههاي مختلف جامعه تحميل مي
گران و هاي جديدي را به گروههاي استفادهگيرينمايد و بطور كلي جهترا تقويت و برخي را تضييع مي

                                                 
١ CFC's 

انسانها به طريق فطرت نيازمند ارتباط هستند و بايستي خود را از يكسو با محيط زيست و طبيعت و •
 .هاي مختلف جامعه انساني هماهنگ كنندآوريز سوي ديگر با محصوالت و فنا
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محيطي سعي دارند محيط م مختلفي همچون روانشناسي زيستامروزه علو .نمايدمحيط خود القاء مي
ها، نيازها و آمال و آرزوهاي هاي زندگي انساني را مطابق با خواستهزيست انساني اعم از طبيعت و محل

شناسي شناسي و جامعهبا مطرح شدن اين علم، علوم ديگري مانند اِرگونومي، انسان. انسانها تغيير دهند
در بررسي برخوردهاي افراد مختلف با محيط زيست و محصوالت . شوند وارد مينيز در اين حيطه

گيرند تا با سازماندهي موجود در محيط زيست، رفتارهاي عملكردي و احساسي مورد بررسي قرار مي
 مصنوع – محيط زيست –الگوي ارتباطي هر فرد با اين موضوعات، الگوي صحيح ارتباطي بين انسان 

هاي مختلف براي زندگي انسانها كاربرد تواند در طراحي محيطين الگوي ارتباطي ميتهيه گردد كه ا
بنابراين در پرداختن به ارتباط بين ). به اين موضوع در فصلهاي بعد پرداخته خواهد شد(داشته باشد 

ها، حواس العملانسان و محيط زيست و محصوالت موجود در محيط زيست انساني، رفتارها و عكس
شايد اگر تمامي اين موارد در كنار يكديگر . انه انساني و ميزان درك و آگاهي افراد نيز دخيل هستندپنجگ

در يك فرد بصورت كامل دريافت شوند، ارتباطي كامل بين او و محيط زيست پيرامون صورت خواهد 
 . گرفت

 
 تأثير متقابل انسان و محيط) ١ – ٣ – ٣

 با وجود پيشرفت علم براي او اهميت خاصي پيدا كرده درست است كه محيط زيست طبيعي انسان
با وجود پيشرفت علم و بكارگيري اصولي . هاي موجود بيانگر تناقضي در اين مورد استاست، اما نشانه

آنچه كه . آيد كه سرمنشاء آلودگي آن علم و جايگاه آن استمنابع طبيعي، باز مواردي بوجود مي
ها هستند، اين است كه نه دينداري و نه علم مينه پاسخگوي اين تناقضدوستداران محيط زيست در اين ز

كنند؛ اگرچه تأثير هيچكدام در مورد محيط زيست طبيعي پيرامون انسان نقش محوري را ايفاء نمي
آنها معتقدند كه رابطه انسان با محيط زيست اطراف خود به فرهنگ فرد و . بسزايي در اين امر دارند

 )٩٧ :٢٠٠٢  Milton(.گرددمي ساس فرد از طبيعت بازجامعه و نيز اح
تا زمانيكه انسان محيط زيست اطراف خود را از آن خود نداند و با آن ارتباط معقولي برقرار نكند، 

اين ارتباط ناشي از احساسات . هم در استفاده از آن و هم در بهبودبخشي به آن دچار مشكل خواهد شد
 توسعه .1باشدرد و در سطحي باالتر مربوط به فرهنگ جامعه آن فرد ميو تفكرات و ساختمان تعقلي ف

                                                 
كنند كه تصور د ميگاهي با آنها آنچنان برخور. در جوامع غربي امروزه بسياري از مردم به حيوانات نگاههاي متفاوتي دارند  ١
دهنده دشمني حاد ميان انسان شود كه بنظر نشانباشند و گاهي آنچنان برخورد ميشود حيوانات جزئي اصلي از وجود آنها ميمي

دوستداران محيط زيست اين امر را ناشي از عدم احساس يگانگي در صاحب چيزي بودن يا نبودن محيط زيست . و حيوان است
تواند احساس نزديكي و آنها عقيده دارند كه تا انسان محيط زيست اطراف خود را از آن خود نداند، نمي. نددانو جانداران مي

ارتباط با طبيعت را داشته باشد و با بازخوردي كه از تصورات خود در مورد طبيعت خواهد داشت، نسبت به آن قضاوت و اقدام 
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 :١٣٨٠ شيخي(.آوردشود، نهايتاً آلودگي شهري را به دنبال ميشهر كه به افزايش حمل و نقل منجر مي
 عالوه بر آن مشكالت متعددي در جوامع مختلف از جمله اقتصاد وجود دارند كه باعث بوجود )٢۵٣

 عامل اساسي ۵. شوداس عدم اطمينان به محيط زيست شهري و فرار انسانها از آن ميآمدن نوعي احس
 )١۴ :٢٠٠٠  Wasowski(:شوند مردم به طبيعت و حيات وحش پناه ببرندباعث مي
 اقليم •
 هاي حومه شهرهاجنايت •
 تراكم جمعيت •
 آلودگي •
 آور زندگيهاي سرسامهزينه •

اين . تقابل بين انسان و محيط زيست او را درك كردتوان وابستگي و ارتباط مبا اين اوصاف مي
توان با تأثيراتي كه هر دو بر روي يكديگر خواهند ارتباط متقابل بين انسان و محيط زيست را مي

 .گذاشت، بصورت كامل شناخت

 
 
 تأثير محيط زيست بر انسان) ٢ – ٣ – ٣

به عقيده آنها، محيط . برندزيست بعنوان عامل الهام افراد نام ميدوستداران محيط زيست، از محيط 
. زيست منشاء زندگي و الهام انسان در استفاده از منابع طبيعي و حتي ساخت محصوالت مختلف است

گيري از اگرچه اين بهره. بردگيرد و در امور علمي گوناگون از آنها بهره ميانسان از طبيعت الهام مي
 براي خود فرد زياد شناخته شده نيست، اما آنچه كه مهم است در وجود تمامي انسانها اين طبيعت چندان

با نگاهي به زندگي موجودات زنده و محيط زيست طبيعي . احساس از طبيعت و الهام از آن وجود دارد
يرد، به همان حال الهام از طبيعت هر چه بهتر انجام گ. گردندامروزه بسياري از مشكالت انسانها مرتفع مي

 )١١۵ :١٩٩٩  Smith(.اندازه مفيدتر و سودمندتر خواهد بود
كند، آنچه انسان از دنياي درون و بيرون خود درك مي. انسان موجودي اندروني، بيروني است

اينكه معاني، زندگي را شكل . رسدسرانجام بصورت شكلي از بيان و با معناي خاص به عرصه ظهور مي
- مفاهيم را بوجود مي آورد، شايد پرداختن به يك دور باطل باشد؛ اما مالكهاي ارزشدهند يا زندگي،مي

                                                                                                                                               
 متفاوت است چرا كه احساسات در مورد افراد مختلف نسبت به يكديگر البته اين قضاوت در مورد افراد مختلف. خواهد كرد

 )١١۴ :١٩٩٩  Smith.(متفاوت است

درباره طبيعت و هم از» احساسات شخصي فرد « ارتباط انسانها با محيط زيست هم از طريق  •
اين دو در اصل فرهنگ. پذيردمحيطي صورت ميدر مورد مسائل زيست» تعقل و آگاهي فرد « طريق 
 .دهنداني را تشكيل ميزيست جامعه انسو بوم
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گاهي دامنه معنايي مفاهيم از حوزه ادراكي . ساز هستندگذاري در ذهن انسان، معيارهاي معناگرا و مفهوم
ع بيشماري حقايق و وقاي. گويدشوند كه يك جامعه با آن سخن ميما باالتر است؛ گاهي واژگاني خلق مي

ها و مفاهيمي كه بيان، فهم و اند تا براي ابراز انديشهكه در ماوراء درك بشر قرار دارند او را واداشته
انسان تمامي غايات . هاي گوناگون با عنوان نماد ابداع كندتوصيف كالمي آنها مشكل بوده است، نظام

هاي تمثيلي و نمادين به كمال دست آيينكوشد تا با كند و ميمطلوب خويش را در قالب نماد بيان مي
ها انديشه. شودها محسوب ميترين روش بيان انديشهترين و بنيادينماد يكي از ابزار معرفت و كهن. يابد

بنابراين انسان الهام گرفته از  )١٣٨۴ طوفان(.شودها و نماد متجسد ميهاي انسان، در اسطورهو آرمان
زند و دار شده از لذت زيبايي طبيعت، دست به خلق معاني و مفاهيم ميطبيعت و محيط زيست و برخور

اين نمادها در فعاليتهاي هنري انسانها بسيار كاربرد دارند و بسياري از . كندآنها را تبديل به نماد مي
تي و توان معماران، طراحان صنعكنند كه از آن دسته ميهنرمندان براي بيان منظور خود از آنها استفاده مي

 . هاي هنري را نام بردصنايع دستي و ساير رشته
در وراي الهام انسانها از محيط زيست، خود محيط زيست بازخوردي هوشمندانه نسبت به فعاليتهاي 

گاهي اوقات با برخورد ناآگاهانه انسانها با محيط زيست، اين محيط زيست آنچنان با . انساني دارد
-دهد كه بسياري از انديشمندان مانند نيچه را متحير ميان آگاهي ميهوشمندي مسائل مختلف را به انس

اي از عواملي همچون خشكسالي و فرآيند آب شدن يخچالهاي طبيعي بر اثر گازهاي گلخانه. سازد
 .خواندآندسته مواردي هستند كه طبيعت با بازخورد خود، انسان را به تفكر و آگاهي فرا مي

 
 بر محيط زيستتأثير انسان ) ٣ – ٣ – ٣

انسانها با پيشرفت علوم عقلي و كاربردي، عالوه بر الهام از طبيعت در ساختن زندگي خود و 
زيستي به اگر الهام گرفتن انسان از طبيعت را بعنوان يك ارتباط هم. اجتماع، ارتباط ديگري نيز با آن دارند

انسان با محيط زيست است، مطرح شمار آوريم، در اينصورت ارتباط ديگري كه بنوعي ارتباط غذايي 
برداري از محيط زيست براي فراهم آوردن مواد اوليه توليد محصوالت اين ارتباط، ارتباط بهره. شودمي

-برداري از طبيعت، مواد موردنياز خود براي توليد را استخراج ميانسانها با بهره. موردنياز انساني است

وسعه جوامع انساني با گسترش ابرازهاي توليد روزبروز افزايش اين ارتباط كه در طول گسترش و ت. كنند
برداري غيراصولي از طبيعت و محيط زيست انجاميده و صدمات پيدا كرده است، گاهي اوقات به بهره

. تر براي خود انسانها فراهم آورده استمحيطي بسياري براي محيط زيست و در سطحي وسيعزيست
ه از جنگلها، درختان و ساير منابع طبيعي سبب آسيب رساندن و نابود شدن براي مثال استفاده ناآگاهان

نابودي جنگلها باعث عدم استحكام خاكها  )١٣ :٢٠٠٠  Wasowski(.جنگلها و منابع طبيعي شده است
تا زماني كه جنگلهاي . شده و عدم استحكام خاك سبب شسته شدن خاكها با آب باران يا سيل شده است

منطقه گلستان از بين نرفته بودند، سيل بر زندگي مردم تأثيري نداشت، اما با شسته شدن شمال ايران و 
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خاك جنگلها در اثر سيالب، جان بسياري از مردم مستقر در شهرهاي پيرامون سيالب به خطر افتاده 
 . است

ناآگاهانه برداري انسانها از محيط زيست را بايد در دو بخش آگاهانه و با اين اوصاف ارتباط بهره
برداري در ارتباط آگاهانه، انسانها بصورت اخالقي و فقط جهت ارضاي نياز خود به بهره. بندي كردتقسيم

-برداري ناآگاهانه از محيط زيست سواي ارضاي بياما در بهره. يازنداصولي از محيط زيست دست مي

برداري، مشكالتي را  نوع بهرهمحيطي پيرو اينرويه نياز، بعلت عدم يا كمي آگاهي از خطرات زيست
براي مثال امروزه در جوامع غربي بسياري از مردم . آورندبراي خود و نيز براي محيط زيست بوجود مي

در اينصورت دو علت اساسي باعث . دانندنياز خود براي سالم زيستن را در زندگي در دل طبيعت مي
 )١۴ :٢٠٠٠  Wasowski( :شودن مي گياهي پيرامو–ها و محيط طبيعي سازي خانهدوباره

 ها بدون تفكر در دل طبيعت و عدم تفكر در مورد خود طبيعت و از بين رفتن آن ساخت خانه) الف
 ها به احياي دوباره طبيعت در اطراف خودتمايل صاحبان خانه) ب

بنابراين ؛ هاي گياهكاري و ايجاد فضاي سبز بسيار بيشتر از حفاظت آن استغافل از اينكه هزينه
 . توان نتيجه گرفت كه ميزان آگاهي در حفظ يا تخريب محيط زيست بسيار تأثيرگذار استمي

 
 ) معمار معروف آمريكايي(خانه آبشار طراحي فرانك لويد رايت ) ١ - ٣تصوير 

 .) اين خانه در دل طبيعت و باالي يك آبشار ساخته شده است تا انسان را در پيوند هميشگي با طبيعت قرار دهد(
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اما فرهنگ برخورد و ارتباط با محيط زيست نيز از عوامل مهم ارتباطي ميان انسان و محيط زيست 
امروزه در جوامع غربي به محيط زيست انسان بعنوان عاملي اساسي در زندگي افراد . باشداطراف او مي

 سويي گرايش داشته كه عالوه بر حفظ ها در قرن بيستم بيشتر به سمت ونوع معماري. شودنگاه مي
ها محيط زيست طبيعي اطراف انسان، آن را آلوده نكند و حتي اين محيط زيست در اكثر اوقات تا خانه

 )٩٨ :٢٠٠٢  Milton(.كشيده شده است
 انسانها در شناخت و درك .تر شده استاهميت محيط زيست در فرهنگ غربي امروز بسيار پيچيده

ده و باظرافت پيرامون، نياز به آگاهي و آموزش بسياري دارند تا ارتباطي واقعي و محيط زيست پيچي
 اين ارتباط واقعي با محيط اطراف انسان، باعث پيچيدگي ارتباط .اصولي با محيط زيست داشته باشند

انسانها با يكديگر نيز شده است و هر فردي با توجه به شناخت و احساس خود از محيط خود، فرهنگ 
معه خود را ساخته و در واقع الهام افراد از محيط زيست طبيعي خود با افراد ديگر متفاوت است كه جا

 )۴٩ :١٣٨۵  حاجتي مدارايي(.گاهي تضادها باعث انزواي هرچه بيشتر افراد در آن جوامع شده است
 

 )رفتارشناسي محيط زيست(برخورد آگاهانه يا ناآگاهانه با محيط زيست ) ۴ – ٣ – ٣
شود كه تقابل گيري كوتاه از ارتباط بين انسانها و محيط زيست اينچنين برداشت مييك نتيجهدر 

بين انسان و محيط زيست سواي فرآيندهاي ارتباطي بين اين دو گونه، به نوعي جدال متقابل تبديل شده 
ند، اين جدال به مدار عمل نكناست و تا زماني كه انسانها در برخورد با طبيعت بصورت آگاهانه و اخالق

 .نابودي هر دوي محيط زيست و انسانها خواهد انجاميد
، به غلبه بر »زندگي كنيم تا زيستن را ممكن سازيم « آوري كه با شعار از نظر اخالقي، آن نوع فن

انجامد، باعث رويه از آن، فراهم آوردن فراواني اقتصادي و رفاه عمومي ميبرداري بيطبيعت و بهره
كند و در اين بين انسان بين رقابت و انگي انسانها گشته و نيازهاي مصنوعي براي او ايجاد ميازخودبيگ

شود و همين امر باعث تنزل نفس به شيء در سازشكاري، با طبيعت و محيط زيست بومي خود بيگانه مي
اين حساب با . گردد كه اين امر نابودي انسان و محيط زيست اوستميان اشياء و بيگانگي عواطف مي

الهيات در عصر فرهنگ (.بهترين راه براي جلوگيري از اين امر، استفاده عقالني و اخالقي از طبيعت است
 )١٠۵ - ١٠١  صص:١٣٨٣  )و ديگران(هايدگر )(تكنولوژيك، آرنولد وتشتاين

اهميت اين كار . گيري استوابستگي و توجه به محيط زيست موضوع مهمي براي تعيين و تصميم
 اينكه فقط از مردم بپرسيم كه آيا به محيط. باشد آنها مييثر و ميزان اثرگذارؤهاي ممشخصهيين در تع
. كند عالقه دارند يا خير در واقع تنها مطرح كردن سئوالي است كه يك جواب مثبت را طلب ميزيست

جنسيت، سن، : تند از تاُثيرگذار در دلبستگي و عالقه عبارعواملدهد كه برخي از نتايج مطالعات نشان مي
خاطرات بچگي، مذهب، سياست، طبقه اجتماعي، مليت، فرهنگ، تفاوتهاي شهري و غير شهري، 

اي منجر به بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه هر عالقه. روحيات و ارزشها، تحصيالت و فعاليتها
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منديهاي محيطي ممكن  عالقه.دانندشود و در واقع افراد راحتي خود را مهمتر از عالقه ميواكنش نمي
رسد كه آنقدر پتانسيل ندارد كه به عمل منجر اي وجود داشته باشد، ولي بنظر مياست در سطح گسترده

هاي افراد را از حالت بالفعل به حالت بالقوه درآورد و منديتوان عالقهبا انجام آموزشهاي الزم مي .شود
 )١٣٨۶  ميرشاهي(.شود تنها از راه آموزش امكانپذير استاگر قرار است محيط تبديل به فضايي ملموس 

ساله ٢٠انداز با توجه به سند برنامه چشم(همانطور كه قبالً نيز در مورد زيستگاه انساني مطلوب 
و چگونگي توجه به محيط زيست سخن به ميان آمد، الزم است تذكر داده ) نظام جمهوري اسالمي ايران

گردد كه افراد جامعه با ميل و رغبت دروني خود و بر اني حاصل ميشود كه محيط زيست مطلوب زم
اساس واقعيت و حقايق اجتماعي باور و رفتار خود را نسبت به محيط زيست تغيير داده و به حفاظت 

بايد تنوير افكار عمومي و جلب براي حصول به اين مهم، مي. آگاهانه محيط زيست و منابع آن بپردازند
محيطي آحاد و طبقات مختلف هاي زيستافزايي و ارتقاء سطح آگاهي با دانشهمگرداني مردمي

 ايراني –محيطي و نهادينه ساختن فرهنگ اسالمي اجتماعي از طريق توليد، توزيع و ترويج دانش زيست
آوري متناسب محلي صورت زيست محيطي با تأكيد بر توانمندسازي جوامع محلي و ايجاد فن

 )٧ : يط زيستسند ملي مح(.پذيرد
هاي بنيادين و كاربردي براي تضمين دستيابي به محيط زيست مطلوب در اين راستا، پژوهش

 )٩ : همان(.شودوري سبز ميضروري بوده و سبب تقويت ديدگاه بهره

 
 

در » .عاملي استارتباط بين انسان و محيط زيست، فرآيندي متقابل و ت« توان گفت با اين حساب مي
-و اخالق از عوامل تأثيرگذار  مي) از طريق آموزش(اين فرآيند براي ايجاد ارتباطي سالم و بهينه، آگاهي 

 .باشند
 
 
 
 

برخورد انسانها با محيط زيست پيرامونشان بسته به سن، جنسيت، مذهب، ارزشها، سياست، •
 .شودهاي مختلفي در مورد محيط زيست ميتفاوتها منجر به نگرش. متفاوت است... فرهنگ و 

 محيط، آگاهانه ساختن نگرش افراد جامعه در قبال»محيط زيست مطلوب « ايجاد هدف از  •
 .زيست و برخورد منصفانه، عادالنه و اخالقي با محيط زيست است

براي ايجاد يك محيط زيست مطلوب انساني، آگاهي و آموزش افراد جامعه از موارد مهم و •
 .ضروري است
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 ارتباط انسان و محصول) ۴ – ٣
توانايي انسانها . اندسازند، به دليل روابط خارجي آنها داراي معنيدر نظر افالطون، آنچه انسانها مي

اي از ابتكار و آگاهي هاي جاودان و ظواهر متغير زماني و فضايي، دايرهآلتفاوت ميان ايدهدر تشخيص 
از نظر ارسطو، درك و فهم يك  .كنند تا به كمال نزديكتر شودآورد كه به او كمك ميفزاينده بوجود مي

قي و فكري آن به اثر، بسته به تأويل آن در پرتو مبدأ يا خلقت آن، شكل، جنس و محتوا و تأثير اخال
 )٨ :١٣٨٠  موگروئر(.گرددواقعيت اجتماعي، طبيعي و حتي مقدس برمي

انسان سازنده محصوالت و آثار مختلف است و در ساختن اين محصوالت نه تنها بر اساس مقاصد 
 دارد، بلكه گاهي اوقات شرايطي كه خود از آنها آگاهي ندارد، برآگاهانه در راه ساخت محصول گام برمي

هاي فيزيكي اشياء ساخت دست انسان عالوه بر نشان دادن زمينه. گذارندروي مراحل ساخت اثر تأثير مي
و بصري خود، تا حدي عوامل غيرمشخص اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و نمادين و عوامل فني 

 )١٠ : همان(.دهندرا نيز شكل مي
ا و وسايل موردنياز خود، نه تنها به نياز اصلي و دهد كه انسانها در ساخت ابزارهاين امر نشان مي

محيطي و حتي كاربردي محصول، بلكه به بسياري عوامل ديگر از جمله عوامل فرهنگي، اقتصادي، زيست
. گيرندسياسي توجه دارند و در اين راه از علوم عقلي مختلف براي بوجود آوردن اثري برتر كمك مي

 .انسان بر ساير موجودات استدهنده تفوق نسبي همين امر نشان
اندازي مناسب هر نوع اقدام عقالني كوششي است براي مسلط شدن بر يك موقعيت كه از راه دست

اندازي به نيروهاي تا زماني كه اين اقدام به دست. دهنده آن موقعيت امكانپذير استدر عناصر تشكيل
 )٩٠ :١٣٨١  پهلوان(.مورد عمل وجود ندارد» يء ش« و » عامل « شود، امكان اشتباه ميان طبيعي محدود مي

ها و اي كه ميان انسانرابطه. ها سعي در ايجاد ارتباط با آنها دارندانسانها عالوه بر تسلط بر پديده
 :شود، به عوامل زير بستگي دارداشياء برقرار مي

 )هاهدفآرزوها و (مقامي كه غريزه تصاحب در سلسله مراتب عمومي نيازها دارد ) الف
كننده شيوه برآورد نيازهاي اقتصادي و كه تعيين) نهادها يا روابط اجتماعي(قراردادهاي اجتماعي ) ب

 .هستند... 
توان مشاهده كرد كه در آن ارتباط انسان با محصول  ميصفحه بعداين نوع ارتباط را در نمودار 

يجاد شده و پس از برخورد اوليه با محصول، موردنياز ابتدا بر اساس آمال و آرزوها و اهداف ويژه انسان ا
رسد كه بر اساس ارزشگذاري و احساس انسان نسبت به مرحله ايجاد ارتباط ديگري با محصول مي

 )١١ :١٩٩٩  Li(.شودمحصول بيان مي
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 چگونگي ايجاد ارتباط بين انسان با محصول ) ١ - ٣نمودار 

 ١١ :١٩٩٩  Li: منبع
 

  پهلوان(.شودالل ارزش اقتصادي، نوعي سلسله مراتب نيازها منعكس ميبه بيان ديگر هميشه از خ
اگر .  اين امر نه تنها در توليد، بلكه در انتخاب و استفاده از يك محصول نيز تأثيرگذار است)٩٣ :١٣٨١

توانند دو نوع ها مياصل اقتصادي در انتخاب اشياء توسط انسانها اصل برتر باشد، در اينصورت انسان
 :خاب داشته باشندانت

 .گيري از منابع موجود در تناسب با نيازهاي معلومبهترين بهره: انتخاب ايستا) الف
تر، خواه زياد كردن منابع انتخاب، خواه براي ارضاي همان نيازها در وجه گسترده: انتخاب پويا) ب

 )٩٧ : همان(.اندبراي پاسخ دادن به نيازهايي كه تاكنون ناديده گرفته شده
شود، يا بر اثر ر يك جامعه توليدكننده، انسان در انتخاب خود؛ يا مجبور است، يا بر او تحميل ميد

شود و اين عوامل باعث ايجاد افتد و يا انتخاب انسان در نظر گرفته نميجويي اتفاق ميرقابت و تملك
 ١٠٨  صص: همان(.يشوند؛ احساس گرفتاري در چنگ ابزار و احساس بندگاحساس ناگواري در انسان مي

- ١٠٩( 
العملها و فرآيندهاي انسانها با محصوالت مختلف در ابتدا از راه حواس و سپس با رفتارها و عكس

در اين ميان ديدن و ارتباط تصويري با . كنندذهني حاصل از آگاهي اوليه از راه حواس ارتباط برقرار مي
 .اي برخوردار استمحصول موردنظر از اهميت ويژه

كنيم بينيم كه فكر ميچيزي را مي در اغلب موارد آن. وابستگي شديدي به قوه بينايي خود داريمما 
-هاي ما ميهايي كه نتيجه تجربيات و آموخته بوسيله درك طراحياصلرسد كه ما در بنظر مي. بايد ببينيم

اين تفاوتها . تفاوت دارددرك محيطي در چند زمينه با معناي عاميانه درك . كنيمباشند چيزها را درك مي
 : عبارتند از
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هايي مثل روشنايي، رنگ و عمق بصورت درك عاميانه به مقوله:  ميزان و پيچيدگي انگيزهدر) الف
 .نگرد ولي در درك محيطي كل منظره بصورت واحد مورد توجه استجزء مي
ت و ديدن كننده، بخشي از منظره است كه اغلب در حال حركدر درك محيطي، شخص درك) ب

 .باشد ولي در درك عاميانه اين امر صادق نيستمحل از زواياي مختلف مي
كننده معموالً بوسيله يك هدف يا مقصد مشخص و واضح به محيط متصل است و شخص درك) ج

درك محيطي داراي . باشداغلب در حال انجام كاري مثل نگاه كردن به عالمتها يا پيداكردن يك مسير مي
ها را مشكل تري است، با اينكه ممكن است اين امر برخي از بررسيهم بيشتر اما نامشخصدريافت و ف

    .آوردتري از درك واقعي را فراهم ميكند ولي فهم وسيعمي
شود كه ما چگونه اطالعات راجع به محيط فيزيكي اطراف را شناخت محيطي مربوط به اين امر مي

يابي در محيط، اين مقوله شامل شناخت فضايي، كه به ما در جهت. ييمنماتهيه، آماده، ذخيره و فراهم مي
  ميرشاهي(.باشد خاطرات و مدلهاي ذهني است، ميهكند و شناخت غيرفضايي، كه دربرگيرندكمك مي

١٣٨۶( 
زبان تصوير و ارتباط بصري از لحاظ توان، خواه براي آشتي دادن انسان با شناخت خويش و خواه 

زبان تصوير قادر است مؤثرتر از . يكپارچه بخشيدن به او از معتبرترين وسايل استبراي موجوديتي 
دهد كه تجربه كند و زبان تصوير به انسان امكان مي. تقريباً هر وسيله ارتباطي ديگري دانش را نشر دهد
 . تجربياتش را در شكلي قابل مشاهده مستند سازد

دي از سازماندهي است، چرا كه يك تصوير عمل درك تصوير شيء شامل شركت تماشاگر در فرآين
اش به صورت كليتي زنده اي به دليل قابليت تجسمياينكه چنين تجربه. اي استبخشندهخالق انسجام 

يابي، ارزيابي و ديدن در وهله نخست جهت )١۶ :١٣٨٠  كپس(.شود، خصلت جوهري آن استساخته مي
هر محيط تازه . يعت با تسلط بر فضا رابطه تنگاتنگ داردسازماندهي وقايع فضايي است و تسلط بر طب

ديدن روابط فضايي در يك منطقه . خواهديابي دوباره و ابزاري تازه براي ارزيابي ميبصري يك جهت
 )١٧ : همان(.اي متفاوت استاي كوهستاني تجربهمسطح نسبت به ديدن همان روابط فضايي در ناحيه

. ناپذير استشناختي براي انسان تحملشفتگي در موجوديت زيستآشفتگي در زندگي عاطفي مثل آ
جوي تعادلي زماني در  برخوردهايش با طبيعت و ودر هر عصري از تاريخ، انسان مجبور بوده در جست

اش، نظمي نمادي از تجربيات روابطش با انسانهاي ديگر باشد و از طريق سازماندهي تخيل بصري
اين نظم بين اشكال، تخيل خالق او را ملهم ساخته و به سمت . بيĤفريندروانشناختي و معنوي خويش 

اين در حالي است كه سازماندهي نمادين . ماديت بخشيدن به نظمي بالقوه و فطري حركت كرده است
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هاي رواني و معنوي به علت وابسته بودن به نظام ايستايي از مفاهيم، امكانات محدودي را داشته چالش
  )١٧ :١٣٨٠پس ك(.1است

او براي . كندانسان موجودي پوياست كه براي بقاي خويش بطور انفرادي و اجتماعي مبارزه مي
هاي محيط را براي گيري كند، بايد تغييرات ناگهاني در ديدنيپيروزي بايد در محيط پيرامون خود سمت

هايش ر دو وجه فعاليتهايش به ديگر انسانها، به منظور تقويت هانطباق خويش با طبيعت و انطباق يافته
. كنداش بر جهان مادي حكومت مياو به بركت ساختار احساسي خويش و انديشه. بسنجد و هدايت كند

 زماني –نظارت بر طبيعت، از جمله عادت كردن به آن از طريق چشم و جذب بصري رويدادهاي فضا 
از .  ابزاري ضروري هستندتصويرهاي قابل رؤيت براي نظارت روزافزون انسان بر طبيعت .نيز هست

فرآيند . آنجا كه چهره طبيعت مدام در حال تغيير است، انسان نياز دارد كه ابزار خويش را بازسازي كند
منتهي تر طبيعت احساسي همانند فرآيند تفكر داراي سيري تكاملي است، رشد بيشتر تنها به درك عميق

 تر و عميقترسبب شده و انسان به تجربياتي گسترده نيز، بلكه رشد تكاملي حساسيت انساني را شودنمي
 )۵٩ : همان(.يابددست مي

 
                                                 

دهنده و فرآيندي پويا در جهت يكپارچگي و بيند، عملي سازماناي از تصوير عيني مستقل از آنچه شخص ميهر تجربه  ١
فعالها ميان نيروهاي مادي بيروني و نيروهاي دروني تجربه هر تصويري حاصل يك رشته فعل و ان. اي تجسمي استتجربه

در اين . دهندزيرا نيروهاي دروني شخص، نيروهاي بيروني را در تناسب با خود تغيير شكل، نظم و صورت مي. شخص است
تغيير و ميان نيروهاي بيروني مانند نور، شكل و فرم اشياء و نيروهاي دروني گرايش پوياي شخص به ترميم تعادل پس از هر 

 ١٩  صص:١٣٨٠ كپس.(كندهاي دروني انسان را سازماندهي ميدر واقع اين سيستم عصبي است كه انگيزه. مداخله بيروني است
كنند كه ناخودآگاه انسانها با نگاه كردن به يك سطح دوبعدي متحرك، فضا را بيشتر از هر چيز به اين خاطر تجربه مي) ٢٠ -

انگيزند، در كليتي زنده سازماندهي و اش در آنها برمي را كه خصوصيات آن سطح و ابعاد ديدنيسعي دارند احساسات متفاوتي
با اين كار به خاطر طبيعت متنوع و روابط متقابل بين واحدهاي بصري روي سطح و روابط متقابل اين واحدها با خود . درك كنند

چرا وقتي به « : گويدافالطون مي) ٢٣ : همان.(شوندآن ناتوان ميسطح، از ايجاد رابطه مناسب با مفاهيم فضايي حاصل از ديدن 
كند؟ احتماالً همه در اينباره موافق دارد و از شادي لبريزتان ميكند، نگه ميدهد، جذب ميكنيد، شما را تكان ميچيزي نگاه مي

به كالم ديگر، زيبايي در چيزهاي . سازدميآيد، هستيم كه مناسبات بخشها با يكديگر و با كل، زيبايي را آنطور كه به چشم مي
 )۵٠ : همان(».قابل رؤيت، همچنان كه در هر چيز ديگر در تقارن و تناسب است

 :انسانها با محصوالت مختلف دو نوع برخورد اساسي دارند •
 .انجامدمحصول مياول؛ برخورد بصري و فيزيكي كه به ارتباط مستقيم با 

كه به ارتباط غيرمستقيم با...) اجتماعي، فرهنگي، ارزشي، نمادين و (دوم؛ برخورد احساسي 
 .شودمحصول منتهي مي

،، در مرحله اول نيازها، عاليق و تطابق محصول با اهداف كاربردي انساناين الگوي ارتباطيدر 
العملهايرحله دوم، ارزشگذاري و عكسدهند و در مارتباط مستقيم شخص را با محصول شكل مي

 .دهند با محصول شكل مي رااحساسي فرد در مقابل محصول، ارتباط مشخص اما غيرمستقيم فرد
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اگر . حاصل تمام اين مطالب نشان از تأثير فرآيند ارتباط انسان با محصول موجود در پيرامونش دارد
فرد و آگاهي او و ارتباط او با چه در اين بخش تنها به ارتباط تصويري و فرآيند تشكيل تصوير در ذهن 

دهنده اهميت عناصر ارتباطي انسان كه همان حواس او محصول سخن رانده شده است، اما اين امر نشان
چرا كه اولين راه برخورد و بهتر بگوييم ارتباط با يك موضوع، ديدن، چشيدن، بوييدن، . باشند، استمي

ين امر اتفاق افتاد، مرحله آگاهي و درك شيء و پس گوش دادن و لمس كردن آن است و پس از اينكه ا
شود انسان مدل آگاه شدن كامل باعث مي. العمل در قبال شيء بوجود خواهد آمداز آن كاربرد و عكس

 .ارتباطي قويتري بين محصول و خود بوجود آورد و تجربيات خود را وسعت بخشد
نشستن پشت . شوند فعاليت خودكار ميهاي انسان تبديل بهبر اساس تجربه قسمت اعظم فعاليت

هاي تواند همزمان فعاليتشود و شخص ميفرمان اتومبيل پس از مدتي تبديل به فعاليتي خودكار مي
فيلسوف و (ويليام جيمز . پذيردهمين امر در مكالمات روزمره نيز انجام مي. ديگري نيز انجام دهد
هاي روزانه را بطور خودكار و يم مقدار بيشتري از فعاليتاگر بتوان... « : گويدمي) روانشناس آمريكايي

هاي ذهن ما براي انجام كارهاي مناسب خود به مراتب آزادتر بدون تالش انجام دهيم، بهترين انرژي
 )۶٠ :١٣٨٠  كپس(».خواهد بود
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راقبت از چيزها، رشد و پرورش آنها آفريند و فرهنگ به معني مانسان موجودي است كه فرهنگ مي
. كاركرد فني، اساس و بنياد وجه مادي اين خالقيت بشري است. باشدو در نتيجه آفرينش چيزهاي نو مي

براي جانوران، اشياء همگي موضوعاتي با كنش و فعاليتند، اما انسان اين خصوصيت را دارد كه با اشياء 
 )١٠٠ - ٩٩ صص :١٣٨٣  )و ديگران(هايدگر )(وژي، مارتين هايدگرپرسش از تكنول(.همانند اشياء روبرو شود

 :ها بر چهار نوع استاز نظر فلسفي علت پديده
 .آورداي كه يك شيء را پديد ميعلت مادي؛ براي مثال ماده

 .شودعلت صوري؛ فرمي كه ماده به آن فرم تبديل مي
 .علت غايي؛ كه نياز يا هدف از بوجود آمدن شيء است

 )۴ - ٣  صص:١٣٨٣  )و ديگران(هايدگر (.باشدعلي؛ كه سازنده آن شيء ميعلت فا
. دهندانسانها براي برآوردن نيازهاي عملكردي و كاركردي خود، محصوالت مختلفي را شكل مي

. آنها چه در ساخت و چه در استفاده از محصول ساخته خود، سعي دارند حاكم و ناظر بر محصول باشند
اين . خته دست او نيست، سعي در آگاهي از محصول و تسلط بر محصول داردحتي فردي كه محصول سا

كارگري كه در كارخانه براي انجام . خوردسيستم ارتباطي در تمامي امور روزمره انسان به چشم مي
وظايف خود، سعي در آگاهي از دستگاه سپرده شده به او را دارد تا مديري كه در سازمان سعي در 
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اين آگاهي . اي به نام آگاه شدن قرار دارندركنان مختلف دارد، همگي در فرآيند ارتباطينظارت بر كار كا
 .بسته به ميزان درك و آموزش افراد متفاوت است

 :شوندمحصوالت مختلف از نظر نوع و سرعت درك و آگاهي به دو دسته تقسيم مي
 2گراكمينه 1شناسيمحصوالت ساده و كاركردي و از نظر زيبايي •
 شناسي تزئينيآورانه و از نظر زيباييوالت پيچيده و فنمحص •

بر اين اساس ميزان آگاه شدن از محصوالت مختلف بسته به روبرو شدن با نوع محصول نيز متفاوت 
ترند، براحتي و به سرعت قابل درك بوده و محصوالتي كه از نظر راحتي كاربرد و تزئينات ساده. است

حال در مقايسه ارتباط . ان زيادتري را براي درك شدن احتياج دارندتر زمبرعكس محصوالت پيچيده
توان ميزان اطالعات و آگاهي اشخاص مختلف را نيز از افراد مختلف با اين دو دسته از محصوالت مي
افرادي كه داراي اطالعات و آگاهي بيشتري در مورد . عوامل اصلي فرآيند آگاه شدن به حساب آورد

عتر از آن آگاه شده و برعكس افرادي كه آشنايي كمتري از محصول دارند، ديرتر در محصول باشند، سري
 )۵١ - ۴٨  صص:١٣٨۵  حاجتي مدارايي(.تر خواهند بوداين فرآيند موفق

. زيستي تبديل خواهد شدبا درك يك محصول، فرآيند ارتباطي بين انسان و محصول به ارتباطي هم
تواند نوان موجودي كاربردي نگاه خواهد كرد كه در هر لحظه ميدر اين صورت انسان به محصول به ع

در اختيار داشته باشد، از آن استفاده كند و در مواقعي كه كاربردي از آن انتظار ندارد، از آن نگهداري كند 
 . يا آن را دور بيندازد

وبي در صورتي كه درك و آگاهي از محصول و بعبارت ديگر ارتباط بين انسان و محصول بخ
صورت نگيرد، امكان بروز دو عامل ناگوار وجود خواهد داشت كه بر روي محصول و بدنبال آن محيط 

 :زيست تأثير خواهند گذاشت
ارتباط ناقص با محصول و عدم كاربرد مناسب محصول و امكان صدمه زدن به محصول و محيط  •
 زيست
 حصول عدم ارتباط با محصول و امكان تخريب آگاهانه يا ناآگاهانه م •

افتد كه يك محصول بنا به شرايط خود محصول يا شرايط ارتباط ناقص با محصول زماني اتفاق مي
تعاملي « گر محصول، از پيچيدگي بااليي برخوردار باشد، بنوعي كه ارتباط آگاهي و اطالعات فرد استفاده

راي يك صفحه تعاملي براي مثال دستگاههاي تزريق پالستيك دا. مناسبي بين اين دو صورت نپذيرد» 
در . دهددستگاه مي) راتوراُپ(گر باشند كه امكان تنظيم و كاربري دستگاه را به استفادهبسيار پيچيده مي

گر اين دستگاه نتواند تعامل مناسبي با دستگاه داشته باشد، تزريق پالستيك در دستگاه صورتي كه استفاده

                                                 
١ Aesthetics 
٢ Minimal 
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گيرد و محصول توليد شده پالستيكي، غيرقابل كاربرد خواهد بود و اين هم بر كاركرد نامناسب انجام مي
 . نامطلوبي خواهد گذاشتخود دستگاه و هم بر محيط زيست محصول تأثير

گاهي اوقات همين عدم ارتباط مناسب سبب آسيب رساندن به قسمتهاي مختلف دستگاه توسط 
 .الزم براي اين كار است) و آموزش(كاربر خواهد شد كه ناشي از كم بودن آگاهي 

 
 كننده يك دستگاه تزريق پالستيك نمايشگر كنترل) ٢ - ٣تصوير 

  )باشدها با وجود تعداد باالي كليدها و مراحل مختلف فرآيند تزريق جز با آموزش و آگاهي فني امكانپذير نميكنترل اين نوع دستگاه(
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، موجودي است كه زندگي )كند كه طبيعت يا دست انساني آن را آفريده باشدتفاوتي نمي(هر شيء 
انسان مدام مقهور تأثير رواني است و اين . يابدرد و تأثيري كه ناگزير از آن سيالن ميخاص خود را دا

تواند خود را انساني وارد خواهد شد و انسان مي) تجربه(تأثير در ناخودآگاه خواهد ماند كه در خودآگاه 
ن ظاهري انسان كه طبيعت يعني پيرامو. از بسياري تأثيرات از راه بستن دريچه روح خود بر آنها برهاند

-اين تأثيرات كه اغلب انسان را برآشفته مي. مدام در حال تغيير است، در روح انسان تأثيرگذار است

 :شوندنمايند، از سه عنصر تشكيل مي
 تأثير رنگ شيء •
 تأثير شكل آن •
 تأثيري مستقل از شكل و رنگ  •

صل ضرورت دروني او انتخاب يك شيء كه بايد با مقصود روح انساني سازگار باشد و از ا
معنويت در هنر، واسيلي (.پذيرد اصل تأثير مي٣گيرد، بنوعي است كه از اين سرچشمه مي

 )۴٨ - ۴٧  صص:١٣٨١  )و ديگران(كاندينسكي )(كاندينسكي
وقتي كه . پذيرندها در ارتباط با محصوالت پيرامون خود از آنها تأثيرات احساسي و رفتاري ميانسان

تأثير قرار شود، ممكن است رنگ يا فرم خاص آن محصول انسان را تحتوبرو ميفرد با يك محصول ر
واكنش ترغيبي بسوي يك محصول در ابتدا با . بسوي خود وادارد» واكنش ترغيبي « داده و انسان را به 

ديدن و حس كنجكاوي در مورد محصول شروع شده و پس از ارضاي حواس پنجگانه و مرحله ادراكي، 
 . رسدپنداري ميذاتنوبت به هم
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اما در اين . كندهاي طبيعي آنها را نابود ميانسان با تبديل موضوعات به اشياء، ساختارها و نسبت
الهيات در (.گرددكند، خود به شيئي ميان اشياء تبديل ميبين خود همچون موضوعاتي كه دگرگونشان مي

 )١٠٣ :١٣٨٣  )انو ديگر(هايدگر )(عصر فرهنگ تكنولوژيك، آرنولد وتشتاين
اي كه پديده. تأثير محصول ساخته شده صنعتي قرار گيردشود انسان تحتاين طرز تفكر باعث مي

مجذوبيت فرد را بدنبال داشته و نشان از ارتباط احساسي عميقي است كه بين انسان و محصول برقرار 
 آن كاربرط عميقي بين محصول و بسياري از صنايع دنيا امروزه سخت در پي ايجاد يكچنين ارتبا. شودمي

 .محصول هستند

 
  Apple از شركت سازنده تجهيزات الكترونيكي و كامپيوتري imacرايانه ) ٣ - ٣تصوير 

اي به استفاده از اين كاربران رايانهبيشتر جابجايي و مونتاژ آن سبب گرايش رنگ و جنس مواد استفاده شده در اين رايانه و نيز سهولت (
  .) نمايشگر شده است–نه نوع رايا

 www.apple.com: منبع



 
            محيط زيست  - محصول -جانبه انسان بررسي ارتباط سه

 ۴٢

تأثير قرار گرفتن از راه احساس، بناچار تحت فرمان كاركردي برخي اوقات انسانها بجاي تحت
اينجاست كه بايستي تأثير محصول را بر انسان به دو بخش مثبت و منفي تقسيم . گيرندمحصول قرار مي

سان و محصول و عدم احساس از خودبيگانگي فرد و در ادامه تأثير مثبت در ارتباط عميق بين ان. كرد
وابستگي انسان و محصول به يكديگر است، اما تأثير منفي محصول بر انسان، تسلط محصول بر انسان و 

در تأثير منفي بين انسان و محصول، ارتباط بين انسان و محصول يكطرفه بوده و . حكمروايي بر اوست
 . جود نيامده استبنوعي ارتباط متقابلي بو

توان نتيجه گرفت كه براي ايجاد ارتباط مناسب بين انسان و محصول، بايستي تقابل اينچنين مي
نيازهاي هر دوگونه و تعامل هر دوگونه به اندازه يكسان صورت پذيرد تا فرد احساس غلبه بر محصول و 

ارتباط بين » توان گفت كه نيز ميبنابراين در اين مورد . يا احساس شكست از محصول در خود راه ندهد
اين تقابل و تعامل بين انسان و محصول تا آنجا قابل . »انسان و محصول، ارتباطي متقابل و تعاملي است 

 . قبول است كه هيچيك از طرفين تحت سلطه ديگري قرار نگيرد
 

 تأثير ارتباط صحيح در طراحي محصوالت مختلف) ٣ – ۴ – ٣
آوري موجود در يك توان ذكر كرد كه توانايي تطبيق انسان با فنه ميگيري كوتادر يك نتيجه

از نظر ... انسان در فرم و رنگ و » جويي هويت« پنداري يا ذاتمحصول در زمينه كاربردي و هم
البته اثرات منفي . احساسي در يك محصول، پديدآورنده ارتباطي عميق بين انسان و محصول خواهد بود

اما آنچه مهم است، ايجاد ارتباط و تعامل بين . تواند در رفتار انساني افراد تأثير بگذارداين ارتباط مي
 .انسان و محصول است

الهيات )(تيليش(».آوري سروكار داريمهر گاه بر اثر كاربرد وسايل مناسب در امري توفيق يابيم، با فن« 
شناسي در آوري از لحاظ هستي فن)١٠٠ :١٣٨٣  )و ديگران(هايدگر )(در عصر فرهنگ تكنولوژيك، آرنولد وتشتاين

آوري عالوه فن. آوري امكانپذير استها و استعدادهاي بالقوه آدمي با فنوجود آدمي است و تحقق توان
آورد، در عين حال باعث از ها و قيود طبيعي را فراهم ميبر اينكه وسايل و امكانات رهايي از محدوديت

 )١٠٢ : همان(.گرددنسان از طبيعت پيرامون خود ميخودبيگانگي بيش از پيش ا
العملهاي مناسب از نظر اخالقي و رفتاري، ارتباط بين انسان و محصول باعث بوجود آمدن عكس

بين فرد و محصول شده و از رفتارهاي اضافي و نامناسب كه ممكن است تأثيرات منفي در انسان يا 
« از اينرو امروزه بكارگيري . كنداشته باشد، جلوگيري ميمحيط انساني دجامعه انساني و در كل زيست

تر فرد با محصول از لوازم در محصوالت مختلف به منظور ارتباط هرچه صحيح » 1طراحي تعاملي
 .ضروري طراحي صنعتي شده است

                                                 
١ Inter_Action Design 
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 ارتباط محصول و محيط زيست) ۵ – ٣
) زشت، معمولي و زيبا( اتاق مختلف ٣ي ترتيب داد كه در آن  آزمايش1 آبراهام ماسلو١٩۵٠در 

 :تدارك ديده شد كه خصوصيات هر كدام متفاوت از يكديگر بودند
اي كوچك، وسايل كهنه و ديوارهاي كم با پنجرهنور، نورگيري خيلياتاق زشت داراي المپي كم

اي بزرگ با نورگيري زياد و ديوارهاي اتاق زيبا داراي پنجره. خاكستري و تا حدي داراي گرد و خاك بود
در اتاق . اي كوچك بودسفيدرنگ، نورهاي غيرمستقيم و قفسه كتاب، تابلوهاي نقاشي، گلدان و مجسمه

خواست ماسلو مي. معمولي كه نسبتاً تميز بود، مبلماني فلزي برنگ مايل به خاكستري قرار داده شد
 .نجدواكنش افراد مختلف را نسبت به اين اتاق بس

گرفتند، بدون آگاهي از موضوع آزمايش، رفتارهاي افرادي كه در اين سه اتاق مورد آزمايش قرار مي
در مورد اتاق زيبا آنها اين نظر را داشتند كه اين اتاق حامل انرژي مثبت . دادندمتفاوتي از خود نشان مي

و در .  اين اتاق زندگي و فعاليت كنندآورد و آنها ميل دارند كه دربراي آنها بوده و آنها را به وجد مي
كننده و غيرقابل مورد اتاق زشت اين نظر را داشتند كه فضاي آن محيطي غمگين و سردردآور، خسته

جالبترين بخش تحقيقات مربوط به اتاق معمولي بود، چرا كه با وجود تميز بودن، مبلمان . تحمل است
شوندگان واكنشي مشابه به اتاق زشت از خود يشخاكستري رنگ فلزي آنجا موجب شده بود تا آزما

 )٧٨ - ٧٧  صص:١٩٩۵  Papanek(.نشان دهند
توان به آن اشاره كرد، پاسخ به پرسشهايي از اين آنچه كه در ارتباط بين محصول و محيط زيست مي

 اش قرار دارد يا نه؟ آيا محصول در محيطقبيل است كه آيا محصول در هماهنگي با محيط استفاده
 كند يا نه؟اش زيباست يا نه؟ آيا محصول در محيط زيست آلودگي ايجاد مياستفاده

شود كه بيشترين تأثير در ارتباط بين محصول و محيط زيست از با نگاهي به اين پرسشها مشاهده مي
اين . در حاليكه محيط زيست نيز در ارتباطي متقابل با محصوالت مختلف قرار دارد. جانب محصول است

چرا كه محيط زيست منابع . برداري استرتباط برخالف ارتباطات ذكر شده گذشته، از نوع ارتباط بهرها
دهد كه دهد و در عين حال توليد، محصولي را به محيط زيست ارائه مياوليه را در احتيار توليد قرار مي

حيط زيست انتظار دارد در اين ارتباط، م. الزم است سؤاالت باال در مورد محصول از آن پرسيده شود
نيز بين محصول و » رقابتي « در اينجا نوعي ارتباط . محصول در ارتباطي نزديك با او قرار داشته باشد

                                                 
١ Abraham Maslow 

هرچه يك سامانه تعاملي از. شودباعث ايجاد ارتباط بهتري بين انسان و محصوالت مي» تعامل «  •
استفاده از آن در محصوالت مختلف سببكيفيت برقراري ارتباط بهتري با انسان برخوردار باشد،

 .شود محصول مي–ارتباط مناسب بين انسان
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هر كدام از دو طرف ارتباط سعي در برتري جستن نسبت به يكديگر . آيدمحيط استفاده از آن بوجود مي
 .دارند

، مبلماني خاكستري در اتاقي معمولي داراي قدرتي همانطور كه در آزمايش آبراهام ماسلو اشاره شد
البته الزم به ذكر است كه در بررسي ارتباط بين محصول و محيط . بيشتر از محل استفاده از خود هستند

در اصل . داوري اين ارتباط برعهده انسان قرار دارد، چرا كه يد نقش انسان را كامالً جدا دانستازيست نب
 در بخشهاي پيشين بدانها پرداخته شد، رفتار انسانها در قبال محصوالت يا محيط با توجه به مطالبي كه

 .شودزيست، سبب تغييرات مثبت يا منفي در هر دو مورد مي
 

 تأثير محيط زيست بر محصول) ١ – ۵ – ٣
در واقع وجود شهرها مستلزم محصول مازاد . اندشهرها همواره با توليد مازاد رابطه تنگاتنگ داشته

اين محصول . جتماعي است و اين عبارت است از دسترسي به توليدي كه از نياز زيستي متجاوز استا
 :تواند شكل گيردمازاد اجتماعي در دو قالب كامالً متفاوت مي

شود و اوالً مقداري محصول مادي كه به منظور مهيا كردن توسعه در راه رفاه زندگي آدمي ذخيره مي
-نياز به مازاد در جامعه سوسياليستي باعث پيشبرد جامعه مي(شود تلقي ميدر شكل كمونيستي مازاد 

 ).شود
ثانياً كميتي از منابع و محصول مادي اختصاص يافته به يك بخش از جامعه به هزينه گروهي ديگر 

شود و ارزش افزوده آن در از اين ديدگاه اين محصول براي توسعه اقتصادي توليد مي. است) دارسرمايه(
 )۶١ – ۵٩  صص:١٣٨۴  پاتر(.شودگذاري ميداري براي تحقق سود بيشتر سرمايهالب سود در نظام سرمايهق

ناپذيري از مناطق فقير به مناطق ثروتمند و از در ديدگاه مدرن، محصول مازاد اجتماعي بطور اجتناب
 )٨٠ : همان(.شودجهان توسعه نيافته به جهان توسعه يافته جاري مي

دهد و در ضمن با ايجاد  منابع بومي را در اختيار توليد محصوالت مختلف قرار ميمحيط زيست،
-محيطي، نوعي روش توليد، ابزار توليد و سامانه توليد را بر روش توليد تحميل ميشرايط خاص زيست

بر تأثير محيط زيست . كندبنابراين محيط زيست ورودي مواد اوليه براي توليد محصول را تأمين مي. كند
اي روستايي در تصور كنيد خانه. توان در معماري بومي مناطق مختلف جهان مشاهده كردمحصول را مي

 .سرزمين بومي ايران و در اقليم مرطوب گيالن را كه نوع معماري آن، متناسب و ملهم از طبيعت است
-يز بر محصول اتفاق مياين تأثير نه تنها در شرايط توليد، بلكه در شرايط استفاده و پس از استفاده ن

عالوه بر اين محيط زيست  .ايدهاي اتومبيل خود را ديدهحتماً تأثير گردوغبار نشسته بر روي شيشه. افتد
كننده خود، سعي در بازگرداني محصوالت پس از استفاده بدرون خود را دارد و از بعلت نقش بازيافت

 .كند تا بازيافت صورت پذيردرداني ميهاي طبيعي بازگهايي را وارد چرخه 1اينرو ريززنده
                                                 
١ Micro_Organism 
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 خانه بومي روستايي گيالن ) ۴ - ٣تصوير 

  .)باشدزيست گيالن مياقليم بومشكل و جنس مواد بكار رفته در ساختمان محصول كامالً بومي و متناسب با (
 www.aftab.ae: منبع

 
 تأثير محصول بر محيط زيست) ٢ – ۵ – ٣

 :ا يك محصول و نيز محيط زيست متأثر از محصول ارتباط دارند فاز مختلف ب۶انسانها در 
 انتخاب جنس و مواد براي ساخت محصول) الف
 طي دوره پروسه توليد) ب
 بسته بندي و نگهداري محصول) ج
 مونتاژ و پرداخت محصول) د
 حمل و نقل و جابجايي محصول) ه
 گراستفاده و توليد مواد زايد بوسيله استفاده) و

 انتخاب مواد و متريالهاي ويژه براي توليد محصول، پروسه توليد و مونتاژ، پروسه فروش و بنابراين
هاي مربوط به دوره پس از استفاده بازاريابي و خريداري محصول، استفاده از محصول و مجموعه فعاليت

تواند با يك فرد مياز محصول و نهايتاً استفاده دوباره يا بازيافت و دفع نهايي از جمله مواردي هستند كه 
 )٣٢ - ٢٩  صص:١٩٩۵  Papanek(.محصول ارتباط ايجاد كند

ارزيابي تأثير واقعي يك محصول بر محيط زيست فقط در صورتي امكانپذير است كه اين اثر در 
 . كليه مراحل چرخه زندگي آن محصول مورد بررسي قرار گيرد

 چرخه زندگي خود همواره شود، يك محصول در مشاهده مي)٢ – ٣(همانطور كه در نمودار 
. كندشود و ايجاد آلودگي ميورودي از طبيعت دارد و همواره خروجي دورريز آن وارد طبيعت مي

باشد، اما تأثيرات درست است كه تأثير زيبايي محصوالت مختلف بر محيط زيست غيرقابل انكار مي
 .اختي آنهاستشنجنبي محصوالت بر محيط زيست بسيار ناگوارتر از ارتباط زيبايي
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 ) با اندكي تغيير در شكل ظاهري محصول(چرخه زندگي محصول ) ٢ - ٣نمودار 

 www.environment.gov: منبع
 

برداري و همانطور كه قبالً به آن اشاره شد، ارتباط بين محصول و محيط زيست نوعي ارتباط بهره
هاي زيست مشهود است و آلودگيرقابتي است كه امروزه سهم تفوق و برتري محصول بيشتر از محيط 

-هاي انساني و گياهي و جانوري را در معرض خطر قرار دادهمختلف در سرتاسر كره زمين، زندگي گونه

 :توان به چند بخش تقسيم كردمحيطي پالستيكها را مياثرات زيستبراي مثال . اند
گز تجديد نخواهد شد منابعي شود و اين منابع هرپالستيكها از منابع رو به زوال تهيه مي: توليد

 .  هيچ وقت جايگزين ندارندهمانند نفت و گاز كه مسلماً
شود نمي  درحين مصرف مواد سمي توليدمعموالً و جان غشائي هستندپالستيكها از مواد بي :مصرف

در  .سي. وي.  پيهمچون مگر اينكه به طريق غيراستاندارد تهيه شوند هر چند بعضي از انواع پالستيكها
 .ن هم بسيار كم استآكنند كه حين استفاده از خود مواد سمي منتشر مي
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 عمر مفيدشان به وجود محيطي پالستيكها بعد از مصرف وعمده مشكالت زيست :پس از مصرف

در زمين به خاطر مواد  پالستيكها دفن .تواند تجزيه كندطبيعت موادي همچون پالستيك را نمي. آيدمي
 مانند(هاي پالستيك كند برخي از گونه احتراق آرام و .پالستيكها بسيار خطرناك است ميخته باافزودني آ

بهاي آتواند توليد شيرابه شيميايي نمايد كه ممكن است به هاي دفن ميدر مكان) آميدهاپلي استرها وپلي
 سوزاندن. آنها نيستكند و شايد شامل فلزات سنگين باشد كه طبيعت قادر به پااليش  زيرزميني نفوذ

آلودگي كنترل  موجب  عملي غيرپسنديده بوده وشناختيبومكنترل نشده زائدات جامعه شهري نيز از نظر 
  .گرددانتشار بخارات سمي مي نشده هوا و

 
 

. »املي است ارتباط بين محصول و محيط زيست متقابل و بسيار تع« توان گفت كه با اين اوصاف مي
برداري از محيط زيست براي توليد محصول كامالً با نابودي يا آلودگي محيط زيست ارتباطي روند بهره

در ضمن افزايش ميزان آلودگي محصوالت مختلف كه بر روي محيط زيست تأثير منفي . مستقيم دارد
ع موجود در ارتباطي مستقيم و برداري از منابرويه بهرهدارند، با افزايش تعداد محصوالت و افزايش بي

هاي حاصل براي اينكه اين ارتباط بهتر شناخته شود، الزم است مطالبي درباره آلودگي. تعاملي قرار دارد
 .از انواع محصوالت عنوان شود

 
 كنندهها و كاهش عوامل آلودهآلودگي) ۶ – ٣

ت استحصال انرژي صورت سنگ جهگيري از ذغالزدايي به منظور بهرهدر انقالب صنعتي، جنگل
 درصد ذغال سنگ جهان را ٨٠در اين امر انگلستان با توجه به ثروت امپراطوري خود، بيش از . پذيرفت
 )١١١ :١٣٨٢  استراسبرگ(.كردتوليد مي

مهمترين  از جمله. كند، گوناگون و بسيار هستندزيست را تهديد مي  محيط٢١كه در قرن  چالشهايي
و  فعاليت صنعتي حاصل از هاياز افزايش آلودگي اين امر ناشي. است»  ستيكاهش منابع زي «آنها 

. داردادامه  بطور روزافزوني كه در حال حاضر وجود دارد انسان است كه بنا به نرخ رشد جمعيتي شهري
و  كاهش ذخاير ژنتيك جهاني ها و به عبارتيگونه و انقراض كاهش پوشش گياهي، كاهش تنوع زيستي

و  ياگلخانه شدن سطح زمين در اثر افزايش گازهاي از گرم ناشي ها در توزيع و پراكنش گونهنيز تغيير

توان در چرخه زندگي يك محصولفرآيند ارتباطي متقابل بين محصول و محيط زيست را مي •
-در اختيار محصول قرار مي» ورودي « در هر مرحله از زندگي محصول، محيط زيست . بررسي كرد

هر چه ميزان خروجي دريافتي از يك محصول بيشتر باشد،. كنددريافت مي » خروجي« دهد و از آن 
به همان نسبت ميزان آلودگي محيط زيست بيشتر خواهد بود و محيط زيست قادر به بازگرداني سريع

 .آن به طبيعت نخواهد بود
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مطرح هستند كه ميبايست  هستند كه در بخش كاهش منابع زيستي عمده مواردي ن اززيا تخليه اليه اُ
 )١٣٨٠  زارع(.انديشيد ياچاره آنها براي

از . امروزه با آن روبرو است زيست ست كه محيطا از ديگر چالشهايي»  كاهش منابع آب و خاك« 
ساخته  خاك به آساني. شودخاك مي معموالً منجر به افزايش نرخ فرسايش دست دادن پوشش گياهي

طلبد كه همين مي نيز زمان بيشتري يذو مغ بسيار كند است، خاك مرغوب شود، فرآيند خاكسازينمي
آب را  زمين بدون پوشش گياهي. كنداز آن را واجب مي ريافزايد و نگهدابه اهميت و ارزش خاك مي

برد و هم اينكه از دسترس مصرف شويد و ميرا با خود مي بيشتري هم خاك آب جاري. داردنگه نمي
 )١٣٨٠  همان(.كندخارج مي آب زيرزميني هايسفره گياهان و يا تغذيه

زيست در قرن  تهديدكننده محيط ايديگراز چالشه يكي»  منابع آب، خاك و هوا هايآلودگي« 
 از سوي و گرايش بيشتر به فرهنگ مصرفي از توسعه جمعيت از يكسو اين آلودگيها ناشي. حاضر است

و شهري،  و يا كشاورزي صنعتي، شيميايي هايآالينده آب به انواع آلودگي. است ديگر، در جوامع بشري
هوا به  و آلودگي صنعتي حاصل از فعاليتهاي سميفلزات سنگين و  هايخاك به انواع آالينده آلودگي

جو زمين رو به افزايش  كه دماي بويژه در گستره زماني فلزات سنگين و تركيبات آلي هايانواع آالينده
 )١٣٨٠  همان(.سازدمي پيشگيرانه را در حداقل زمان بسيار ضروري اقدامهاي است،

 . افتند، داراي منابع مختلفي هستندق ميهاي بعدي كه اتفاتمامي اين فعاليتها و آلودگي
 :بندي كردهاي زير ردهتوان در دستهمحيطي را ميهاي زيستمنابع مهم آلودگي

-هاي شيميايي و هستههاي خطرناك مانند زبالههاي معمولي، گياهي، زبالهكه شامل زباله: هابالهز •

 .باشدها مين نوع زبالهفاضالب از جمله اي. باشندهاي فيزيكي مياي و نيز زباله
-كه شامل تغييرات در دما و شرايط جوي و گاهي اوقات مسائل زمين: تغييرات شرايط محيطي •

 .شودشناسي مي
هاي ناشي از حمل و نقل و نيز گاهي اوقات تغييرات ژنتيكي و كه شامل آلودگي: جابجايي •

 .باشدجابجايي در سيستم و اكوسيستم مي
ئده و بدون تفكر كه دشمن محيط زيست بوده و بنوعي محصوالت طراحي محصوالت بدون قا •

 .آيند بشمار مي1دشمن محيط زيست
برداري نامناسب از مكانها و شرايط مختلف كه شامل بهره: ساخت و سازهاي غيراصولي •

-ها و ساختمانها و نيز عدم توجه به اقليم مانند ساختن سدهاي بزرگ و نيز آسمانمخصوصاً در كارخانه

 .باشندراشها ميخ

                                                 
١ Environment-Enemy 
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هاي خطرناكي چون كه شامل آلودگي: هاي كاربردي ابزار و امكانات آگاهي و آموزشعدم •
هاي اخير است كه از ميان آنها هاي صوتي و نيز چندين حادثه مختلف بوقوع پيوسته در طي دههآلودگي

 . كرد اشاره١٩٧٣ و نيز بحران نفت آالسكا در ١٩٨۶ در 1توان به حادثه چرنوبيلمي
باشند كه يا ها عمدتاً انسانها ميآورنده منابع آلودگيشود، عامل اصلي بوجودهمانطور كه مشاهده مي

 . آيندها بوجود ميبر اثر ناآگاهي و يا بر اثر اشتباهات و خطاها اين آلودگي
-هاي مهمي كه امروزه دنيا را با مشكالت متعددي مواجه ساختهچند نمونه از آلودگي

 )١٣٧۵  daneshnameh.roshd.ir(:اند
 آلودگي محيط زيست و تخريب اليه اُزن •
• دود فتوشيمياييهآلودگي هوا و م  

  باران اسيدي •

  مواد شيميايي آلي سمي •

  آلودگي آبها •

  فلزهاي سنگين و شيمي خاك •

  توليد انرژي و آثار محيطي آن •

 
 

                                                 
 بوقوع ١٩٨۶ آوريل ٢۶ كيلومتري جنوب مرز روسيه سفيد در شامگاه ٢٠حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيل واقع در اوكراين و  ١

ها شامل اين حادثه باعث آلوده شدن بسياري از منابع طبيعي و انساني منطقه حادثه گرديد و در پي آن بسياري از آلودگي. پيوست
ن حادثه عدم هوشياري و كارآزمودگي علت اي. هاي مختلف انساني، آلودگي منابع طبيعي و مسموميت هواي محيط گرديدبيماري

ناپذيري را بر محيط زيست انساني و گياهي منطقه وارد احتياطي صدمات جبرانمسئولين در هنگام حادثه گزارش شد، اما اين بي
ني و هاي باليني و بيولوژيكي و نيز آلودگي مناطق مسكوهاي مزمن روحي و رواني، بيماريشيوع انواع سرطانها و بيماري. كرد

هاي حادثه چرنوبيل موجب تعدادي از جنبه. اي انفجار بودمحيط زيست منطقه حادثه ديده، نتيجه پرتوگيري از مواد هسته
مدت در زندگي مردم ساكن در نواحي آلوده گرديد، طراب در مردم شده و موجب تغييرات طوالنيضاختالالت رواني، تنش و ا

زهاي پرتو، شامل اسكان مجدد، تغييرات در منابع غذايي و ايجاد محدوديت در  كردن دچرا كه اقدامات انجام شده جهت محدود
فعاليتهاي افراد و خانواده آنان صورت گرفت و همين امر باعث تغييرات مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي صدمه 

مدت اتفاقات بوقوع پيوسته در طوالني. ق اشاره كردبتوان به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ساديده شد كه از مهمترين آنها مي
 همين اتفاق باعث شد بسياري از يهوديان ساكن .هاي روحي و رواني و ساير عوامل اجتماعي آنها تأثيرگذار بودبر روي واكنش

 .  در اسرائيل سكني گزيدند١٩٩١در اتحاد جماهير شوروري سابق، ترك ديار كرده و در سال 
توان به عالئمي چون سردرد مزمن، افسردگي، اختالل خواب، عدم توانايي در تمركز و  روحي و رواني حادثه مياز ديگر عوامل

ديده باعث ضعف در سالمتي آنها شده بود و نوعي عدم اطمينان، ترس و پرتوگيري مردم حادثه. عدم تعادل عواطف را نام برد
 رواني در مسائل اجتماعي –و اين امر باعث شد كه بسياري از عوامل روحي شد ديده مشاهده ميازهم گسيختگي در افراد حادثه

 . ، اقتصادي و در نهايت سياسي تأثير بگذارند
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 آلودگي هوا) ١ – ۶ – ٣
هايي است كه درصد تخريب آن نسبت به ساير رين آلودگيتآلودگي هوا بنوعي يكي از بااهميت

تأثير ) آب و هوا(هاي طبيعي نيز بر روي نيوار اگرچه برخي آالينده. محيطي بيشتر استهاي زيستآالينده
 .باشدهاي انساني بسيار بيشتر از موارد طبيعي ميگذارد، اما آلودگي ناشي از فعاليتمي

 )١٣٢ :١٣٨٠  خالدي(:باشدميآلودگي هوا شامل موارد زير 
 هاي هواي داخل ساختمانآلودگي •
 هاي هواي شهريآلودگي •

 دود فتوشيمياييمه •

 هاي هواجابجايي طوالني آالينده •

 هاي آلي سنتتيكذرات فلزي سمي و تركيب •

 اي و جهانيآلودگي هوا در مقياس ناحيه •

 .آيدهاي بيوژئوشيميايي كه بر اثر دخالت انسان بوجود ميدگرگوني •

 تخريب اُزن تروپوسفر •

 هاي فلزي و سمي خطرناك در هواآزاد شدن ذره •

 آزاد شدن ذرات معلق اسيدي •

 
 . شودآلودگي هوا در شهرهاي بزرگ باعث كاهش ديد و بسياري مشكالت ديگر در زندگي مردم مي) ۵ - ٣تصوير 

 daneshnameh.roshd.ir: منبع
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را برهم ) آب و هوا(هاي طبيعي موجود در نيوار لتهاي صنعتي و شهري در مجموع حاآلودگي
-كلروفلوئوروكربن اليه اُزن را تخريب مي. كنندها به نحوي مشكل ايجاد ميهر كدام از آالينده. زندمي

دودها، اكسيدهاي ازت، انتشار مواد فرار و دود . آوردكند، افزايش گازكربنيك اثر گلخانه اي به بار مي
اين امر بر روي محيط . اندازند و خودروها سالمتي را در محيط زيست به مخاطره ميهاحاصل از ماشين

 .گذارندهاي غيرقابل برگشتي ميها و درياها نيز فاجعهزيست طبيعي مانند جنگل
تواند با جنبه بسيار حاد آن مي. اي استزيست ناشي از حمل و نقل مسئله پيچيدهتخريب محيط

-هايي كه هنگام تردد خودروها در هوا منتشر ميراه باشد و از طريق آاليندهشدت سر و صداي زياد هم

ها باعث تخريب محيط از طرف ديگر با ايجاد عوامل الزم در جاده. شود، هوا و اليه ازن را تخريب كند
كند، ها محيط را از حالت طبيعي خارج ميها خطوط راه آهن و فرودگاهساخت جاده: شودزيست مي

-برد و جابجايي جانوران وحشي را با مشكل مواجه ميها را از بين ميشود، جنگلانش زمين ميباعث ر

 )٨٣ :١٣٨٠  اسكورو(.سازد
 )١٣۵ - ١٣٢  صص: همان(:هاي گوناگون كنش مضري دارندپيامدهاي ياد شده مقياس

 حيوانپيامدهاي محلي توأم با كنش آن در انسان، گياه و  •
 زيست بومها و ر رستنياي مؤثر دپيامدهاي ناحيه •
 .اي را به بار مي آوردپيامدهاي جهاني كه اثر گلخانه •

آهن تقريباً با حذف لوكوموتيو و آلودگي ناشي از راه. ها هستندخودروها علت ايجاد بيشتر آلودگي
ها بيشتر براي آب آلودگي ناشي از كشتي. افزايش استفاده از قطارهاي برقي نسبتاً كمتر شده است

هوانوردي نيز مولد سروصداست ولي آلودگي آن در سطح زمين نسبتاً محدود . رناك است تا هواخط
ها بر آالينده. رودوقفه خودروها علت اصلي آلودگي به شمار ميبه طور كلي امروزه آمد و شد بي. است

حيطي متر بر روي آب و هواي زيستروي گياهان، ساختمانها، آب و هواي محلي و در سطحي وسيع
 )١۵٢ - ١۴۵  صص: همان(.گذارندمناطق ديگر تأثير مي

 
 دورريزها) ٢ – ۶ – ٣

دورريزهاي جامد تماماً مواد زايدي . كننده محيط زيست انواع دورريزها هستنداز ديگر منابع آلوده
د، شونفايده و ناخواسته دور ريخته ميهستند كه از فعاليتهاي انساني و حيواني كه معموالً بصورت بي

منظور از دورريزها، جرم ناهمگن مواد زايد دورريختني ناشي از فعاليتهاي تجاري، . گردندحاصل مي
  )جلد دوم(پوي و چبانوگالس (.باشندهاي همگن يك صنعت ويژه ميمناطق مسكوني و همچنين انباشتگي

هاي مهندسي  سامانهمحيطي را در پي دارند،با اين حجم از منابع آلودگي كه تخريب زيست )٢١٢ :١٣٧٨
اين بخش شامل فعاليتهاي مربوط به . شود كه شامل بخشهاي مختلفي استخاصي در نظر گرفته مي
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 :١٣٧٨  )جلد دوم(پوي و چبانوگالس .(باشدكنترل و دفع مواد زايد جامد از آغاز توليد تا دفع نهايي آنها مي
 )١٨٧ - ١٨٣صص

شوند و يا براي آنها مواد داراي ارزش نبوده يا دور ريخته ميفعاليتهايي كه در : توليد مواد زايد) الف
 .گردندآوري ميدفع جمع
سازي و فرآيند فعاليتهايي كه همراه با جابجايي، ذخيره: سازي و فرآيند در محلجابجايي، ذخيره) ب

 .باشندمواد زايد جامد در نقطه توليد و يا در نزديكي آن مي
آوري به  همراه با گردآوري ضايعات جامد و بردن آنها پس از جمعفعاليتهايي كه: آوريجمع) ج

 .شودمحلي كه وسيله نقليه در آنجا تخليه مي
آوري كوچكتر به فعاليتهايي كه همراه با انتقال مواد زايد از وسيله جمع: انتقال و حمل و نقل) د

والً در فواصلي طوالني به محل هاي بعدي كه معمگيرند و انتقالتجهيزات بزرگتر حمل و نقل صورت مي
 .يابنددفع انجام مي

ها، تجهيزات و امكاناتي كه به منظور افزايش بازده ساير عناصر عملي و آوريفن: فرآيند و بازيابي) ه
 .شوندبازيابي مواد مفيد، تبديل محصوالت يا انرژي از مواد زايد جامد به كار گرفته مي

اعم از جامد و نيمه (  دفع نهايي مواد زايد جامدند و شامل مواد زايد فعاليتهايي كه همراه با: دفع) و
حاصل از واحدهاي تصفيه فاضالب، بقاياي خاكسترسازها، كود تركيبي يا ساير مواد ) جامد و لجن 

بوجود آمده از واحدهاي متعدد فرآيند مواد زايد جامد كه داراي كاربرد و مصرف بيشتري نيستند، كالً 
اي يكپارچه و كنترل شده توسط تمامي اين مراحل با سامانه .شوند مستقيماً در محل دفع ميآوري وجمع

پذيرد كه در كليه ها، سازمانهاي حفظ محيط زيست و بازيافت مواد انجام ميسازمانهايي مانند شهرداري
 بخود مشغول مراحل، بكارگيري روشهاي آسانتر و ارزانتر، از جمله مواردي است كه توجه مهندسين را

 )٣ – ٣(در نمودار توان با توجه به اين امر كليه فرآيند انجام گرفته توسط اين مهندسين را مي. كندمي
 .نمايش داد

هاي بازيافتي كه براي گيرد و حتي سامانههاي فراوان انجام ميطي اين مراحل با هزينه و دشواري
د تمامي مواد را بخوبي بازيافت كرده و براي تواننشوند، نميبكارگيري دوباره مواد در نظر گرفته مي

سازد كه در امر توليد محصوالت اي را گوشزد مياين فرآيند توجه به نكته. استفاده دوباره آماده سازند
تواند در حفظ محيط زيست برداري از منابع و بازگرداني آنها تا چه حد ميهمختلف، چگونگي بهر

پذيرند، جامعه انساني را متوجه ها انجام مييتهايي كه براي كنترل آلودگيها و فعالآلودگي. مثمرثمر باشد
ها كه باعث از بين رفتن يا تخريب چرخه سازد كه امر حفظ محيط زيست در برابر آلودگياين نكته مي

) سامانه حفاظت از محيط زيست(شوند، بسيار مهم است و ارتباط انسانها با اين سامانه سالم زندگي مي
 .كارناشدني است و انسان در ارتباط متقابل و عميق با محيط زيست قرار داردان
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 ) با اندكي تغيير در شكل ظاهري(چرخه فرآيندهاي بازيافت و دفن دورريزها ) ٣ - ٣نمودار 

 ١٨٧ :١٣٧٨  )جلد دوم(پوي و چبانوگالس : منبع
 
 ها را كنترل كرد؟توان آلودگيچگونه مي) ٣ – ۶ – ٣

 )٣٣ :١٩٩٢  Gibbans(:توان فعاليتهاي زير را انجام دادامه حيات يك اكوسيستم ميبراي اد
 استفاده از مواد زايد و دورريز بعنوان منابع جديد قابل استفاده •
 برداري مناسب از منابع مليهاي مختلف براي بهرهايجاد تنوع و هماهنگي بين گونه •

 سازي و استفاده بهينه از انرژيذخيره •

 جويانه از مواد صرفهاستفاده •

 جلوگيري از آلودگي محل زندگي و زيستگاه •

 رويه از منابع اوليهعدم استفاده بي •

 در تعادل بودن با محيط زيست •

 هاتوسعه شبكه ارتباطي و اطالعاتي بين گونه •

 عدم استفاده از منابع غيربومي •
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يتهاي بسياري ترتيب توان فعالها و حفظ محيط زيست ميدر سطحي وسيعتر براي كنترل آلودگي
تواند موجب بهبود شرايط كنوني گردد، شايد به قرار زير اعمال مفيدي كه براي محيط زيست كه مي. داد

 )٢٨۴ :١٣٨٠  خالدي(:باشد
 افزايش كيفيت حيات در كره زمين) الف
 استفاده مؤثر از منابع طبيعي) ب
 هامحافظت از فضاي زندگي و اقيانوس) ج
 هانسانمديريت اسكان ا) د
 مديريت انساني در مورد ضايعات صنعتي و شيميايي) ه
 رشد اقتصادي پايدار) و
 

 و با بروز بحرانهاي آلودگي محيط زيست شروع شد ۵٠ها مبحثي بود كه بعد از دهه كنترل آلودگي
بسياري از اين رو برگزاري . ها بپردازندو دوستداران محيط زيست درصدد برآمدند تا به مقابله با آلودگي

كنفرانسها و نشستهاي مهم از جمله نشست استكهلم، باعث شد طراحان صنعتي نيز به اين فكر بيافتند كه 
با اين .  دوست، نقش خود را در اين حركت هماهنگ جهاني ايفا كنند-با طراحي محصوالت محيط

 به طبيعت آسيب هدف كه در طراحي محصول بايد از مواد پاك و قابل بازيافت استفاده كرد بطوريكه
 .نرساند و نيز براي سالمتي انسانها، حيوانات و گياهان سمي و مضر نباشد

 
 
 

ر توجهكنترل محيط زيست در ارتباط با توليد محصوالت مختلف بايد به موارد زيحفظ و براي 
 :كرد
 برداري از منابع براي توليدمحوري در فرآيند بهرهتوجه به اخالق و عدالت •
 محيطي محصوالتسازي افراد جامعه از تأثيرات مخرب زيستآموزش و آگاه •
 ايجاد الگوهاي ارتباطي صحيح براي افراد در كاربرد محصوالت مختلف •
 ر توليد محصوالتاستفاده از مواد پاك و قابل بازيافت براي طبيعت د •
 استفاده از مواد دورريز قابل استفاده مجدد براي توليد محصوالت جديد  •
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در  عمومي هاي سو و گسترش آگاهي از يك از عدم توازن در رشد اقتصادي بار ناشي اثرات زيان
شده است كه از آن به عنوان چالش بزرگ قرن  اي ديگر منجر به طرح مسئله مورد محيط پيرامون از سوي

ثابت شده  اظ علمياز اين عدم توازن، آنقدر آشكار و به لح تهديدات ناشي. زيست  محيط: شود ياد مي
رويه  فزاينده فقر و ثروت، رشد بي هاي تفاوت. گذارد نمي كس باقي هيچ ترديد براي است كه جاي

 ها، جملگي وارد شده به تنوع زيستي، تغيير اقليم، تخريب ازن و ديگر نشانه هاي جمعيت، خسارت
 )١٣٨٢  www.sanatekhodro.com(.روند شمار مي عليه حيات به تهديداتي
انسان . كننده نيست مصرف انساني هاي جز تعديل خواسته ها چيزي رفت از اين بحرانحل برون راه

عدالت و برابري، ( ، اجتماعي)اقتصادي ييآرشد و كار( اقتصادي هاي امروز بايد بتواند ميان خواسته
دست پيدا كند كه از  خود به نقطه تعادلي) زيست و منابع طبيعي  حفظ محيط (شناختيبومو ) كاهش فقر

مختلف جامعه  هاي در حوزه اين واژه كه امروزه مصرف بسياري. كنيم آن به عنوان توسعه پايدار ياد مي
همه مردم در حال حاضر و  بهتر براي تأمين زندگي: برخوردار است اي ساده دارد، در قلب خود از معناي

 )١٣٨٢  www.sanatekhodro.com(.هآيند هاي نسل
كننده به نظر رسد،  موارد، مأيوس كشورها و در بسياري و تأكيد بر اين مفهوم شايد در برخي معرفي

هر  را در موضوع توسعه براي اما حداقل اين حسن را دارد كه مشخصات يك افق روشن و پذيرفتني
 و خدمات با شناختي مختلف كشاورزي، صنعت، بازرگاني هاي نمونه بخش براي. يجاد كرده استبخش ا

 هاي تعريف و اعمال شاخص براي توانند چارچوبي كه از كاركردها و سازوكار متداول خود دارند مي
ب از منابع، پرشتا برداري در اين ميان، بخش صنعت به دليل بهره. خود بيابند هاي توسعه پايدار در فعاليت

در صف مقدم اين رويكرد قرار  ساخت و توليد انبوه محصوالت صنعتي
 )١٣٨٢  www.sanatekhodro.com(.گيرد مي

محيطي در سرلوحه كار بحثهاي سياسي  زيستاتزماني مطرح شد كه موضوع مفهوم توسعه پايدار
يب به جاي اينكه، اين مفهوم به عنوان فشاري بر تغييرات محيطي عمل كند، به ترت قرار گرفت و بدين

 با توجه به اينكه بهبود كيفيت محيط زيست و. ابزاري براي حمايت از محيط زيست مطرح شد صورت



 
 بررسي ارتباط طراحي صنعتي با محيط زيست            

 ۵٧

تنشهاي ناشي  توسعه اقتصادي، اهدافي بالقوه سازگار، هماهنگ يا مكمل يكديگرند، توسعه پايدار برخي
  .دهد كاهش مي، ظهور كرد١٩٧٠ متضادي را كه در رابطه با محدوديتهاي رشد در دهه از بينش

و با »  سران زمين «عنوان   بزرگترين كنفرانس محيط زيست و توسعه، با١٩٩٢از اينرو در سال 
 .تشكيل گرديد  كشور در ريودوژانيرو كشور برزيل١٨٠هاي نمايندگي شركت هيئت

مورد روند توسعه  وافق سران كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي دردر اين اجالس، براساس ت 
 «صنعتي است، منشوري با نام  هايي كه حاصل كار كشورهايكشورهاي عقب مانده و نيز زدودن آالينده

بايست در راه توسعه پايدار كشورهاي جهان به انتشار يافت كه مي»  منشور زمين «يا »  ٢١1دستور كار 
  .كار رود

 و المللي به نامهاي كنوانسيون تغييرات آبتصويب دو معاهده مهم بين تايج كنفرانس ريويكي از ن
تنوع زيستي است كه هدف كنوانسيون اول جلوگيري از تغييرات غيرعادي اقليم و گرم  هوا و كنوانسيون

جانوري و  هايبار كره زمين و هدف كنوانسيون دوم جلوگيري از نابودي منابع طبيعي و گونهفاجعه شدن
شده براي بينيپيش جهت تحقق اهداف. باشدگياهي روي زمين كه حيات انسان وابسته به آنهاست، مي

براي توسعه و محيط زيست تبيين  را) ٢١قرن  در (هاي آينده بشر راهبرد كه در واقع ٢١دستور كار 
 . تمتحد تشكيل شده اس كرده است، كميسيون توسعه پايدار با حمايت سازمان ملل

و كشورهاي در حال  بعد از امضاي توافقنامه ريودوژانيرو، توافقنامه كيوتو ميان كشورهاي صنعتي
 ٢٠٠٠-٢٠١٣را در سالهاي  شانتوسعه به امضاء رسيد و براساس آن، كشورها متعهد شدند مواد سمي

 .  درصد كاهش دهند٨با مقدار 
د دالر به كشورهاي درحال توسعه پرداخت كه هر سال يك ميليار ها متعهد شدنددر آن توافقنامه

 از پذيرش توافقنامه كيوتو امتناع كرد و نيز كشورهاي اروپاي ٢٠٠١در سال  اما اياالت متحده. كنند
 ۴١٠  هر سال٢٠٠۵نپذيرفتند؛ از اينرو، كشورهاي اروپاي غربي متعهد شدند كه از سال  شرقي آن را

دانند؛ البته گويا زيربار كيوتو مي دا و ژاپن نيز خود را پايبند توافقنامهكانا. ميليون دالر از اين بابت بپردازند
پس از آن در گردهمايي . روندتوسعه نمي مالي مشخص براي توسعه پايدار كشورهاي درحال تعهد

بررسي شد و دستاورد اين گردهمايي نيز فقط صدور  هاي شرايط آب و هواييژوهانسبورگ دگرگوني
 )١٣٨۵  ابوفاضلي(.ديك توافقنامه بو

 
 شناختي و پايدار و بررسي داليل ناكارآمدي اين نگرشها طراحي سبز، بوم) ١ -۴

هاي صنعتي سه دوره هاي محيط زيستي فعاليتكشورهاي صنعتي پيشرفته در روند مديريت آلودگي
 )۶٠ :١٣٨۴  پناهنده و صوفي(:اندرا پشت سر گذاشته

                                                 
 .به ضميمه مراجعه گردد  ١
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 ١٩۶٠تا اواخر دهه ) گاز، مايع و جامد( كنترل انواع ضايعات دفع و رهاسازي بدون ضابطه و) الف
 و ١٩٧٠مند كردن دفع ضايعات در دهه حفاظت از كيفيت محيط زيست از طريق ضابطه) ب
١٩٨٠  
مديريت منابع از طريق بازيافت مواد زايد، كاهش و يا پيشگيري از وقوع آلودگي و افزايش ) ج

 ١٩٨٠كارآيي مصرف انرژي از نيمه دهه 
امروزه از آنجا . باشددهنده نگاه روزافزون انسانها به محيط زيست ميروند تاريخي اين تكامل نشان

هاي مختلف آوريمحيطي چه از راه حواس و ادراك و چه از طريق علوم و فنكه درك تغييرات زيست
كالت محيط زيست شناسي براحتي امكانپذير است، انسانها بيشتر از گذشتگان متوجه مشاز جمله زمين

اند و در اين راه انديشمندان، صاحبنظران و سران دولتها نيز در فكر نجات انسانها و كره زمين خود شده
بنابراين در تمامي كشورها مباني و اصول توسعه بعنوان اصول اساسي . انداز مشكالت بوجود آمده

 .پيشرفت آن كشورها قرار گرفته است
ت در كشورهاي در حال توسعه با مشكالت بسياري از جمله موارد اما مقوله حفاظت محيط زيس

 )۶٠ :١٣٨۴  پناهنده و صوفي(:زير روبروست
 هاي سازماني و نهاديريزي و ظرفيتضعف برنامه •
 ها در ميان تعداد زيادي از بخشهاپراكندگي مسئوليت •
 شناختيفقدان الگوهاي راهبردي توسعه پايدار بوم •
 سطوح مهارتي پايين •
 هاهاي غيردولتي و عدم وجود فشارهاي عمومي مؤثر بر دولت سازمانضعف •
 هاي اجرايي و قانوني ضعيفضمانت •
 نيافتگيفقر و توسعه •

 : همان(:باشنداين كشورها براي قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار ناچار به انجام سه مورد زير مي
۶۶( 

 ها و راهبردهاي صنعتيتجديدنظر اساسي در سياست •
 يد ساختار صنايع موجودتجد •
 تغيير روش عملكردي صنايع موجود •

اي العادهكه براي اين امر، ارتقاء كيفي و كمي محصوالت صنعتي توليدي آن كشور از اهميت فوق
 فرهنگي، اقتصادي و –برخوردار است و توسعه طراحي در بخشهاي مختلف صنعتي و حتي اجتماعي 

استاد دانشگاه (رابرت هايس .  در توسعه آن كشور داشته باشدتواند كمك بسيار بزرگيمحيط زيست مي
اگر ديروز رقابت اصلي « : داندبراي توسعه يك كشور، عامل طراحي را بسيار بااهميت مي) هاروارد
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در واقع . »شركتها و سازمانها بر سر قيمت بود، فردا رقابت اصلي آنها حول محور طراحي خواهد بود 
 . اي خواهند داشتالعادهصنعتي در خصوص توسعه كشورها اهميت فوقطراحي و بويژه طراحي 

در اصل هر يك از اصول طراحي در مورد طراحي محصوالت مختلف مرتبط با انسان و محيط 
اين اصول بعد از . كنندزيست او، از يكي از سه نگرشي كه در زير به آنها پرداخته خواهد شد، تبعيت مي

» طراحي براي دنياي واقعي « در كتاب » ويكتور پاپانك « ها و سخنان با نوشتههاي پنجاه ميالدي و دهه
در اين نوع نگرشها چندين زمينه بسيار مهم . كنندمطرح شدند و از اصول و قوانين خاصي پيروي مي

 : براي فعاليت طراحان وجود دارد
 )كنترل (1حفاظت •
 2بازسازي •
 )تعمير (3مرمت •
  4نوسازي •

اي  همه آنها بنوعي يكي است و طراحي محيط زيست و محصوالت آن بگونهاما هدف نهايي در
اي از قوانين طراحي و اهداف خاص در زير خالصه. پذيرد كه آسيبي به محيط زيست نرسدصورت مي

 .شودهر يك از اين نگرشها و نحوه ارتباط آنها با انسان و محيط زيست او بررسي مي
 

 انقالب سبز) ٢ – ۴
 مطرح شد و با ١٩٧٣ ميالدي همزمان با بحران انرژي سال ۶٠ و ۵٠هاي  بعد از دهه5انقالب سبز

پذير سعي در احياي منابع طبيعي و احياي محيط زيست نابود اي جهاني و گسترشاعتقاد به فلسفه توسعه
ش آوري و همچنين تعميم و گسترهاي انساني داشت كه اعتقاد شديدي به انتقال فنشده توسط فعاليت

در بعضي موارد اين . شدهاي مختلف از جمله محيط زندگي انساني باعث ميمحيط زيست را به محيط
گرفت ها و محيط زيست ساليان دور مربوط به دوران دايناسورها را دربرميها به احياي جنگلآوريفن

شمندان سعي در كه در اين زمينه آزمايشاتي در شمال آمريكا صورت گرفت و تا آنجا پيش رفت كه دان
 .احياي جانداران بومي ميليونها سال قبل را داشتند

 در نگرش به محيط زيست الگوهاي رفتاري انسانها را نسبت به محيط زيست در طراحي سبز
 در حاليكه ،كندالگوهاي نادرست رفتاري محيط طبيعي را ويران ميدهد و اعتقاد دارد محوريت قرار مي

طراحي سبز عملي است براي حل مشكالت . ايمء، طي نسلهاي آتي به آن وابستهما براي دوره طوالني بقا

                                                 
١ Reservation 
٢ Restruction (Reconstruction) 
٣ Rehabilitation 
۴ Renewation 
۵ Green Revolution 
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به عالوه . بيندطي پروسه توليد و ساخت به كمترين حد آسيب مي كه طي آن منابع طبيعي قبل، بعد و
 )١٩ :١٣٧٣  زاكس(.مصالح مفيد بوده و قابل بازگشت به چرخه طبيعت باشند

 
 A با برچسب مصرف انرژي  Energieلباسشويي ) ١ - ۴تصوير 

  ).گيرد و آن را در طراحي محصوالت بكار ميجويي در مصرف انرژي استيكي از اهداف طراحي سبز، صرفه(
 ec.europa.eu: منبع

 
شود، اصل اساسي اي داده ميدر طراحي سبز كه بيشتر به طراحي معماري و شهرسازي اهميت عمده

بومي در طراحي و نيز ايجاد هماهنگي معماري با محيط زيست پيرامون استفاده از منابع و مواد و مصالح 
اي شود كه عالوه بر درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و مالي هر منطقهبر اين اساس سعي مي. مطرح است

بصورت بومي بويژه در كشورهاي جهان سوم، طراحي حال چه معماري و چه طراحي محصوالت، 
هاي اساسي اين طرح، عدم تساوي شايد يكي از نقيصه.  آنجا صورت پذيردشناختيمتناسب با منطقه بوم

چرا كه اصول طراحي سبز فقط در پي احياي . و برابري حقوق كشورهاي پيشرفته و جهان سوم باشد
در اين نگرش، در طراحي محصول بايد از مواد پاك و قابل . باشدشناختي آن منطقه خاص ميبوم

طوريكه به طبيعت آسيب نرساند و نيز براي سالمتي انسانها، حيوانات و گياهان بازيافت استفاده كرد ب
 )۴٧ :١٩٩٢  Gibbans(.سمي و مضر نباشد
 )٧٢ :١٣٨٣  ترنر(:توان اصول توسعه سبز را در موارد زير خالصه كردبنابراين مي

 تساوي و عدالت مالي) الف
 گزينش و انتخاب بهترين شرايط ممكن) ب
 يكيفيت طراح) ج
 پذيرترتوسعه و عمران تحمل) د
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 )٣٠ - ٢۵  صص:١٣٧٣  زاكس(:شود به موضوعات زير بسيار پرداخته مي سبزطراحيدر از اينرو 
 جوئي در انرژيصرفه •
 محيطيمسائل جهاني زيست •
 بهينه كردن پروسه توليد مصالح •
 گيري از اصول معماري محليبهره •
 ط زيستاستفاده از فضاي سبز براي كمك به حفاظت محي •

هاي خود موارد وظيفه دارند در طراحي) و معماران و متخصصين امور شهرسازي(بنابراين طراحان 
 )۶٧ - ۵٣  صص: همان(:زير را حتماً در نظر گيرند

 ساخت و ساز در مناطق توسعه يافته) الف
 اجراي پروژه هاي چندمنظوره) ب
دوچرخه و دسترسي پياده به سهولت در دسترسي به حمل و نقل عمومي، مسيرهاي عبور ) ج

 خدمات اساسي 
 مرمت و احياي ساختمانهاي قديمي ) د
 نخوردهحفظ مناطق بكر و دست معماري فشرده و) ه
 برداري مناسب از محيط زيست بومي و اقليمي بهره) و

 
 

ه و بايستي در طراحي به موارد زير از اينرو مواد و مصالح سبز نيز براي خود جايگاه با اهميتي داشت
 )١٨٢ : همان(:اكتفا كرد
 برند عدم استفاده از آن مواد شيميائي كه اليه ازن را از بين مي •
 استفاده از مواد و مصالح بومي •
 استفاده از مواد زائد يا مواد قابل برگشت به چرخه طبيعت  •
 استفاده از مواد طبيعي با نظارت و كنترل مناسب •
 كننده ه از مواد توليدكننده گازهاي آلودهعدم استفاد •
 گيرنده از انرژي هاي طبيعي استفاده از وسايل بهره •

بدين صورت كه . باشديكي از مشكالت اوليه اين نوع نگرش، ايجاد محدوديت براي طراحان مي
يعي هاي خود مجبور است از مواد طبيعي بومي خود استفاده كند و مواد و مصالح طبطراح در طراحي

برداري از مواد طبيعي در عين حال مشكالت متعددي نيز در زمينه ميزان بهره. ديگر بومها را كنار بگذارد

هاي مختلف در جهت احياي منابع طبيعي و محيط زيستآوريطراحي سبز درصدد مديريت فن •
در اين نوع طراحي،. توسط انسان و گسترش محيط زيست به محيط زندگي انساني استنابود شده 

 .روندسازي پروسه توليد محصوالت از اصول مهم توسعه به شمار ميجويي در انرژي و بهينهصرفه
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درست است . آيد كه بسته به فقير يا ثروتمند بودن كشورها، در طراحي نيز تأثير خواهد گذاشتپيش مي
بي انديشيده شده است، كه در اين نوع نگرش به حفظ ارتباط صحيح بين محصول و محيط زيست بخو

اما يك طراح در زمينه استفاده از منابع محيط زيست و قواي فكري و ابتكاري خود دچار مشكل خواهد 
توان اينچنين برداشت كرد كه در اين نوع نگرش چندان به ارتباط مناسب بين طراح و بدين لحاظ مي. شد

ناسب و ناقص بين طراح و محيط زيست او از اينرو ارتباطي نام. محيط زيست آن انديشيده نشده است
-با اين تفاسير مي. بوجود آمده و طراح چندان در زمينه بوجود آوردن محصوالت سبز موفق نخواهد بود

 :توان ارتباط طراحي سبز را با طراحي محصول براي محيط زيست اينچنين در نظر گرفت

 
 )گيري نگارندهنتيجه (در طراحي سبز محيط زيست – محصول – نوع ارتباط انسان )١ - ۴ نمودار
 
 )آوردبوم(شناختي توسعه بوم) ٣ – ۴

برداري از منابع ترين نوع بهرهاي است از طريق خود مردم بر اساس عالي توسعه1آوردتوسعه بوم
بر اين اساس مديريت محيط زيست يكي از ابعاد . طبيعي و در تطابق با محيط زيست بدون نابودي آن

جوگرايانه به منظور دستيابي به نوعي تعادل پويا بين زندگي و و خواهد بود كه تالشي جستمهم توسعه
بر اين باور، هر يك از گروههاي انساني . باشد زماني آنها مي–هاي فضايي هاي اجتماعي و زمينهفعاليت

 –اه اجتماعي هاي مناسبي را از ديدگتوانند طرحتحت شرايط خاص و منابع و امكانات ويژه خود مي
در واقع ديدگاههاي ما نسبت به محيط زيست بر روي سبك و . سياسي براي زندگي خود تدارك بينند

 .كندنوع زندگي گروههاي انساني اثر گذاشته و متعاقباً سبك و نوع توسعه را تعيين مي
راي اين واژه در ابتدا مفهومي محدودتر داشت بدين صورت كه توسعه اكو در اصل راهبردي ب

توسعه، براساس كاربرد عاقالنه از منابع محلي و دانش قابل اعمال روستاييان در مناطق روستايي دورافتاده 

                                                 
١ Eco Development 
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هاي متعدد مخصوصاً نشست استكهلم، اما با گذشت زمان و برگزاري جلسات و همايش. جهان سوم بود
شد، بلكه كشورهاي فقير نميزيست تنها مربوط به چرا كه بوم. تفسيري جامعتر از اين مفهوم ارائه شد

هاي مهمي از جمله كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته نيز با مشكالت اساسي در زمينه
 . محيط زيست روبرو بودند

محيطي در آورد محل تالقي اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيستاما در حالت كلي، توسعه بوم
 :سطوح زير است

مصرف به مفهوم وسيع آن يا حتي سبك زندگي كه باعث ورود تبيين تقاضاي اجتماعي يعني  •
هاي نيكوكارانه، توليد مستقيم هاي اجتماعي و فعاليتشود، كمككاال و خدمات توليد شده به بازار مي

 ارزشهاي كاربردي و استفاده از زمان در جامعه

ه فعاليت انساني است و انتخاب جايگاه توليد به مثابه ادغام فضا و انرژي كه هر دو الزمه هرگون •
 . كنندمنابع طبيعي و فنوني كه آنها را با همديگر ادغام مي

ناپذير براي اقدامات توجيهي اعمال هدايت محيط زيست به معناي خاص آن كه مكملي اجتناب •
 .شده در خالل تبيين تقاضا و عرضه اجتماعي است

 :د بوددر اين نوع نگرش هدف از توسعه، توجه به موارد زير خواه
اصالح سبك زندگي با هدف ارضاي بهتر نيازهاي اجتماعي و در همان حال كاهش اسراف و ) الف

 آسيب زدن به محيط

 ايهاي اقتصادي به منظور كاهش آثار منفي تمركز و تبعيضات منطقهتجديد سازمان فعاليت) ب
 هاي تجديدشوندهكاهش اسراف انرژي و فعال كردن انرژي) ج
ويت منابع تجديدناشدني و فعال كردن منابع تجديدشونده و تأمين بازدهي پايدار آنها تغذيه و تق) د

 .شودزيستي اين منابع كه اقدامات حفاظتي را نيز شامل ميبه مدد مديريت محتاطانه بوم
 پژوهش براي انتخاب توليدات و فنون ويژه به منظور جايگزيني فنون غيرآالينده بجاي ضايعات) ه
گيري از تمامي  نظامهاي توليدي و نهادهاي انساني به مثابه نظامهاي واقعي با بهرهاستقرار) و

 .آيندهاي بوم زيستي از اين نوع به شمار ميفرآيندهاي تكميلي كه ايجاد چرخه
-به طراحي فضاها و توليداتي گفته مي » 1طراحي هماهنگ با محيط زيست« شناختي يا توسعه بوم

بدين منظور . آنان بر اساس رعايت سالمت و هماهنگي با محيط زيست باشدشود كه ساخت و طراحي 
 .جويي در انرژي باشداي باشد كه موجب صرفهنوع طراحي بايد بگونه

                                                 
١ Eco_design 
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  محصول فرانسه Lumeneoخودروي ) ٢ - ۴تصوير 

 .)باشدبراي يك نفر قابل استفاده ميفقط كند و با باتري كار ميخودرو اين (
 www.lumeneo.fr: منبع

 
شناختي، آنچه كه بايد بعنوان اصول اساسي در نظر گرفته شوند، بصورت خالصه زير در طراحي بوم

 :شوندمطرح مي
اقدام براي تأمين مسكن مناسب؛ كه در اين زمينه طراحي و ساماندهي فضا بسيار با اهميت بوده  •

و مديريت منابع و مواد  و انرژي، حفاظت در برابر آلودگي و ارتقاي محيط زيست جزئيات بسيار مهمي 
 .باشندمي

 .ردازدپهاي اراضي و شهرسازي، كه به استفاده صحيح از زمين و فضا مياصالح نظام •

 ابزارها و كاربرد بهينه منابع و انرژي •

 ...آوري و هاي فنها در زمينهآورد و نوآوريبكارگيري اسلوبهاي بومي و طراحي بوم •

 استفاده مناسب از مواد و مصالح بومي •

ريزي گسترده و قوي همراه است گسترش فرهنگ بومي؛ كه با استفاده از سياستگذاري و برنامه •
 .ها و مواد و منابع جديد را به دنبال داردآوريها، فن شيوهو با خود بسياري
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در طراحي سبز، ارتباط . باشندكننده نگرش طراحي سبز ميخصوصيات اين نوع طراحي بنوعي كامل
ه به محيط شد، اما در اين مورد طراح اصوالً با توجچندان مناسبي بين طراح و محيط زيست ايجاد نمي

بنابراين محصول ساخته شده كامالً مطابق با نيازهاي بومي و . كند فرهنگي طراحي مي–زيست بومي 
اگر هدف فقط . خورداما در اين زمينه نيز مشكالتي به چشم مي. هاي بومي خواهد بودمطابق با فرهنگ

زيست بوده مان بومزيست خاص باشد، در اينصورت اصول توسعه فقط مختص هطراحي براي يك بوم
اي كامل از نوع زيستها نخواهد بود و در اصل توسعهو در بعضي مواقع قابل استفاده براي ديگر بوم

) براي مثال در يك كشور آفريقايي فقير(در اينصورت محصول توليد شده . جهاني صورت نخواهد گرفت
ز نظر فرهنگي نيز داراي مشكالت شود و حتي ممكن است اكه از مواد نه چندان با كيفيتي ساخته مي
محيطي محصول توليد آورد منجر نخواهد شد، بلكه اثرات زيستخاص خود باشد، نه تنها به توسعه بوم

در اينصورت . بارتر باشدزيست آنجا فاجعهشده ممكن است براي محيط زيست خاص آن منطقه يا بوم
با توجه به مطالبي كه در .  نپذيرفته استارتباط صحيحي بين محصول توليد شده و محيط زيست صورت

توان اين مورد مطرح شد، ارتباط بين طراحي محصول و محيط زيست را در اين نگرش طراحي مي
 :بصورت زير مطرح كرد

 
 )گيري نگارندهنتيجه(شناختي  محيط زيست در طراحي بوم– محصول – نوع ارتباط انسان )٢ - ۴نمودار 

 

ها والگوهايشناختي بر اساس كاربرد عاقالنه منابع بومي و محلي و اصالح روشطراحي بوم •
-از اينرو بكارگيري اسلوبهاي توليد و فن. ارضاي بهتر نيازهاي اجتماعي استوار استزندگي با هدف 

ترين اصول بهآوري بومي و استفاده از مواد و مصالح بومي در كنار گسترش فرهنگ بومي از ضروري
 .روندشمار مي
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 توسعه پايدار) ۴ – ۴
 بسيار به كار رفته ١٩٧٣ ميالدي و پس از بحران نفتي سال ٧٠ از اواسط دهه 1واژه توسعه پايدار

بحث توسعه . اندكننده اين بحث بودههاي مطرحهاي محيط زيست و سازمان ملل از نهادسازمان. است
 : پايدار داراي دو مبحث عمده است

 . تجديد در جهانمنابع غيرقابل •
 . و كره زمينآلودگي محيط زيست •

هاي  توجه به محدوديت. اندهاي پايداري را در خود متجلي ساختهشهرها در گذشته بهترين نمونه
جوئي در منابع، استفاده از مواد و آب، توسعه متناسب  و سازگار با طبيعت، صرفه: شناختي محل نظيربوم

 قنات و بادگير و استفاده هنرمندانه از هاي موثر و مناسب براي ادامه حيات نظيرمصالح بومي، ابداع روش
ها، فضاهاي ها در حياطها و باغچهآب و گياه با هدف تلطيف هوا و ايجاد مناظر مطبوع، ايجاد باغ

مدرن، در دوره پست .اندهائي از عوامل موثر در اين پايداري بودهعمومي و اطراف شهرها، همه نمونه
يابند و گرايش در حال تحولي براي گسترش مي) Tn، ... ، T٣، T٢، T١(الگوهاي مصرف در طول زمان 

مالكيت  )١١۶ :١٣٨۴ پاتر(.آيدتوان هنجارهاي جهاني مصرف ناميد، بوجود ميهمگرايي نسبت به آنچه مي
رشديابنده و گرايش » مصرف باريك« روزافزون خودروهاي شخصي، الگوهاي مصرف در يك جامعه 

 در توسعه پايدار اين شهرها نيستند كه )٢٨۵ : همان(. توسعه پايدار ناسازگارندروزافزون به ماليات، همگي
اندازند، بلكه الگوهاي توليد و مصرف وابسته به آنها بخصوص الگوهاي مربوط به پايداري را به خطر مي

 )٢٩١ : همان(.كنندگروههاي پردرآمدتر، پايداري را تهديد مي

 
 فتگي يافقر و عدم توسعه) ٣ - ۴تصوير 

 .) تواند معني داشته باشد كه جوامع به حدي از توسعه اقتصادي رسيده باشندتوسعه پايدار زماني مي(
 ١٣٧٠  فصلنامه محيط زيست: منبع

 

                                                 
١ Sustainable Development 
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اي است كه نيازهاي انسان را با توجه به توانايي نسل آينده در دريافت توسعه پايدار توسعه
ي است كيفي و متوجه كيفيات زندگي است و هدف از آن اتوسعه پايدار توسعه. نيازهايش مدنظر دارد

-توسعه پايدار روند دگرگوني است كه طي آن بهره. باشدباال بردن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان مي

ها، ماهيت توسعه فني و تغييرات سازماني همگي در هماهنگي و گذاريبرداري از منابع، مديريت سرمايه
كميسيون جهاني (.هاي آن باشندوه و بالفعل براي مواجهه با نيازهاي انساني و آرمانهاي بالقبهسازي توانايي

 )٨٢ :١٣٨١  )ب(كاركيا )(١٩٨٧  توسعه و محيط زيست
 )٩٠ :١٣٨٢  زاهدي(:هاي زير استآلتوسعه پايدار داراي ايده

- زيست ميتصميمات اقتصادي بايد با توجه به آثاري كه بر محيط:  محيطي–يكپارچگي اقتصادي 

 .گذارند اتخاذ شوند
در زمان حاضر، تصميمات بايد با توجه به نتايجي كه بر محيط زيست نسلهاي : تعهد بين نسلها

 آينده دارند اتخاذ شوند
كليه مردم داراي حق برخورداري از محيطي هستند كه بتوانند در آن محيط رشد : عدالت اجتماعي
 .كرده، شكوفا شوند

 ت از منابع و حمايت از دنياي جانوري و گياهي ضرورت داردمحافظ: حفاظت محيطي
تري از رفاه بشري بايد ارائه شود، به نحوي كه از محدوده رفاه تعريف گسترده: كيفيت زندگي
 .اقتصادي فراتر رود

نهادها بايد مجدداً سازماندهي شوند به نحوي كه از طريق آنها امكان شنيده شدن كليه : مشاركت
  .گيري فراهم آيدآيند تصميمصداها در فر

 )٢٠٠۵  محمودي(:توسعه پايدار در سه حيطه داراي مضامين عميقي است
 پايداري اجتماعي، پايداري اقتصادي، پايداري محيطي

محيطي كه آينده در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار، پايداري محيطي در ارتباط با مسائل زيست
ايده پايداري محيطي عبارتست . انديشي صاحبنظران را برانگيخته استهبشر را به خطر انداخته است، چار

با اين تعريف كه فعاليت انسان تنها زماني از نظر . از باقي گذاردن زمين به بهترين شكل براي نسل آينده
 پايداري محيطي با. محيطي پايدار است كه بتواند بدون تقليل منابع طبيعي يا تنزل محيط طبيعي اجرا شود

 :هدف حفظ محيط زيست بر موارد زير تأكيد دارد
 كاهش اتالف انرژي در محيط •
 ها بر سالمتي انسانكاهش توليد تأثيرگذارنده •

 استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبيعت •

 رفع سموم مواد •
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اصل طراحي پايدار بر اين نكته استوار است كه طراحي شهري، معماري يا توليد صنعتي به عنوان 
ئي از طبيعت پيراموني محسوب شده و بايستي بعنوان بخشي از اكوسيستم عمل كند و در چرخه جز

توان در موارد زير خالصه اصول طراحي پايدار را مي )١٣٨٢ آذربايجاني و مفيدي(.حيات قرار گيرد
 )٢٠٠۵  محمودي(:كرد

 .توجه به استفاده از منابع تجديدپذير مثل انرژي خورشيد و باد •
 .كننده مثل سوخت فسيليهاي تجديد ناپذير و آلودهه كمتر از انرژياستفاد •
 .هاي آيندهتوجه به نسل •

 .محيطيهاي زيستتوجه به محيط زيست و كاهش آلودگي آن و نيز توجه به چرخه •

 
 

  نكته بسيار اساسي مورد توجه طراح خواهد بود؛ ۵از اينرو در طراحي پايدار 
  1قابليت استفاده دوباره •
  ٢قابليت تعمير •
  ٣تفكر نو در قبال محصول •
  ۴بازيافت •
 5و قابليت بازمونتاژ محصول •

توانند در كنار يكديگر قرار گيرند تا يك محصول هم از لحاظ اين پنج نكته در شرايط خاصي مي
ل اين امكان را بدهد تا از آن كيفيت و دوام باال مطابق با توسعه پايدار باشد و هم بتواند به كاربر محصو

يكي از . مناسب استفاده كند، آنرا نگهداري كند و آنرا تعمير كرده و دوباره مورد استفاده قرار دهد
اگر طراح نتواند . باشدمشكالت اين نوع طراحي نيز در فراهم آوردن اين امكانات در يك محصول مي

 صورت خود او نيز در ايجاد ارتباط با محصول خود  حيطه را در كنار يكديگر قرار دهد، در اين۵اين 
توان ارتباطي با چنين ديدگاهي نسبت به طراحي محصول و اصول توسعه مي. دچار مشكل خواهد شد

 :اينچنيني بين محيط زيست و محصول بيان كرد

                                                 
١ Reusability 
٢ Repairability 
٣ Rethinkability 
۴ Recyclability 
۵ Disassemblability 

يت زندگيط زيست و باال بردن كيف با هدف حفاظت محي »توسعه پايدار« طراحي پايدار در كنار  •
هاآوريها و توسعه فنگذارييهبرداري از منابع، مديريت سرماشود كه طي آن، بهره مطرح ميهاانسان

استفاده مجدد از مواد وقابليت در اين نوع طراحي  .پذيردهماهنگ با ميزان نيازهاي انساني انجام مي
  .اي برخوردار استميت ويژه و قابليت مونتاژ، تعمير و بازيافت آسان محصوالت از اهمصالح
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 ) نگارندهگيرينتيجه( محيط زيست در طراحي پايدار – محصول – نوع ارتباط بين انسان )٣ - ۴نمودار 
 

 
 طراحي اتومبيل با قطعات قابل مونتاژ، قابل استفاده دوباره و قابل بازيافت ) ۴ - ۴تصوير 

 www.aftab.ir: منبع
 

  و توسعه پايدارشناختيبومتفاوت توسعه ) ١ – ۴ – ۴
 هاي خود در اين زمينه از همراه با ساير همسايه٧٠ديزاين بعد از دهه شناختي يا اكوتوسعه بوم

اي شناختي را بتوان مجموعهشايد طراحي و توسعه بوم. شودجمله طراحي سبز و توسعه پايدار مطرح مي
هاي انساني و اخالق در طراحي و توسعه، تر از طراحي سبز دانست كه ادامه آن و وارد شدن بحثكامل

ر طبق اصول طراحي پايدار شناختي بدر واقع توسعه بوم. انجامدشناختي و طراحي پايدار ميبه توسعه بوم
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 با موضوع محيط زيست 1شناختي، طراح برخوردي پتانسيليرود، با اين تفاوت كه در توسعه بومپيش مي
بار فعال بوده و سعي در كاهش اثرات فاجعهو طراحي محصول دارد كه اين برخورد، برخوردي نيمه

اما در طراحي پايدار . راي آينده بهبود بخشدنيز سعي دارد كه شرايط فعلي را ب. فعاليتهاي انساني دارد
هاي انساني و اخالقي در زمينه طراحي وارد شده  است و نيز بحث2برخورد با موضوع، برخوردي فعاالنه

 در واقع طراحي پايدار در پي برخوردي نو و بديع و نگرشي تازه به محيط زيست )٣٧ :١٣٧٣ زاكس(.است
 .است

 نگرش به محيط زيست و منابع طبيعي فقط در جهت حفظ شناختيبومعالوه بر اين در توسعه 
اما در توسعه . باشدمحيط زيست و طرد مواد خطرناك از چرخه توليد و احياي منابع تجديدشونده مي

برداري با كيفيت و باقي گذاشتن با كيفيت پايدار، نگرش به منابع طبيعي و محيط زيست، بنوعي بهره
 .باشدهاي آينده ميي نسلمنابع و محيط زيست برا

 
 

توان چنين نتيجه گرفت كه اصول طراحي پايدار با توجه به مطالبي كه تاكنون به آن پرداخته شد، مي
تواند به طراحي محصوالت مرتبط با هاي مختلف ميبنوعي كاملتر و بهتر از ديگر اصول و مباني طراحي

توان به طراحي محصول  در اصل با در نظر گرفتن پايداري در توسعه پايدار مي.محيط زيست كمك كند
در واقع طراحي پايدار فلسفه و رويكردي جديد در . پايدار پرداخت كه نتيجه آن پايداري محصول است

با اين حساب . هاي پايدار براي نيازها، مشكالت و تعامل بشر با محيط زيست اوستحلجهت ايجاد راه
وان گفت كه طراحي پايدار بيشتر درصدد رسيدن به اهداف مطلوب است تا رسيدن به استانداردهاي تمي

كننده ارتباط  در واقع بيان۴ - ۴نمودار . البته اين موضوع رد استاندارد بعنوان عامل مزاحم نيست. خاص
محوري در التدر واقع با وارد شدن بحث اخالق و عد. اصول مطرح در طراحي و توسعه پايدار است

توان به فرآيند باقي ماندن بدون كاهش قدرت و از دست دادن قدرت و نيز باقي ماندن طراحي پايدار، مي
بلكه . افتدالبته پايداري تنها با اين اصول اتفاق نمي. گسيختگي و پايداري اجتماعي دست يافتبدون ازهم

 .  اقتصادي، اجتماعي و محيطي درنظر گرفتبراي پايداري بايستي تمامي نكات الزم را اعم از اهداف
 

                                                 
١ Passive 
٢ Active 

پذيرد كه محيطبرداري مناسب از محيط زيست بنوعي انجام ميدر توسعه پايدار، حفظ و بهره •
 .زيست با كيفيتي مناسب در اختيار آيندگان قرار گيرد
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 ) با تغيير اندك در شكل ظاهري( اخالق و پايداري در توسعه پايدار )۴ - ۴ نمودار
 ظفرمند   )PhDنامه براي كسب درجه پايان(طراحي محصوالت پايدار : منبع

 
 بررسي ارتباط طراحي صنعتي با توسعه پايدار ) ۵ – ۴

 عامل مرتبط به هم كرده ۴ها را بر آزادسازي اقتصادي، دوام و پايداري سازمانموج جهاني شدن و 
 )۶۵ :١٣٨۴  پناهنده و صوفي(:است
 تغيير و نوآوري مداوم •
 كارآيي و اثربخشي •
 رقابت •
 رشد نيازهاي اعتاليي جوامع •



 
 بررسي ارتباط طراحي صنعتي با محيط زيست            

 ٧٢

دهي  اصل را جهت۴در اين راستا توسعه پايدار به مدد علوم كاربردي و نظري سعي دارد تا اين 
 2 با حيطه طراحي1دهد، تغييري است كه در ماهيت از حيطه مهندسيآنچه به توسعه پايدار جهت مي. كند

 )٨۵ :١٣٨١  )ب(كاركيا (:انجام شده است

 
  ارتباط ماهيت مهندسي و ماهيت طراحي) ۵ - ۴نمودار 

 ٨۵ :١٣٨١  )ب(كاركيا : منبع
 

ن اصل اساسي در توسعه يك كارخانه و به تبع آن در گذشته و در دوره مدرن، فعاليت مهندسي بعنوا
-مدرن و در دوره توسعه پايدار، طراحي يكي از بنياديدر حاليكه در دوره پست. شدكشور محسوب مي

 آنچه در تفاوت ميان اين دو حيطه مهم است، اينكه؛. باشدترين اصول توسعه مي
 . محور است- طه فعاليت طراحي كنش محوري حيطه فعاليت مهندسي، حي- در برابر تئوري) الف
 . طراحي نگرشي جهانشمول دارديطهح مهندسي، يطهح محوري –در برابر علم ) ب
 .حيطه طراحي جز با شناخت دستاوردهاي طراحي صنعتي شناخته نخواهد شد) ج

 

 
  نحوه پايداري در توسعه براي كشورهاي در حال توسعه )۶ - ۴ نمودار
 ٨۵ :١٣٨١  )ب (كاركيا: منبع

                                                 
١ Engineering Paradigm 
٢ Design Paradigm 
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براي بررسي جايگاه طراحي صنعتي در توسعه پايدار بايستي از سه نگرش زير در طراحي صنعتي 
 :برخوردار بود

درست است كه معيارهاي مختلفي در طراحي محصوالت مختلف ): توسعه(نگرش شاخص 
تواند صرفاً ر نميبصورت استاندارد از ديدگاه سازمان تجارت جهاني مطرح شده است، اما توسعه پايدا

سازي ها شكل گيرد و نيازمند بالندگي نهادهاي مدني مرتبط، بازهويتبر مبناي توسعه كمي شاخص
 .صنايع بومي تبيين جايگاه محوري براي طراحي صنعتي است

هاي علمي اين رشته در جهت سازي و فرآيند توسعه، استفاده از دادهكه عامل بومي: نگرش هويتي
هاي اوليه به سرمايه ين پتانسيل و توسعه صنايع بومي كشور و تعيين راستاي تبديل سرمايهشناسايي، تخم

آوري نوين با صنايع بومي كشور در عرصه جهاني را شامل مولد در جهت بازسازي، تكامل و تلفيق فن
 .شودمي

ي كشور و هاي توسعه صنعتي متناسب با نيازهاگذاريكه در اين راه تعيين سياست: نگرش محوري
هاي جديد و نيازهاي جامعه از طريق كاربرد، فرهنگ و تعيين راستاي ايجاد هماهنگي ميان ورود فناوري

 - ٨۶  صص:١٣٨١ )ب(كاركيا(.هاي مختلف در محصوالت طراحي شده استنوين براي تعامل تخصص
٨٧( 

 كه براي حفظ و در اين راستا محيط زيست از جمله موارد اساسي مطرح در توسعه پايدار است
يكي از اين موارد . تواند مشاركت عظيمي داشته باشدبرداري مناسب از آن، طراحي صنعتي ميبهره

توان موارد زير را مطرح باشد كه بطور خالصه ميبكارگيري اصول طراحي براي حفظ محيط زيست مي
 )١٣٨٢  www.sanatekhodro.com(:كرد

منطبق با استاندارد كشور و روز دنيا و كاهش انتشار  محصوالت جديد با سطح آاليندگي طراحي •
 ها آالينده
  موجودمحصوالتاز  محصوالت خروجي طراحي •
 محصوالت جديد با مصرف سوخت پايين و كاهش ميزان مصرف سوخت  طراحي •
 دار طبيعت مواد دوست كارگيري به •

ان اينچنين مطرح كرد كه در امر حفظ محيط زيست بويژه در حرفه طراحي توبا اين تفاسير مي
صنعتي، محيط زيست بعنوان متغيري كامالً مستقل عمل كرده و نوع طراحي محصوالت با توجه به اين 

شود كه متغيرهاي ديگري مانند شرايط اقتصادي، اقليم، انسان و فرهنگ امر يك متغير وابسته محسوب مي
ارتباط « اين ارتباط را كه در اصل . گذارند تا كيفيت طراحي را بهبود بخشندع طراحي تأثير ميبر نو... و 

 : مطرح كرد٧ - ۴نمودار توان بصورت كند، بطور كلي ميرا بيان مي» طراحي محصول و محيط زيست 
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 هنر و ارتباط ) ١ – ۵
هاي مچي، اما  ساعت ها گرفته تا گيرد، از ماهواره هاي مختلفي را دربرمي شكلارتباطات عصر حاضر 

 به هر .ها و عاليم بشوند نوشته هاي قديمي ارتباطات از قبيل ند جانشين فرماهنتوانستهنوز علوم جديد 
 .كنند  عاليم نيز به همان صورت پيشرفت مي،شود مي صورت با توجه به اينكه جامعه به سرعت پيچيده

است و امروزه ما سعي در   آلودگي تصويري را به وجود آورده به طوري كه وجود عاليم زياد، نوعي
  .داريم هاي بصري گريز از آشفتگي

از جمله . شوندهاي مختلف مشخص ميدر عصر حاضر اين عاليم ارتباطي با طراحي در زمينه
ها را بصورت بندي و تصويرسازي كه عاليم و نشانهافيكي، طراحي صنعتي، طراحي بستهطراحي گر

ها، هر يك از اين حرفه. دهنداي خاص انتقال مينمادگونه به سرعت و گاهي اوقات بدون حتي نوشته
 .دنثيرات خالقه موثر باشأبايد مخلوطي از تباشند كه بخشي از يك كار هنري قابل عرضه به جامعه مي

 .كند ثر با مردم ارتباط برقرار ميؤشود كه به طور م عالئمي مي نتيجه چنين تركيبي باعث به وجود آمدن
باشند و در اين راه آموزش اين تأثيرات خالقه در طراحي با توجه به اصول و مبادي هنري قابل كسب مي

شناسي از اينرو زيبايي.  استشود، الزمچه براي هنرمند و چه براي فردي كه اثر هنري به او عرضه مي
 .كندآثار هنري اهميت خاص خود را پيدا مي

كننده طبع و روح انسان است، يعني زاده نيازهاي عملي و معنوي اوست و عناصر و اجزاي هنر بيان
محيط طبيعي انسان، صحنه را براي كليه فعاليتهاي آدمي فراهم . گيرندآن همگي از تجربه سرچشمه مي

رابطه (.سازدكند و براي هنرش مصالح، مضمون و موضوع فراهم ميهايش را معين ميفرصتسازد، مي
 )١٣٣ :١٣٨١  )و ديگران(كاندينسكي )(جغرافي و هنر در ايران، آرتور آپهام پوپ

 انسان از طريق –گاهي اوقات ارتباط بين هنرمند و انسان و اثر هنري يا بهتر بگوييم ارتباط انسان 
ث ايجاد نوعي يگانگي و وحدت ميان انسانها شده و بهترين الگوي ارتباطي را بوجود شيء هنري باع
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با ايجاد يگانگي ميان اثر هنري و تفكرات هنرمند، اثر هنري گوياي ايجاد ارتباطي بين هنرمند و . 1آوردمي
نه ارتباطي، در اين ساما. آفريندباشد و اين عاملي است كه ارزش اثر هنري را ميمخاطب اثر هنري مي

و (كاندينسكي ) (معنويت در هنر، واسيلي كاندينسكي(.سازدزيبايي ظاهري عنصري است كه فضاي معنوي را مي
 )١٣ :١٣٨١  )ديگران

 
 

تواند بررسي  رويه مختلف مي۶شود، با يك اثر هنري كه توسط هنرمند به مخاطب عرضه مي
 )٩٣ :١٣٨١  )الف(كاركيا (:گردد

 
 نظريه كنش ارتباطي رومن ياكوبسن ) ١ - ۵نمودار 

 ٩٣ :١٣٨١  )الف(كاركيا : منبع

                                                 
آورد و انسان خالق آنهاست و به همين دليل اثر هنري آثار هنري را طبيعت بوجود نمي« : معتقد است) فيلسوف آلماني(هگل   ١

-بيش از يك شيء طبيعي از آگاهي برخوردار است و نهايت آن را فقط شخص بيننده كه در خارج از آن قرار گرفته است، درمي

شود و به همين  مادي خارجي دارد، ولي در آن نشاني از فعاليت انساني ديده مياثر هنري مانند يك شيء طبيعي واقعيت. يابد
هنر از نظرگاه هگل، كريم (» .تواند تنها تقليد صرف از طبيعت باشد و بايد حتماً روح در آن منعكس گردددليل هنر نمي

ر هنري عامل اصلي ايجاد ارتباط بهتر ميان از نظر هگل يگانگي بين هنرمند و اث) ١٢٢ :١٣٨١ )و ديگران(كاندينسكي )(مجتهدي
كند بلكه تخيل انساني در آغاز جنبه انفعالي دارد و براي بوجود آوردن آثار هنري، دخل و تصرفي نمي« : هنرمند و مخاطب است

د و طبيعت به سمت روشود، ولي بعداً اتحاد و يگانگي ابتدايي ميان هنر مطلق و طبيعت از بين ميفقط زيبايي طبيعت را پذيرا مي
 ) ١٢٧ : همان.(»كوشد كه در قالب جسماني متجلي گردد كند و روح نيز ميروح گرايش پيدا مي

تر ميان انسان و محصوالت محيط زيست اويكي از مواردي كه در ايجاد ارتباطي بهتر و عميق •
تواناين ارتباط را مي. باشدشناسي ويژه محصول ميكند، هنر بكار رفته در محصول يا زيباييكمك مي

در گرو انگيزش حس لذت و ايجاد يگانگي معنوي بين انسان و محصول به هنگام مواجهه با آن
 .تجربه كرد
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گنجاند و در اين سامانه ارتباطي يك هنرمند، منظور خود را با پيام رمز يا اشاره، در اثر هنري مي
در اينصورت . كند مي هنري خود اثر هنري را ديده و با آن ارتباط برقرار–زمينه فرهنگي مخاطب با پيش

دهنده تفكرات و فرهنگ ارتباطي غيرمستقيم بين هنرمند و مخاطب ايجاد شده است و اثر هنري نشان
 .ارتباطي هنرمند است

تواند در بيننده آثار هنري در تماشاي اثر سعي دارد يا تقليدي ناب از طبيعت را پيدا كند كه مي
معنويت (.دي از طبيعت را كه حاوي تعبيري از طبيعت استخدمت منظورهاي علمي قرار گيرد و يا تقلي

 )١١ :١٣٨١  )و ديگران(كاندينسكي )(در هنر، واسيلي كاندينسكي
الزم است ... كند، هر كه هنر را تحسين مي. دهد، توانايي كار كردناساس هنر را توانايي تشكيل مي

نظاره هنر و (.در اين امر الزم و ضروري استعالوه بر آگاهي، احساس نيز . از اين كار آگاهي داشته باشد
 )٧٨ : همان)(هنر نظاره، برتولت برشت

اگر آدمي بخواهد به لذت هنري دست يابد، هرگز كافي نيست كه فقط نتيجه توليد هنري را به 
راحتي و ارزاني مصرف كند، بلكه الزم است كه شخصاً در توليد شركت داشته باشد، حتي در حد معيني 

اي مخيله خود را بكار اندازد، تجربه شخصي خود را با تجربه هنرمند پيوند دهد ده باشد، تا اندازهتوليدكنن
دهنده اين موضوع است كه يك فرد  اين عامل نشان)٧٩ :١٣٨٢  )و ديگران(كاسيرر (.يا در مقابل آن بگذارد

د آن موضوع را بفهمد يا در در مواجهه با موضوعات پيرامون خويش، بايستي ارتباط برقرار كند تا بتوان
 .متن جريان آن قرار گيرد

هرگاه يك اثر هنري كه زاده ذهن انسان است، در ايجاد ارتباط با مخاطب، ميل و ذوق به سمت 
جويي در ايجاد و حفظ هويت جويانه داشته باشد، اين بسط و گسترش انديشه حقيقتدريافتهاي حقيقت

 )٢٧ - ٢۶ صص :١٣٧٩  هادي(.ان توجه خواهد داشتاعتباري انسان يا هنرمند، كمكي شاي
 زيبايي طبيعي و زيبايي حقيقي: محيط زيست داراي دو نوع بيان زيبايي است

اي است كه فرد با قرار گرفتن در طبيعت زيبا يا محيط زيبا، بصورت بصري زيبايي طبيعي آن زيبايي
بنابراين در اين حالت فرد در يك . ديابهاي زيباست را درميآنرا درك كرده و آنچه ماحصل پديده

 .بيندواقعيت زيبا قرار گرفته است و طبيعت زيبا را مي
هاي زنده خيال ساخته اما اگر فرد در يك محيطي قرار گيرد كه نه از چيزهاي زنده، بلكه از صورت

-، تضاد رنگشده باشد، در اينصورت فرد در ميان اشياء زيبايي قرار گرفته است كه از صورت ظاهر زيبا

) زندگي(برد، بلكه زيبايي حقيقي و حيات بصورت طبيعي لذت نمي... ها و روشنها، تعادل ميان سايه
 .يابدميكند و در تطابق با طبيعت آن را درشيء را دريافت مي

-توان گفت انسان در رويارويي با محيط زيست پيرامون داراي دو نوع درك ميبا اين اوصاف مي

مستقيم و بالواسطه با ديدن زيبايي طبيعي و درك غيرمستقيم و باواسطه از طريق ديدن و درك . باشد
 )۶۶ - ۶۵  صص: همان(.تجربه ذهني و تطابق با زيبايي طبيعي
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به عنوان روح و روان به شكل زيبا و دلپسندي واقعيت پيدا كرده ) اشياء(در طراحي صنعتي، اجسام 
كه هم داراي حجم است و هم داراي نور و رنگ كه برخوردار از شوند و براي مخاطب به شيء مبدل مي

در اينجا وظيفه يك طراح هنرمند، ايجاد رابطه صحيح فردي . هاي شناخت رواني صاحب اثر استويژگي
اي است بين انسان، محيط و اشياء كه در اين حالت بسته هاي فكري است و اين رابطهاز طريق شناخت

  هادي(.شودفكري هنرمند، شكل يا نمادي خاص براي شيء قائل مي) ايدئولوژي(به مضمون و جهانبيني 
٢١٢ :١٣٧٩ ( 

انسان با پي بردن به اينكه در وسعت وجودي خويش، همه چيز مطابق هستي خويش است، تن به 
آيد تا پديدارهاي خالقيت خود را در شكل از اينرو درصدد برمي. دهدهاي متفاوت معين ميخالقيت

هاي هاي اجتماعي ناشي از فعاليتبا حقيقت زندگي، طبيعت زندگي و طبيعت خويش و نيز پديدههنري 
 ) ٢۴٧ : همان(.خويش پيوند دهد

درياهاي (ويليام تِرنِر در نقاشي طبيعت . توجه هنرمند به پيرامون خويش در اين راستا بااهميت است
 :١٣٨٢  استراسبرگ(.پرداختمي... آلود و  مهبه مطالعه فضا، آسمان طوفاني، هواي) خروشان و مه گرفته

شناسي من احتياج دارم زيست« : داردچنين اظهار مي) ويكتواركوه سن( سزان در نقاشي طبيعت )٢١۶
-ها از من آدم بهتري ميبدانم كه چطور كوه بوجود آمده و رنگ خاك آن از چيست؟ همه اين دانستني

 )٢٢۶ : همان(».استداللم را سامان دهدبايد هندسه را درك كنم تا ... سازد 

 
 

 محيطي زيستشناسيزيبايي) ٢ – ۵
ها آن شناختي كل جهان و دنيايي كه اشياء و پديده تنها به درك زيبايي1محيطيشناسي زيستزيبايي

هاي مصنوعي را كه بدست هاي طبيعي، محيطشود، بلكه عالوه بر محيطاند محدود نميرا بوجود آورده
محيطي، شناسي زيستزيبايي(.شوداند نيز شامل ميتأثير فعاليتهاي او قرار گرفتهانسانها ساخته شده يا تحت

 )٣١٣ :١٣٨۴  گات و مك آيور لوئيس)(آلن كارمون
او . جستجو كرد) قرن هجدهم(محيطي را بايد در توصيفات كانت شناسي زيستپايه و اساس زيبايي

-شناختي يا هنري در سايه زيبايي زيباييرا در اين مورد بيان كرد كه به بررسي تجربه » 2بيطرفي« هوم مف

بعلت شيفتگي . پرداختطلبانه و شخصي ميهاي روزمره و تمايالت منفعتمشغوليشناسي فارغ از دل
بار از درك عالم طبيعت طرفي، متدي غني و پرهنرمندان آن دوره به طبيعت و تلفيق آن با اين مفهوم بي

هاي طبيعي نيز بوجود آمد كه در سايه آن نه تنها مناظر زيباي روستايي، بلكه حتي بكرترين محيط

                                                 
١ Environmental aesthetics 
٢ Disinterestedness 

 آن » حقيقيهايزيبايي«  و نيز  »هاي طبيعيزيبايي« شناسي محيط زيست، بيان هدف از زيبايي •
 .است كه در پس ارتباط ميان اشياء و محيط زيست نهفته است
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اي براي بوجود آمدن مفهوم خوشنما بود كه طرفي مقدمهمفهوم بي. نمودندانگيز و فوق العاده ميشگفت
از اينرو در . شدمباني هنرهاي تجسمي مربوط ميشناختي مناظر طبيعي با توجه به اصول و به درك زيبايي

اندازها طرفي مفهوم نظري اصلي آن دوره، مناظر و چشمبي« محيطي آن دوران شناسي زيستزيبايي
» هاي فرماليستي و خوشنما، سبك ارائه اين موضوعات شناختي و نقاشيموضوعات درك زيبايي

 )٣١٣ :١٣٨۴  گات و مك آيور لوئيس()ن كارمونمحيطي، آلشناسي زيستزيبايي(.شدندمحسوب مي
محيطي به عصر حاضر انتقال شناسي زيست با تغييرات اتفاق افتاده در زيبايي١٨شناسي قرن زيبايي

شناسي رخ داد، ترقي شأن آثار هنري و نزول اهميت مناظر عمده تغييراتي كه در نگرش به زيبايي. يافت
هنري بر اساس نظام فلسفي هگل بود كه در مقايسه بين طبيعت و هنر، بود كه ناشي از تثبيت نظام مدرن 

شأن واالتري براي هنر در نظر گرفت و تمدن غرب توجه خود را بيشتر معطوف مصنوعات و اشياء 
شناختي عالم شناسي مدرن، از اهميت زيباييبنابراين در زيبايي. هاي طبيعيساز انسان كرد تا پديدهدست

هاي تصويري حسي و منظر كه ويژگيد و درك طبيعت فقط به درك مناظر خوشطبيعت كاسته ش
) اوايل قرن(شناسي قرن بيستم در زيبايي. تري نسبت به دوره رمانتيك داشتند، منتهي شدصوري پايين

اما در همين دوران . شناختي باشدتواند برانگيزاننده درك زيباييشد كه تنها هنر مياينچنين احساس مي
طرفي و فرماليسم مدرن رد شد و مفهوم بي. محيطي دستخوش تغييرات بيشتري شدشناسي زيستباييزي

جاي آن را نظريه اكسپرسونيستي هنر گرفت كه هدف از آن، تغيير در الگوي مسلط و پارادايم قديمي 
ي برقرار بود فرهنگ) سازشيء دست(اي غني از جنبه عاطفي و شناختي با مصنوع در اين الگو رابطه. بود

 :كه نشانگر سه عامل اساسي بود
 .عقلي هوشمند و آگاه كه آن را پديد آورده بود •
 . انتقادي غني بود– تاريخي و نظريات هنري –هاي هنري به لحاظ سنت •
 .كامالً در عالم پيچيده و چندوجهي هنر جا افتاده بود •

 . شدنداين مسائل تنها از ديدگاه درك هنري مطرح مي
توان نتيجه گرفت كه در دوره مدرن بيشترين اهميت به هنر و درك هنر حساب اينچنين ميبا اين 

محيطي تحت تأثير هنر قرار شناسي زيستاز اينرو عواملي چون زيبايي. مبذول داشته شده است تا طبيعت
 )٣١۴ : همان(.اندگرفته

 : شودمحيطي ميزيستشناسي در نيمه دوم قرن بيستم، دو تحول عمده باعث اوجگيري زيبايي
گردد، اما مي » 1شناسي تحليلي و فلسفيزيبايي« شناختي مدرن كه منجر به پيدايش اول درك زيبايي

هاي كمي، آن هم از شود و تنها نمونهشناسي طبيعت نمياي به زيباييدر آثار هنري و نظري هيچ اشاره
 .پردازندديدگاه شخصي به اين موضوع مي

                                                 
١ Analytic aesthetics 
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شود و جداي از ي از محيط زيست پيرامونشان است كه به عالم واقعيت مربوط ميدوم آگاهي مردم
 .شناسي تحليلي و فلسفي استزيبايي

پردازند و آنهايي كه شناسي حسي و صوري طبيعت مياز اينرو جدايي ميان افرادي كه به زيبايي
 چندان كاربردي ندارد، محيطي اطرافشانشناختي اوليه نسبت به مسائل زيستمعتقدند اصول زيبايي

تأثير در شناختي عالم طبيعت را بيرود كه برخي درك زيباييشود و اين امر تا آنجا پيش ميحاصل مي
 :١٣٨۴  گات و مك آيور لوئيس()محيطي، آلن كارمونشناسي زيستزيبايي(.پندارندمحيطي ميحل مسائل زيست

٣١۵( 
محيطي با توجه به دو تحول ذكر شده، رنگ اختي زيستشناز نيمه دوم قرن به بعد مالحظات زيبايي

«  معتقد است 1هپبورن. دهندتوجهي ارائه ميپذيرند و انديشمندان مختلف نظريات جالبو بويي ديگر مي
 تاريخي و –هاي هنري وجه در قيد و بند مفاهيمي چون عقل هوشمند، سنتچون طبيعت به هيچ

كند كه فرد به دركي نامحدود، دلپذير و ينرو اين امكان را فراهم مي انتقادي نيست، از ا–نظريات هنري 
محيطي او، تأكيد بر نامحدود بودن محيط شناسي زيستبنابراين از ديدگاه زيبايي. »خالق دست يابد 

 ) ٣١۵ : همان(.سازدشناختي از طبيعت را هموار ميطبيعي و اهميت فهم ما از آن، راه كسب تجربه زيبايي
اين تخيل، جهان را . برد نام مي2شناختي، از تخيل متافيزيكي در استدالل خود از زيباييهپبورن

 حقايقي درباره . كندهمانند حقايق متافيزيكي، عام و روشنگر تفسير مي
 معناي زندگي •
 وضعيت انسان •
 جايگاه بشر در جهان •
شود، سعي در آشتي دادن تحوالت قديمي  مطرح مي4كه توسط برلينت » 3شناسي مجذوبيتزيبايي« 

 :و تحوالت فلسفي اخير دارد و در واقع مدافع دو جريان نظري است
 عين/  گذشتن از مفاهيم متضادي چون ذهناول

با ( تا به اين ترتيب مدرِك به شكل كامل و چندحسي 6 و مدرك5دوم كاستن از فاصله ميان مدرِك
 .مدرك، طبيعت يا هنر شودجذب ) گيري از حواس پنجگانهبهره

توان آن را براي درك هر نوع محيطي بكار شود، بلكه مياين الگو تنها محدود به هنر و طبيعت نمي
 - ٣١۶  صص: همان(.ها تأكيد داردواسطه ما با كليه پديدهاز اينرو اين الگو بر اهميت ارتباط حسي بي. برد
٣١٧( 

                                                 
١ Hepborn 
٢ Metaphysical imagination 
٣ Aesthetics of engagement 
۴ Berlint 
۵ perceiver & subject 
۶ appreciated & object 
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كه طبيعت  » 1برانگيختگي عاطفي«  نظرياتي ديگر چون شناسي مجذوبيت،عالوه بر نظريه زيبايي
كه با احساس محاط شدن در يا  » 2پديده فراگير« آورد و نظريه واسطه و مستقيم در فرد بوجود ميبي

شوند كه در تمامي اين بخش در مواجهه با طبيعت همراه است، نيز مطرح ميسرشار شدن از حسي لذت
 :خوردديشمندان، مشكالتي به چشم مينظريات و ديدگاههاي مختلف ان

طرفانه نيست، اما همچنان در درجه اول شناختي فرد بياول؛ در اين ديدگاهها اگرچه درك زيبايي
 . هاي حسي و صوري استمعطوف ويژگي

هاي طرفداران محيط زيست شناختي طبيعي، همچنان توجهي به دغدغهدوم؛ با وجود توجه به زيبايي
ه نشده است، چرا كه اغلب بصورت ذهني و شخصي و كم اهميت در قبال طبيعت برخورد نشان داد... و 
 . كنندمي

شناسند و از شناسي كل جهان نميشناسي هنر و زيباييسوم؛ اين ديدگاهها حد و مرزي ميان زيبايي
بين اي هاي حسي و صوري مطرح نيست و جداييخوردگي عاطفي با جنبهاينرو در اين ديدگاهها گره

گات و )(محيطي، آلن كارمونشناسي زيستزيبايي(.پيوندداحساس از طبيعت و زيبايي حسي از طبيعت بوقوع مي
 )٣١٧ :١٣٨۴  مك آيور لوئيس

سازي از درك شود كه معتقد است براي مفهوممطرح مي » 3رويكرد شناختي« با اين تفاسير نظريه 
هاي مفاهيم صوري شد، بلكه بايستي توجه به سمت جنبهشناختي طبيعت، نبايد صرفاً محدود به زيبايي

شناختي عميق در اين رويكرد عالوه بر احترام گذاشتن به درك زيبايي. بيانگرانه طبيعت نيز معطوف شود
 تاريخي و نظريات هنري –هاي هنري و صحيح هنر كه معتقد بود ارزش هنري داشتن، واجد بودن سنت

اي عميق و صحيح باشد كه شناختي طبيعت بايستي تا اندازهرك زيبايي انتقادي است، معتقد است د–
بنابراين در اينجا سخن از دانشي است كه علومي چون .  تاريخي و علمي باشد–واجد اطالعات طبيعي 

شناختي زيبايي« اين نوع تفكر بعضي اوقات  .گيردشناسي را نيز دربرميشناسي و بومشناسي، زيستزمين
شناختي طبيعت را از شناختي كه برخي فالسفه درك زيبايينوعي زيبايي .نام گرفته است » 4يشناختبوم

اند و وظيفه اخالقي چيزي نيست جز تالش اين راه در راستاي وظيفه اخالقي در قبال طبيعت قرار داده
 )٣١٨  - ٣١٧  صص: همان(.شناختي طبيعتدر راه حفظ سالمت بوم
 ؛يجه گرفت كهتوان نتبنابراين چنين مي

 .شناختي طبيعت بصورتي عميق و نه سطحي استاوالً رويكرد شناختي معتقد به درك زيبايي
 .هاي طبيعي و دانش علمي استثانياً اين رويكرد راهي براي برقرار كردن پيوند ميان درك محيط

ندي در اين رويكرد فرد با جستجو و درك صحيح از چرايي و چگونگي طبيعت، اطالعات ارزشم
توانند ارزش شناختي بارزي برخوردارند كه ميبدست مي آورد كه داده علمي نيستند، اما از اهميت زيبايي

                                                 
١ Emotional stimulation 
٢ Ambient dimension 
٣ Cognitive approach 
۴ Ecological aesthetics 
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گات )(محيطي، آلن كارمونشناسي زيستزيبايي(.شناختي ملتها ايفا كنندو جايگاه خاصي در تاريخ و فرهنگ بوم
 )٣١٩ :١٣٨۴ و مك آيور لوئيس

- در اين نوع زيبايي)٣٢٠ : همان(.شناسي زندگي روزمره استاييمحيطي، زيبشناسي زيستزيبايي

هاي صوري و باطني طبيعت است و علوم مختلفي همچون شناسي، هنرمند در پي شناخت زيبايي
مندانه و شناختي، نگاه عقلدر اين سيستم تفكر زيبايي. شوندداخل مي... شناسي و شناسي، جامعهزيست

عت مطرح است و هدف از آن، كم كردن اثرات تخريبي آثار و مصنوعات به طبي) معنوي(متافيزيكي 
 . باشدساخته دست انسان بر محيط زيست مي

 
 

تواند اجازه هرگونه اسراف و تبذير در هر چيز را به خود بدهد، اما طبيعت مي« : گويدپل كله مي
يعت آن قدر گويا و بليغ است كه از غايت بالغت و فصاحت، طب. جو باشدهنرمند بايد به غايت صرفه

 )٩٨ :١٣٨١  )و ديگران(كاندينسكي )(معياري نزد پل كله، يورگ اسپيلرمعيار و بي(.»نمايد گنگ و تاريك مي
شناختي آثار و محصوالت صنعتي همراه با حفظ محيط در حرفه طراحي صنعتي، نظريات زيبايي

طراحي . شوندي حاصل از مواد و متريالهاي بكار رفته در محصوالت مطرح ميزيست و كنترل آثار تخريب
 )٢٩ :١٩٩۵  Papanek(.شناخت انسانهاستپلي بين نيازهاي انساني، فرهنگ و بوم

هاي علوم مانند مهندسي و علوم جايگاه طراحي صنعتي در توسعه و ايجاد ارتباط با ساير رشته
 )٨۴ :١٣٨١  )ب(كاركيا (:گوي زير بيان نمودتوان با توجه به الانساني را مي

 

 
 شناسي در ايجاد ارتباط بين علوم نظري و علوم كاربردي جايگاه زيبايي) ٢ - ۵نمودار 

 ٨۴ :١٣٨١  )ب(كاركيا : منبع
 

 محيط زيست، هنرمند عالوه بر هنر طراحي– محصول –بهتر ميان انسان براي ساختن ارتباطي  •
...شناسي و شناسي، جامعهشناسي، بومخود نيازمند آگاهي از اطالعات طبيعي و علمي مانند زيست

 .باشدمي
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-بدين. در اين الگو، وظيفه يك طراح ايجاد ارتباط بين علوم نظري و كاربردي از راه اثر هنري است

طراحي صنعتي خدمات .  وظيفه اجرايي ساختن مبادي نظري را در جامعه به عهده داردترتيب يك طراح
كند كه كاركرد، ارزش و جلوه ظاهري هايي عرضه مياي را در زمينه خلق و توسعه مفاهيم و ويژگيحرفه

 .دهد، هدف از اين تغيير سود دو طرفه كاربر و توليدكننده استها را تغيير ميمحصوالت و سامانه
دهد كه در هايي از كاال يا سامانه توليد قرار ميطراح صنعتي تالش و كوشش خود را بر روي جنبه

چنين نزديكي و همياري نيازمند درك . هاي انساني، نيازها و عاليق او قرار داردتماس مستقيم با ويژگي
 )٩٢ :١٣٨١  )الف(يا كارك(.هاي ديداري، بساوايي، ايمني و رفاه با محوريت كاربر استتخصصي حوزه

اندازهاي نو در جهان مادي پرتحرك، ما را به جايگزيني امروزه پويايي وقايع اجتماعي و چشم
هاي پوياي تخيل بنابراين زبان تصوير بايد صورت. پيكرنگاري ايستا با نوع پويايش موظف كرده است

 اجتماعي مثبت به حركت هايبصري را جذب كند تا بتواند تخيل خالق را به طرف اعمال و هدف
 :به همين دليل امروزه سه وظيفه اصلي در مقابل هنرمند خالق قرار دارد. درآورد
 يادگيري و بكارگيري قوانين سازماندهي تجسمي ضروري براي بازآفريني سالم تصوير تجسمي •
ع هاي بصري وقايهاي فضايي معاصر براي آموزش و بكارگيري بازنماييبه حساب آوردن تجربه •
  فضايي معاصر–زماني 
هاي تخيل خالق و سازماندهي آنها در زبانهاي پويا يعني رشد دادن به آزادسازي ذخيره •

 )١٧ :١٣٨٠  كپس(.پيكرنگاري پوياي معاصر

 
 

ي هاي متفاوتداند و حوزههاي انساني دخيل مياز فعاليت  را در حوزه وسيعييطراح 1برونوموناري
-را در نظر مي 4و طراحي پژوهشي 3طراحي گرافيكي، طراحي صنعتي ،2از طراحي مثل طراحي تجسمي

هاي طراحي تجسمي خلق تصاويري است كه عملكرد آنها برقراري ارتباط  طبق نظر او وظيفه.گيرد
وظيفه طراحي صنعتي طرح اشياء مصرفي بر مبناي قواعد اقتصادي، . است بصري و اطالعات بصري

  و مواد گوناگون ساخت آنهاست، عملكرد عمده طراحي گرافيك در دنياي چاپ،آوريابزار فنالعه مط

ساختارهاي  هاي تبليغاتي چاپي است و عملكرد طراحي پژوهشي نيز تجربهكتاب، پوستر و آگهي
  .وسايل سينما تجسمي در دو بعد يا بيشتر است و پژوهشهايي در زمينه تصوير با استفاده از

                                                 
١ Bruno Monari 
٢ Visual Design 
٣ Graphic Design 
۴ Desegno Diricerco 

طراحي صنعتي علمي است كه در ايجاد ارتباط ميان علوم نظري و علوم كاربردي به هنرمند كمك •
 .ها و محيط زيست اطرافشان استف طراحي صنعتي، ايجاد ارتباط بهتر ميان انسانهد. كندمي
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ديدگاههاي مختلفي به  بندي موناري اگر چه طراحان صنعتي و گرافيك باتوجه به اين تقسيمبا 
نگرند ولي انطباق كامل اين ديدگاههاست كه تصويري شفاف بندي مي بستهات مختلفي همچونموضوع

نظير طراحان صنعتي، موضوعاتي . دهدآن را در اختيار مشتريان قرار مي بندي و محتويو روشن از بسته
 گروه عوامل) 2، آنتروپومتري1رگونوميكياِ(نوع ارتباط فيزيكي ...) فيزيكي، شيميايي، ( انواع حفاظتها

خريداران نهايي،  بندي مانند ارتباط كارگران خطوط توليد، عوامل توزيع، فروشندگان وانساني با بسته
مثل نقش (استفاده يا مصرف كاال  بندي دربندي، نقش بستهارتباط تجهيزات حمل با نوع محصول و بسته

بعدي و بصري، مواد مصرفي مناسب براي كاال هاي سههويت...) بندي در چگونگي مصرف شامپو و بسته
و . دنگيرپردازد، در نظر ميرويكردهاي فيزيكي انسان با بسته مي و موضوعاتي را كه به طور كلي به

هاي اين بسته توجه دارد اموري چون رنگ برچسب طراح گرافيك به اصول مبادي سواد بصري در
... هاي برچسب و  مناسب، كادربندي، طراحي نوشتهبنديتركيب تركيبات نقطه، خط و سطح در ،مناسب

و در مجموع حاصل تجمع اين دو حوزه به ظاهر متفاوت است كه برداشتي صحيح يا غلط از محتويات 
  جهانشيري(.گرداند نموده و يا از خريد آن منصرف ميدهد و ما را مشتاق به خريد كاالبسته به ما مي

١٣٨۵(  
-عالوه بر مسائل ياد شده، در تمامي اين مراحل كه بنوعي چرخه زندگي يك محصول را شامل مي

شناختي، به اصول طراحي سبز و محافظت از محيط زيست شوند، طراح وظيفه دارد در كنار اصول زيبايي
 .توجه داشته باشد

 

                                                 
پردازد و سعي در مناسب ساختن حيط اطراف خود ميعلمي كه به بررسي ارتباط بهينه و اصولي ابعاد انساني با ماشين و م  ١

 .فضاهاي زندگي دارد
شود تا فضاها و شود كه در ان به مطالعه ابعاد فيزيكي و حركتي انسانها پرداخته ميبعنوان بخشي از علم اِرگونومي مطرح مي  ٢

 .ها ساخته شودوسايل محدوده فعاليتهاي انساني مطابق با اين اندازه
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 سال پيش محدوديت قدرت خالقيت و ابداع بشري را نسبت به ۵٠٠لئوناردو داوينچي حدود 
هاي بشري هنوز بصورت اين اظهارنظر با وجود تمام پيشرفت. خلقت در جهان طبيعي اظهار كرده است
هاي لشبشر امروزي در پيروي از اين حقيقت بديهي دچار چا. حقيقتي بديهي و اوليه باقي مانده است

گيرد و اين گذرد، وجوه زندگي بشري، رنگ و بويي غيرطبيعي به خود ميبزرگي شده و هر سال كه مي
 )١٣٨٠  اصل فالح(.روند واگرا بين انسان و طبيعت با شتاب زيادي در حال گسترش است

 ويرانگري و آنها فعاليت خالق را بر. ها در شرايط برابر بيشتر به آزادي تمايل دارند تا بردگيانسان
دهند، نيازهاي جامعه مقدم بر خودخواهي است و عقالني عدم خالقيت به شكل كار تكراري ترجيح مي

-اين نوع نگرش يك نگرش اخالق. دوستي مقدم بر پرخاشگري استبودن ارجح بر ناآگاهي و صلح

امور يعني زندگي دست يافتن به اين . دهدمدارانه است كه پايه و اساس هر نوع اخالق را تشكيل مي
ها يعني شخصيت اصيل نداشتن، زندگي واقعي انساني اصيل و واقعي داشتن و عدم رسيدن به اين امكان

 ) ١۵ :١٣٨٢  )و ديگران(ميخائيلويچ )(انسان و فرهنگ صنعتي، ميخائيلوويچ(.نداشتن و از خود بيگانه بودن
. شود فرهنگي خود مي–محيط بومي هويتي و عدم توجه انسان به زيستاز خودبيگانگي باعث بي

گذراند كه نيرويش را اي را ميهمانطور كه پيشتر ذكر شد، انسان اغلب موقعي زندگي تهي و سركوفته
 تصاحب هرچه بيشتر اشياء مادي )١٧ : همان(.كندبخاطر تصاحب هرچه بيشتر اشياء مادي متمركز مي

ي براي تنهايي و عدم ايجاد ارتباط با انسانها، اشياء شود و عاملشدگي انسان در ميان اشياء ميباعث شيء
 .اندازداين امر سالمتي انسان و جامعه را به خطر مي. شودپيرامون و محيط زيست انسان مي

اي دارند كه نبود هر كدام از در ايجاد ارتباطي سالم بين انسان و جامعه چندين عامل نقش عمده
 )٢۶۴ :١٣٨٠  شيخي(:گرددر ادامه محيط زيست شهرها ميآنها، سبب به خطر افتادن جامعه و د

فقر مشتمل بر درآمد پايين، سطح پايين آموزش و ناكافي بودن مواد غذايي كه در اختيار ) الف
 گيرد، عدم تأمين مواد غذايي يا كمبود تأمين آنخانواده قرار مي

ي بودن اماكن مسكوني، محيط فيزيكي كه آن دربرگيرنده ازدحام جمعيت، كمبود يا ناكاف) ب
 .هاي مسري استآلودگي، حمل و نقل و قرار داشتن در معرض بيماري
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هاي فرهنگي، سن و جنس، نژاد، مذهب، عوامل اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر محدوديت) ج
 .باشدفشارهاي رواني و استفاده و بكارگيري خشونت مي

شهرها، متعهد بودن به نظام دموكراسي عوامل سياسي مشتمل بر توزيع عادالنه ثروت درون ) د
 و اجراي بهينه آن) آزادي همراه با مشاركت(

شود كه بر محيط هاي شهري مينبود اين عوامل باعث عدم توازن در توسعه پايدار جامعه و محيط
محوري در شيوه شايد كمبود در هر يك از اين عوامل را ناشي از نبود اخالق. زيست تأثير بسياري دارند

 .توسعه دانست
 

   اسالمي در طراحي محصوالت مرتبط با محيط زيست-ديدگاه منش اخالقي ) ١ – ۶
شود، اين است كه آيا وارد سؤالي كه در مورد وجود يا عدم اخالق در طراحي محصوالت مطرح مي

محيط اجتماعي انسان تواند در محيط زيست و در حدي فراتر در زيستكردن اخالق در طراحي، مي
تواند هاي مختلف ميهاي مختلف و بسته به فرهنگأثير داشته باشد؟ جواب به اين سؤال در نگرشت

 . جوابهاي مختلفي داشته باشد
نگرش به طبيعت به عنوان ميراث طبيعي جامعه، در رابطه با نياز و تمايل انسان به ارتباط با گذشته 

ن، موجب گرديده كه طبيعت به مثابه ميراث دار بودخويش و به عبارتي پاسخ به نياز انساني ريشه
ها، جوامع، حتي اديان و مكاتب فكري هر كدام به استناد و براساس ملل، تمدن. فرهنگي تلقي شود

بيني خويش براي طبيعت ارزش و جايگاهي خاص قائل بوده و ارتباط خويش با طبيعت و عناصر جهان
. اندبيني و فرهنگ خود تعريف كرده و شكل دادهاز جهانهاي منبعث طبيعي را نيز بر پايه اصول و ارزش

به اين ترتيب شناسايي جايگاه عناصر طبيعي در باورها و فرهنگ عامه مردم از اهميتي درخورتوجه 
برخوردار است، و هر چه قدمت عنصري طبيعي، و يا باورهاي مردم نسبت به طبيعت و عناصر طبيعي 

هاي ديرينه و فرهنگ بينيبه تبعيت از جهان. اه ارزشمندتر خواهد بودتر باشد، اين جايگبيشتر و عميق
زيستي با اي براساس احترام به طبيعت و هماصيل ايراني، رابطه ايرانيان با طبيعت و عناصر طبيعي، رابطه

داند، در اين فرهنگ آب مقدس است و گياهان هر يك به اين تفكر زمين را ملك خدا مي. آن است
محيطي تبلور بيماري و رنج دروني است بحران زيست )١٣٨۴  طوفان(.شوندمت الهي شناخته ميعنوان نع

كه انسان مدرن را به ستوه آورده است، انساني كه براي بدست آوردن زمين از آسمان روي گرداند، به 
-امين(.دهدميجاي آسمان به زمين اصالت داد و اكنون زمين را هم دقيقاً به دليل نداشتن آسمان از دست 

 )٩٨ :١٣٨١  زاده
 )٩٩ : همان(:اند كه عبارتند ازمحوري به مفهوم معاصر بودهدو عامل مهم باعث ترويج انسان

 گرايانه نسبت به طبيعترواج ديدگاه علم) الف
 جدايي انسان از طبيعت و تسلط بر آن) ب
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 در نظام طبيعت، حقي را در تفكر مركزيت انسان به عنوان تنها موجود خالق، هوشيار و توليدكننده
با قرار گرفتن انسان در مركز سياستهاي محيطي و . ذهن او ايجاد كرده است كه تنها به خود بيانديشد

توان انتظار داشت كه ارزش محيط زيست مداري به عنوان پايه استراتژي هاي حفاظت محيطي، ميانسان
 )١٠٠ :١٣٨١  زادهامين(.و طبيعت تنها در حد ابزار تنزل يابد

شود كه آدمي از قداست محيطي كه در آن زندگي بحران و تباهي محيط زيست از آنجا ناشي مي
از ديدگاه بشر امروزي محيط زيست او جدا و مستقل از وي و حتي از محيط . نمايدكند، غفلت ميمي

 )١٠٢ - ١٠١  صص: همان(.الهي انگاشته شده است
اوالً الهام از طبيعت و . ن در دو مقوله مثبت و منفي بررسي كردتواارتباط و الهام از طبيعت را مي

ساختن اثري ملهم از طبيعت و در حالت كلي محيط زيست انساني، گوياي فرهنگ، آداب و سنن و حتي 
در اين راستا طراحي محصولي متناسب . كنندنگرش افراد مختلفي خواهد بود كه در آن محيط زندگي مي

ي و فرهنگي يك جامعه كه درصدد رفع نيازهاي او باشند، مقوله مثبت الهام از با ساختارهاي اعتقاد
گيري اين الهام از ادراكات عقلي هنرمند مقوله منفي الهام از محيط زيست، در وام. طبيعت خواهد بود

محيط ممكن است فرد آفريننده اثر آنچنان محو در اين زيست. بوجودآورنده اثر از محيط زيست است
بندوبار و توجه كنيد به فرهنگ بي. باشد كه تأثير منفي آن را براي بوجود آوردن اثر خود بكار گيردشده 

 شودبقول معروف آزاد كانادايي كه منجر به طراحي محصولي جهت فعاليتهاي جنسي گروهي افراد مي
 مذهبي مسيحي – و حال بايستي جستجو كرد كه اين محصول مطابق با اعتقادات فرهنگي )١ – ۶تصوير (

 )٢٠٠۴  www.karimrashid.com(.است يا نه
ها، غالباً در مذاهب بزرگ جهان بعنوان ها و جنگلطبيعت در شكل گياهان، حيوانات، رودخانه

اديان جهان . رحمانه استثمار شودچيزي كه بايد از آن مراقبت كرد، ديده شده است تا چيزي كه بايد بي
 اقتصادي مناسب در مصرف، از –هاي اجتماعي مصرفگرايي و اجراي روشتوانند در غلبه بر مرام مي

گيري اديان بسوي طبيعت و نقد الگوهاي مصرف جهت. وارد آمدن آسيب به سياره زمين جلوگيري كنند
 )١٧٨  - ١٧٧  صص:١٣٨١  باكاك(.داري از عوامل مؤثر در ارتباط با حفظ محيط زيست استسرمايه

 الهي خود به نقد الگوهاي مصرف غربي در جامعه –نامه سياسي  در وصيت)قدس سره(امام خميني 
اندركاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي و بر دولتها و دست« : كندپردازد و توصيه ميمي

آينده كه از متخصصين خود قدرداني كنند و آنان را با كمكهاي مادي و معنوي تشويق به كار نمايند و از 
برانداز جلوگيري نمايند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز ساز و خانهاالهاي مصرفورود ك
 ». بسازند

 

گرايي و استثمار منجر شود كه نتيجه آن آلودگينبود اخالق در طراحي ممكن است به مصرف •
 .هاستمحيط زيست و محدود شدن آزادي
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 )  گروهي آسان با توجه به اصول ارگونومي-هاي جنسي محصولي براي فعاليت (Karimsutra) ١ - ۶تصوير 

 ) داييطراح معروف معاصر كانا(طراحي كريم رشيد 
 www.karimrashid.com: منبع

 
 پاكسازي كوهستان ) ٢ - ۶تصوير 

 ) !زيبا نيستطبيعت آلوده و شود مصرفگرايي و ريختن زباله در طبيعت باعث آلودگي محيط زيست مي(
 www.tehransama.ir: منبع
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ده است كه از هاي متعددي در مورد چگونگي رابطه انسان با طبيعت اشاره شدر دين اسالم به گزينه
 )١٠۴ - ١٠٢  صص:١٣٨١  زادهامين(:توان به موارد زير اشاره كرداين دسته موارد مي

 بخشي به طبيعت، اصالح و عمران زمينشناخت طبيعت، كمال
با زمينه قرار دادن ارزشهاي مذهبي مشترك به عنوان زيربناي سياستهاي محيط زيست و ارزيابي 

توان به اصول مشخصي در نحوه برخورد با طبيعت دست  مصنوع مي–  محيط زيست–ارتباط بين انسان 
 )١٠۵ : همان(.هاي بومي و باورهاي ديني را فراموش كرداگرچه در اين زمينه نبايد فرهنگ. يافت

معتقد است در رويارويي با مشكالت ) فيلسوف اگزيستانسياليست قرن نوزدهم (ير كگاردسورن كي
انسان چون همواره . ط با خدا باشد و در پيوند با خدا مشكالت را برطرف كندزندگي انسان بايد در ارتبا

هاي خودش دارد با امكانات موجود فاصله دارد احساس غبن آن چيزي را كه به عنوان آرزوها و خواسته
 )١٣٨۵  فرهنگي(.دارد چون ذهن او فراتر از امكانات جسمي او هست

ملكوت است و داراي مند و داراي حيات و معني و بيني الهي طبيعت، موجودي هوشدر جهان
آورد كه نتيجه قوانيني براي خود دارد كه تخطي از آنها زمينه مبارزه طبيعت را با عناصر خاطي فراهم مي

 )٣ :١٣٨٣  محقق داماد(.آن يا اصالح وضعيت تحميل شده يا از بين رفتن عناصر خاطي خواهد بود
- و رعايت ميانه)٢ – ۶تصوير ( همچون احتراز از اسراف و تبذيرآئين اسالم مراعات كردن اصولي 

گيري از منابع طبيعي در مسير منطقي و انساني، حقوق حيوانات، گياهان و روي و تعادل و قناعت و بهره
  )۵ : همان(.جويي مفسدانه را مورد تأكيد قرار داده استحتي جمادات و نفي هرگونه سلطه

 :  از نظر قرآن
 .ها و كسب تجربيات حاصل از دريافت آن باشدرابطه انسان با عالم بايد بر اساس درك پيام •
 .گيردشكل مي شناسيرابطه انسان با عالم بر اساس زيبايي •
 .گيردشكل مي رابطه انسان با عالم بر اساس باور نظام حكيمانه الهي •
لم و رسيدن به نظريات وحدت در اين عا هماهنگ رابطه انسان با عالم بر اساس كشف مدلهاي •

 )١٣٨١ medicine.tums.ac.ir (.گيردصورت مي
با اين حساب، توجه دين اسالم به محيط زيست بر اساس معنويت و حضور اخالق در ارتباط با 

آوري و استفاده از آن با توجه به اينكه در طراحي محصوالت مختلف، پديده فن. باشدمحيط زيست مي
 .باشد، حضور معنويت را چه در مرحله طراحي و چه در مرحله توليد اجرا كردميعامل اصلي توليد 

 :پذيردآوري اساساً در دو نقطه صورت ميحضور معنويت در فن
اوالً در شكاف عين و ذهن، چرا كه براي روح انساني هيچ شيئي تنها يك شيء صرف نيست، بلكه 

 .ي به وجد آوردن اوحامل شكل و معناست و در نتيجه موضوعي ممكن برا
چنين شيئي ضروري ثانياً در بعد هدف غايي توليد يك شيء، اينكه براي چه و به چه علتي وجود 

 )١٠٨ :١٣٨٣  )و ديگران(هايدگر )(الهيات در عصر فرهنگ تكنولوژيك، آرنولد وتشتاين(.است
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ي كه براي جلوگيري از تخريب محيط زيست يا به خطر هاي اسالمي، راهكارهايبا توجه به ديدگاه
 )٧ :١٣٨٣  محقق داماد(:توان ارائه كرد، عبارتند ازهاي طبيعي آن ميافتادن نظام
 برداري صحيح از آنآموزش و تبيين ارتباط صحيح انسان با طبيعت و بهره) الف
 ها و قراردادها از پيمانبيني ضمانت اجرايي اين دستهتمركز بر قوانين و معاهدات و پيش) ب

 
 مداري در توسعه پايداراخالق) ٢ – ۶

اخالق شامل صفاتي از انسان است كه انسان فعاليتهاي مطابق و متناسب با اين صفات را بدون تأمل، 
 رفتاري در ميان -اين عامل باعث بوجود آمدن نوعي يكپارچگي فرهنگي . تفكر و دشواري انجام دهد

منظور از اخالق مهندسي تأمل درباره ابعاد اخالقي مسائل و . شوداي مثال مهندسين ميافراد يك جامعه بر
 )٣ :١٣٨۵  نژادبهادري(.شودموضوعاتي است كه به حرفه مهندسي مربوط مي

 )۵ : همان(: آمده است1اي آمريكانامه مهندسي انجمن ملي مهندسان حرفهدر آئين
 : خود بايدايمهندسان در راستاي انجام وظايف حرفه

 .ايمني، سالمت و رفاه عمومي را سرلوحه كار خود قرار دهند •
 .تنها در محدوده مهارت خود خدمات ارائه كنند •
محترمانه، مسئوالنه، اخالقي و قانوني رفتار كنند تا موجب افزايش احترام، شهرت و سودمندي  •

 .حرفه خود شوند
 .همواره بكوشند تا در خدمت منافع عمومي باشند •
 .ها و جزئياتي را كه مطابق با معيارهاي مهندسي نيست تكميل، امضاء يا مهر نكنندطرح •
 .تالش كنند به اصول توسعه در جهت حفظ محيط زيست براي نسلهاي آينده وفادار باشند •

تواند يك مهندس برخوردار از اخالق مهندسي، در حالي كه از علم و خالقيت برخوردار است، مي
راي خود و جامعه فراهم نمايد و ايمني و سالمت جامعه را بيشتر مراعات كند، در رفاه و آسايش را ب

سازي محيط زيست را كاهش دهد، و در نهايت شادي و جويي كند، آلودهمصرف منابع طبيعي صرفه
 ) ۶ : همان(.آرامش خاطر بيشتري براي خود و جامعه فراهم نمايد

 
                                                 
١ NSPE 

شناسي الهي و ادراك روابط مناسببراي وارد كردن اخالق در طراحي بايستي از جهانبيني و معرفت •
 . انساني با محيط زيست برخوردار بود

را براي انسانها و... تواند ضمانت سالمت، امنيت، رفاه، احترام و در طراحي ميبكارگيري اخالق  •
 .همراه داشته باشدمحيطي را براي محيط زيست به سازي كمتر منابع زيستآلوده
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 :توان اصول اخالقي در طراحي محصوالت را بدست آوردن اصول به حرفه طراحي ميبا تعميم اي

 
 ) با تغييراتي در نمودار توسط نگارنده( اخالق در طراحي )١ - ۶ نمودار
 www.NSPE.com: منبع

 
اي است كيفي و متوجه كيفيات زندگي است و هدف از آن باال بردن سطح توسعه پايدار توسعه

براي قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار سه شرط اساسي . باشدراي حال و آيندگان ميكيفيت زندگي ب
  خالدي(.عدالت و برابري حقوق، ميراث براي آيندگان، دوام و پيوستگي: الزم و غير قابل تغيير است

٢٨ :١٣٨٠۶( 
 است، مگر كند كه مفهوم جريان پايدار مشكلشرايط عدالت و برابري حقوق به اين نكته اشاره مي

هاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه به روش. اينكه پايداري براي اكثر جمعيت جهان امكانپذير باشد
اكثر آنها فقير هستند و منابع طبيعي آنها به سرعت در حال . اندتأثير استعمار قرار گرفتهگوناگون تحت
اين امر .  سنتي آنها در واقع غيرممكن استهايسطوح فقر در آنها بسيار باال و تغيير شيوه. اكتشاف است

هدف از توسعه پايدار تنها برابري . انداي نابرابر در كره زمين توزيع شدهها به گونهدهد كه ملتنشان مي
هاي فرهنگي نيز تواند باشد، بلكه برابري شرايط اقتصادي و در كنار آن برابري ارزشثروت و قدرت نمي

 .دبايستي مدنظر قرار گيرن
آنچه امروزه در ارتباط با محيط زيست و . هاي حال و آينده داللت داردشرايط ميراثي بر زنجيره نسل

اين ميراث رشد اقتصادي . هاي آينده و سرنوشت آنهاستدهيم، در ارتباط با نسلرشد اقتصادي انجام مي
 در طي اين دوره با هاي علمي و فناوريرشد نتيجه پيشرفت. شوددر طول سه قرن پيش را شامل مي

حال كه با اتمام منابع تجديدناپذير روبرو هستيم، شايد اين امر يكي . محيطي همراه استتغييرات زيست
 .از مشكالت مهم در توسعه پايدار باشد
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 درصد از جهان، سطحي باال از ثروت و ٢۵دهد كه شرايط تداوم و پيوستگي واقعيتي را نشان مي
عدالت و برابري حقوق در . اندتصادي و پايداري سياسي نسبي بدست آوردهها را در رشد اقپيشرفت

رويه منابع و مواد منجر شده است رشد اقتصادي بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به مصرف بي
با اين طي طريق كشورهاي در حال توسعه تداوم . اي بوجود خواهد آوردكه در آينده مشكالت عديده

روزافزون با شرايط دوام و پايداري را آرزو خواهند كرد كه براي اين تداوم نيازمند خوشبختي و ترقي 
 .هاي فقير جهان هستندهاي پولي در ملتانتقال فناوري و برنامه

 
 

فتن هاي سياسي قوي و در عين حال همراه با در نظر گردر چنين شرايطي توسعه پايدار تنها با برنامه
اسالم يك رژيم معتدل با شناخت « : فرمايندمي) ره(امام خميني . پذير خواهد بودمسائل اخالقي امكان

مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف، كه اگر بحق به آن عمل شود، 
و . ... يابدم است تحقق ميافتد و عدالت اجتماعي كه الزمه يك رژيم سالچرخهاي اقتصاد سالم به راه مي

كنم كه ثروتهاي عادالنه خود را به كار بيندازيد و به فعاليت به ثروتمندان و پولداران مشروع وصيت مي
اين نوع نگرش » .ها برخيزيد كه اين خود عبادتي ارزشمند استسازنده در مزارع و روستاها و كارخانه

حقق توسعه پايدار را با در نظر گرفتن مسائل اخالقي كه با جهانبيني الهي همراه است، كوشش براي ت
 ) ١٣۶١  )ره( الهي امام خميني –نامه سياسي وصيت(.داندارزشمند مي

در اين  )٩۴ :١٣٨٢  زاهدي( وارد كردن اخالق در توسعه بصورت زير امكانپذير است1در الگوي سدلر
آگاهي و ي امكانات از جمله اقتصاد بومي، مداري در توسعه با در نظر گرفتن عادالنه تمامالگو، اخالق

شود و هدف از هاي طبيعي و مصنوعي جوامع وارد ميمحيطرشد فرهنگ اجتماعي و يكپارچگي زيست
 :آن

ها و آموزش افراد جامعه در جهت همسو كردن مردم با توسعه پايدار و باال بردن آگاهي) الف
 در راستاي آن مزاياي اجتماعي و اقتصادي مناسبي براي باشد كهمشاركت آنها در اين برنامه بلندمدت مي

 .مردم بدست خواهد آمد
آوري به منظور ايجاد صنعتي پوياست ها و علوم بومي در جهت توليد علم و فنبكارگيري دانش) ب

 .شودكه سبب ايجاد مزاياي اقتصادي و اجتماعي مناسب و عادالنه در يك جامعه رو به توسعه مي
برداري مناسب و عادالنه از نظر اقتصادي است كه هم ريزي مناسب براي بهره برنامهمديريت و) ج

 .شودانجامد و امكانات و منابع بصورت عادالنه ميان افراد يك جامعه تقسيم ميبه حفظ محيط زيست مي
                                                 
١ Sadler 

هاياخالق در توسعه پايدار باعث تخصيص عادالنه منابع اوليه براي توليد محصوالت، ايجاد مزيت •
توان از محيطگردد كه در نتيجه آن ميمعه و پيشرفت علوم فني و اجتماعي مياقتصادي براي عموم جا

 .برداري كردبهره»محصوالت پايدار «زيست بصورتي كنترل شده و حفاظت شده براي توليد
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 ) اخالق در توسعه پايدار(الگوي سدلر ) ٢ - ۶نمودار 

 ٩۴ :١٣٨٢  زاهدي: منبع
 

مداري در توسعه، صنايع و اقتصاد گرفتن چنين مسائلي در توسعه پايدار و افزودن اخالقبا در نظر 
از . توان اعمال كردكشورها نيز دستخوش تغييراتي خواهند شد كه اين امر را در طراحي پايدار نيز مي

 :  ندگيراينرو تدوين اصولي كه براي طراحي محصول پايدار الزمند، از همين سه اصل مهم نشأت مي
 :اصول اقتصادي •

 آورانهعملي بودن توليد از نظر فن) الف
 عملي بودن از نظر اقتصادي) ب
 مدتسودآوري در كوتاه) ج
 :اصول محيطي •

 اتالف مواد و انرژي كمتر) الف
 سامانه توليد پاك) ب
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 خطرمواد پاك و بي) ج
 شناختيكفايت بوم) د
 مصرف مواد و انرژي كمتر و تجديدپذير) ه
 ل بازيافت بودنقاب) و
 :اصول اجتماعي •

 تجارت منصفانه) الف
 نگري اجتماعيبرابري) ب
 شرايط خوب كاري) ج
 بهبود در ارتباطات) د
 ايپشتيباني اقتصاد منطقه) ه
 زداييتبعيض) و
 ارضاءكنندگي نيازهاي واقعي) ز
 ايجاد ارزش براي مشتري) ح
 محوري در حقوق زن و مردعدالت) ط

 
 احي پايدار براي دستشويي طر) ٣ - ۶تصوير 

 .) در اين طراحي پساب بجاي مانده از ماشين لباسشويي، براي تميز كردن كاسه توالت دستشويي استفاده شده است(
 com.www.core٧٧: منبع
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 :گيري كردتوان نتيجههاي گذشته، چنين ميبا اندكي تأمل در فصل
برداري است كه در اين زمينه، ارتباط بين انسانها و محيط زيست، يك ارتباط دوجانبه و از نوع بهره

برداري از طبيعت، موجود غالب بوده و اين توانايي را دارند انسانها بدليل قدرت تعقل و برتري در بهره
تواند به خسران و تباهي اين غلبه و پيروزي، مي. كه بر طبيعت غلبه كرده و در نهايت بر آن پيروز شوند

كننده محيط زيست نيستند، بلكه ميزان ناآگاهي خود آلودهدر اين راه انسانها بخودي. محيط زيست انجامد
اري آن بعنوان ميراثي براي ها و نگهداطالعي آنها از محيط زيست و ضرورت حفظ آن از آلودگيو بي

در اينصورت نگرش اخالقي و كنترل شده به . شودرويه از محيط زيست ميبرداري بيآيندگان، سبب بهره
توان اين نگرش اخالقي و كنترل شده را مي. تواند به حفظ طبيعت و كره زمين بيانجامدمحيط زيست مي

 .جستجو كرد) كتاب آسماني مسلمانان( قرآن هاي دين اسالم وهاي مذهبي بويژه آموزهدر آموزه
در برقراري ارتباط بين انسانها و محصوالت مختلف، آگاهي، آموزش و درك انسانها در مورد 

تزئين و ساده و چه در مورد اين آگاهي و آموزش چه در مورد محصوالت كم. مصنوع بسيار مؤثر است
انسانها در برقراري ارتباط با محصوالت سعي در . دكنمحصوالت پرتزئين و پيچيده نقش اساسي ايفاء مي

درك سريع آنها با توجه به اهداف و عاليق خود دارند و اين درك بدون آموزش و آگاهي يافتن از 
نتيجه بوده و ادامه ارتباط بين انسان و محصول كه بر اساس ارزشگذاري محصول و احساس مصنوع بي

اي براي بوجود آمدن ارتباطي صان خواهد شد و اين زمينهشود، دچار نقدر مورد محصول مطرح مي
اين ارتباط ناقص به استفاده نادرست از محصول انجاميده و . ناقص بين انسان و محصول خواهد شد

در فرآيند ارتباط بين محصول و انسان، تعامل و . سبب وارد آمدن آسيب به محيط زيست خواهد شد
 . تباطي صحيح و درست خواهد شدتقابل دوطرفه باعث بوجود امدن ار

كنند كه در آن با محصوالت مختلف در ارتباط با محيط زيست همانند جزئي از يك كل عمل مي
نقصان در عملكرد يكي از اجزاء، اجزاي ديگر در عملكرد خود دچار مشكل شده و نوعي پيغام ناشي از 

وجهي به اين پيغام، كل در عملكرد تكنند كه در صورت بيعملكرد ناصحيح جزء ناهماهنگ صادر مي
و اين همانند يك زندگي و چرخه بسيار عالي بين محصوالت و محيط زيست . گرددخود دچار آسيب مي

العمل هاي حاصل از محصوالت، عكسباشد كه محيط زيست بصورتي هوشمندانه در قبال آلودگيمي
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سانها به اين پيغام، سبب عملكرد ارتباطي فرستد كه عدم توجه انمناسبي بصورت پيغام به انسانها مي
ناقص بين محصوالت و محيط زيست شده و نتيجه اين ارتباط در زندگي انسانها، محيط زيست پيرامون 

زمين تأثيرات مخربي را انسانها، طبيعت و جانداران حيات وحش و ساير موجودات زنده و غيرزنده كره
 .شودباعث مي

چه بسا محصول طراحي شده باعث . ديك با محيط زيست قرار داردطراحي محصول در ارتباطي نز
در . تخريب محيط زيست شود يا اينكه در ارتباطي نزديك با محيط زيست بدون تخريب آن باقي بماند

اين ميان سبك و نگرش طراحي محصول و در نظر گرفتن محيط زيست بعنوان عامل اصلي در اين ميان، 
و وحدت هم در محصول طراحي شده و هم در محيط واقع شده در آن باعث بوجود آمدن يكپارچگي 

با اين . گر، محصول و محيط زيست خواهد بودخواهد شد كه نتيجه اين امر، گسترش ارتباط بين استفاده
گر داشته باشد، به همان اندازه شرايط هر چه محصول ارتباط بيشتر و بهتري با محيط و شخص استفاده

گران بيشتر خواهد بود و ارتباط با آن محصول سريعتر و بهتر صورت خواهد ان استفادهپايداري آن در مي
 .گرفت

شود و هر انسان با توجه به نوع نگرش خود، محيط شناسي در وجود هر انساني يافت ميزيبايي
 كه درست است. كندچيند و با آنها ارتباط برقرار ميزيست پيرامون و محصوالت مورد توجه خود را مي

بيني خاص تأثير دارند، اما نوع نگرش و جهان... بخشي، مد و فرهنگ و در اين مورد اصولي مانند هويت
بيني نه تنها به محيط اين نگرش و جهان. كنندهر فرد در شكل دادن محيط فيزيكي او نقش ايفاء مي

 . دهدفيزيكي، بلكه به فرهنگ، هويت، مد و در كل زندگي هر فرد شكل مي
الق بعنوان يكي از اصول موردتوجه در دنياي امروز، ارتباطات صحيح و سالم بين انسانها و اخ

 –كند و باعث ارتقاي ارتباطات روانشناختي بين انسان انسانها با محيط زيست و محصوالت ايجاد مي
وان الگو تواند بعنشود كه نتيجه آن زندگي سالم پيوسته و پايدار است كه مي محيط زيست مي–محصول 

 .و ميراثي براي آيندگان باشد
 محيط زيست وجود اموري مانند – محصول –براي ايجاد ارتباطي صحيح و اصولي بين انسان 

با استفاده از اين اصول و قواعد ايجاد ارتباط . روانشناسي فردي و روانشناسي محيط زيست الزامي است
ي صحيح بين يك مجموعه برقرار كرد كه حاصل توان ارتباطمحيطي، ميدر يك سامانه ارتباطي زيست

 .اين ارتباط، حفظ محيط زيست از آلودگي خواهد بود
 .كنندهاي مهمي را در زمينه طراحي محصوالت به ما گوشزد مياين موارد نكته

 
 تدوين نوع ارتباط انساني در طراحي محصوالت مختلف) ١ -٧

- كه نسل امروز و نسلحفاظت محيط زيست قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ۵٠طبق اصل 

لذا هرگونه . گرددوظيفه عمومي تلقي مي هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند،
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همراه باشد، ممنوع آن فعاليت اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران 
 ) اساسي جمهوري اسالمي ايرانقانون(.است

شود و تنها در نظام جمهوري اسالمي ايران، توجه به محيط زيست به تمامي انسانها مربوط مي
كشوري كه . در اصل تمامي جامعه نسبت به محيط زيست مسئولند. وظيفه خاص گروهي اندك نيست

در مسير توسعه و پيشرفت گام ديگر كشورها از  محيطي آگاه باشند بيشمردمش از نظر مسائل زيست
 )١٣٨۵  ابوفاضلي(.خواهند برداشت

 )٢ :١٣٨٣  محقق داماد(:محيطي بايستي بروش زير عمل كرددر مواجهه با مشكالت زيست
محيطي و كنكاش در علل بنيادين و نخست، شناسايي و معرفت كامل نسبت به مشكالت زيست

هاي عملي و اقدامات كاربردي از قبيل عه و بررسي در مورد شيوهها و منشأهاي آن و سپس مطالريشه
ورزي در خصوص فراهم آوردن امكان و ضمانت اجراي وضع قوانين و مقررات و سرانجام انديشه

 .قوانين و معاهدات تصويب شده
ول  محص–، ايجاد ارتباط بين انسان )با توجه به مطالب عنوان شده در فصلهاي پيشين(در اين راستا 

تواند در حفظ محيط زيست توسط افراد مختلف جامعه  محيط زيست از جمله مواردي است كه مي–
توانند به در اين زمينه طراحان با الگودهي بصري و ايجاد ارتباط بصري مناسب مي. نقش مهمي ايفاء كند

ط زيست اطرافشان برداري مناسب از محيافراد جامعه كمك كرده و در عين حال آنها را در حفظ و بهره
ايجاد ارتباط بصري مناسب، سبب بوجود آمدن ارتباطي كامل بين حواس انساني و در . دهي كنندجهت

 .ادامه درك وسيع نسبت به محصول و محيط زيست خواهد شد
زبان  .مانند يادگيري زبان است شودنچه ارتباط بصري خوانده ميآشناخت پيدا كردن نسبت به 

-تر برقرار مي ارتباطي مستقيماًكنيم ولي مسلماز زباني كه با آن صحبت مي دودتربصري زباني است مح

احتياجي  بارز آن يك فيلم خوب است كه اگر تصاوير بتوانند داستان را خوب بيان كنند ديگر كند و مثال
نده به يك انتقال از يك فرست اي برايبنابراين ارتباط بصري وسيله .ها نخواهد بودبه استفاده از واژه

ولي شرط اوليه آن دقيق بودن اطالعات،  تواند جايگزين آن شودكننده است كه هيچ چيز نميدريافت
عدم وجود سوءتفاهم است و در چنين شرايطي   رمزي واحد وسامانهعينيت داشتن عالمات، وجود 

او در ... مليت، زبان، نژاد و مخاطب ارتباط برقرار نمود بدون اينكه  تواند باتر ميتر و مستقيمبسيار راحت
 پرواضح است كه برخي از پيامهاي بصري كه براي مردمي خاص با فرهنگي. باشددخيل  اين رابطه

بيند كه  فقط براي همان مردم مفهوم خواهند داشت زيرا هر كس آن چيزي را مي،شوندخاص طراحي مي
موارد عادي صحيح   سواد بصري در همهاش اطالعاتي دارد با اين حال اصول عمومي و مباديدرباره
به منظور يافتن   ضرورت پژوهشهاي بصري كه برپايه ويژگيهاي روانشناختي محصولدر اينصورت. است

آيد و به طور مثال است به ميان مي تصاويري كه داراي ارتباط با نتيجه منطقي رنگ و فنون متناسب با آن



 
          تدوين اصول طراحي محصول براي محيط زيست   

 ١٠١

كنند درنظر گرفت تا به نتيجه قابل دريافت مي عاتي خاصبايد سطح فرهنگ آن دسته از مردمي كه اطال
  )١٣٨۵  جهانشيري(.قبول رسيد

بايد توجه داشت كه به طور كلي تصاوير فاقد عينيت از امكانات كمتري جهت برقراري ارتباطات 
هر فردي انبوهي از .ه بايد براي همه روشن و قابل فهم باشندئبصري برخوردارند، تصاوير قابل ارا

اوير كه در طول زندگي او شكل گرفته را در ذهن دارد كه در واقع بخشي از دنياي درون او را شكل تص
در اين مجموعه از تصاوير فردي است . شودبا اين مجموعه شخصي است كه ارتباط برقرار مي. دهندمي

به اين . ترك دارنداي مشتصاويري كه در بسياري از افراد، نقطه. وجو كردكه بايد تصاوير عيني را جست
ترتيب است كه خواهيم توانست كدام تصوير، كدام شكل، كدام رنگ مناسب را به كار ببريم تا متناسب با 

شود و بايد گفت كه عاليم هستند كه به هر طرحي از آثار و عالماتي تشكيل مي. گروه مشخص باشد
 )١٣٨۵  همان(.بخشندطرح حساسيت مي

 
 ن مربوط به طراحي محصوالت دوستدار طبيعتتدوين اصول و قواني) ٢ -٧

 و 1يكي از نظر فيزيكي. گيرد توجه قرار مياصوالً طراحي براي محيط زيست از دو جنبه مورد
 . 2ديگري از نظر روانشناسي

 
  نوع نگرش طراحي صنعتي به مقوله محيط زيست )١ - ٧ نمودار
 ١٣٨۶  ميرشاهي: منبع

 
سازي محيط و حفظ و نگهداري آن هاي اجتماعي باشد و يا آمادهممكن است طراحي براي محيط

ها و متناسب كردن محيط از و يا ممكن است طراحي براي كاهش آلودگي. به منظور برآوردن نياز باشد
 .براي زندگي باشد...) نور، صدا و (نظر فيزيكي 

-شود و آشنايي با استفادهدر طراحي براي محيط زيست عمدتاً بر روي رفتار و تغيير رفتار بحث مي

كننده سبز طراحي محيط زيست براي مصرف. هاي اين متد طراحي استگران و محيط از جمله خواسته
 .و ايجاد محيط سبز براي اوست و محيط سبز، اقتصاد انرژي را بدنبال خواهد داشت

                                                 
١ Physical 
٢ Psychological 
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 :در طراحي براي محيط زيست بايستي موارد زير را در نظر گرفت
 فرهنگيبررسي نيازهاي  •

 شناختي و مهندسياجراي دقيق مباني و اصول طراحي، زيبايي •

 گرانبررسي تعامل ميان فعاليت طراحي و نيازهاي استفاده •

 هاي زندگيبررسي روابط متقابل افراد در محيط •
 :پذيردتأثير چهار علت اصلي صورت ميطراحي محيط زيست تحت

در اين . شناسي محيط زيست استط و زيباييانسان علت فاعلي اصلي در طراحي محي: علت فاعلي
، اساطير و هويت ملي نقش )نمادها و سمبلها(زمينه جهانبيني، فرهنگ، ارزشها، آداب و رسوم، معاني 

 .دارند
) به حالت طبيعي(عناصر طبيعي حيات مانند حيوانات و گياهان، عناصر طبيعي بيجان : علت مادي

مشتمل بر مصالح و ) تغييرشكل يافته(، عناصر طبيعي بيجان شامل آب و خاك و نور و زمين و آسمان
-احجام و اشكال ساخته شده توسط انسان، قوانين طبيعي، شرايط اقليمي و جغرافيايي از اجزاي تشكيل

 .دهنده علت مادي در طراحي محيط زيست هستند
اني در اصل شكل ظاهري و فيزيكي محيط يا اشياء محيط زيست مشتمل بر مع: علت صوري

 .باشدنمادين، نمايش هويت، آگاهي، آرامش بخشي، ايجاد بهجت و سرور مي
همان مقصود و هدفي است كه به عنوان زمينه طراحي و محرك انجام آن نقش دارد؛ : علت غايي

  صص:١٣٨١  زادهنقي(.خدمت به انسان و در اصل فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب زندگي انسان است
۶٣ - ۶۴( 

 طراحي محيط زيست بكارگيري عناصر طبيعي و نظم دادن روابط و تناسبات و ايجاد ريتم هدف از
و هماهنگي بين آنها و متعادل ساختن محيط و فضا در جهت پاسخ به نيازهاي معنوي و مادي انسان در 

 )۶٧، مانه(.قلمرو نياز او به رابطه با طبيعت است

 
 

 روانشناسي محيط زيست) ٣ -٧
روانشناسان محيط زيست سعي . هاي علم روانشناسي استروانشناسي محيط زيست يكي از شاخه

آنها به بررسي رفتار در محيط . دارند رابطه انسان، محيط و مصنوع را بصورت رضايتبخش درآورند
نشناسي محيط زيست، رفتار در روا. كنند آنرا در مسيري صحيح هدايت كنندزيست پرداخته و سعي مي

 .دهندهاي فيزيكي مورد تحليل و بررسي قرار ميرا در چارچوب قرارگاه

 . بهترين نوع طراحي، آن نوع طراحي است كه به ايجاد روابط بهتر ميان انسانها بيانجامد •
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 روانشناسي 1يفوردگبه عقيده . روانشناسي محيطي مطالعه پيچيده بين مردم و محيط اطرافشان است
ن علم اي. پردازدمحيطي با شاخه اصلي روانشناسي تفاوت دارد زيرا به محيط فيزيكي روزمره مي

تواند به ما در درك بهتري از آورد كه ميها و فرضيات را فراهم مينظرات، تحقيقچارچوبي از نقطه
توان مشاهده كرد كه  كنترل ميهاينظريهبا استفاده از . روابط متقابل انسان و محيط اطراف، كمك كند

براي افراد و گروههاي گيري احساس ارزشها و توانمند ساختن  نقش اساسي را در شكل زيستمحيط
بعقيده برخي از كارشناسان، شهرسازان عالوه بر توجه به ارزش كاربري زمين، بايد . كندمختلف ايفاء مي

 در روانشناسي محيط زيست )١٣٨۶  ميرشاهي(.به ارزشهاي احساسي، عاطفي و رواني آن نيز توجه كنند
 تدوين شوند كه طراح بتواند با توجه به ايهاي طراحي هر محيط بگونهشود عوامل و مشخصهسعي مي

. خصوصيات مختص هر محيط، محيطي مناسب كاربرد درنظر گرفته شده براي آن محيط طراحي نمايد
 .پردازددر واقع روانشناسي محيط زيست به بررسي رابطه بين انسان، محيط و مصنوع مي

ط زيست انساني موارد زير را روانشناسي محيط زيست در فرآيند توجه به طراحي محصوالت و محي
 :دهدمورد بررسي قرار مي

 بيولوژي انساني و محيطي •

 ) ارگونومي-ماكرو(هاي مختلف نسبت به محيط طرز تلقي •

 )جوي و اقليمي(شرايط فيزيكي محيطي  •

 )ارگونومي(تئوري انسان و محيط  •

 )هاي انسانيبالياي طبيعي، تخريب(تخريب محيطي  •

 فضاهاي فردي •
هاي روانشناسي محيط، انسان خود مفهوم قرارگاه فيزيكي بيانگر اين است كه در بررسياستفاده از 

توان بدون توجه به يكي از اجزاي محيط است زيرا فرض بر اين است كه رفتار و تجارب انسان را نمي
عاد در روانشناسي محيط زيست، رفتار در تعامل با اب. شرايط فيزيكي و جداگانه مورد بررسي قرار داد

 .گيردفيزيكي، معماري و نمادهاي محيطي مورد بررسي قرار مي
 

 اصول كلي در طراحي امكانات فيزيكي مربوط به نيازهاي انسان) ۴ – ٧
طراحي و ساخت آگاهانه متناسب با محيط زيست، حركتي است كه بشدت موردتوجه : طراحي سبز 
تطابق آن با محيط زيست طبيعي توجه داشته بنابراين براي دقت در كيفيت طراحي بايستي به . باشدمي

در . توان بعنوان يك مدل براي استفاده در معماري و صنعت بهره بردبهمين دليل از طبيعت مي. باشيم
. طراحي بايد تفكر استفاده از سيستمهاي اكولوژيكي طبيعي براي كاهش پسماندهاي صنعتي را جاي دهيم

                                                 
١ Gifford 
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معيت امروزي و حفظ تعادل طبيعي، استانداردهاي شايسته زندگي استفاده علمي از منابع طبيعي توسط ج
 .هاي آينده به ارمغان خواهد آوردرا به نسل

گر خروجي طراحي طراح هميشه بايد توجه داشته باشد كه مردم استفاده: كيفيت و مطلوبيت عمومي 
نكته مهم در اين . ظر قرار دهدنآنان را بايد مد... ها، سطح فرهنگ و باشند بنابراين شرايط، سليقهاو مي

دهنده مقاصد و اهداف شخصي طراح نيست، بلكه با آداب و سنن بخش اين است كه محصول نشان
 .كننده خود منطبق استاستفاده
ترين و جذابترين فضاها و محصوالت آنهايي هستند كه بتوانند احساس بخشلذت: بخشيهويت 

كنند، القاء  يا غيرعلمي است و هويتي براي آنان ايجاد ميتعلق خاصي كه مبتني بر ارزشهاي فرهنگي
كننده محيط اطراف اين هويتها ممكن است بصورت مستقل يا حديد و يا مكمل و هماهنگ. نمايند

توان به موقعيت كاربري و محتوايي، هويت بصري و ظاهري، هويت از آن جمله مي. مصنوع مطرح شود
 . اشاره نمود١نمادوار
هاي اِرگونوميكي خواست انسانها تطابق با محيط، آسايش و ايمني از جمله داده: ا محيطسازگاري ب 

 .است) مصنوع(در محصول 
سازي مصنوعات در برابر حوادث و عدم خطرآفريني و عملكرد صحيح و ايمن: رفاه و آسايش 
گر از ر از طرف استفادهرساني و نيز آسيب رساندن خود آنها و نيز دور بودن از ايجاد رفتار نابهنجاآسيب

 .اي برخوردار استالعادهاهميت فوق
از آنجا كه محصوالت تحت عوامل فيزيكي يا شيميايي هستند، : رعايت استانداردهاي ساخت 

بايستي تأثيراتي را كه ممكن است در فضا يا محصول ساخته شده داشته باشند، بدقت بررسي و در 
 .في بعمل آوردانتخاب مواد و روشهاي ساخت تدبير كا

هاي پايين هاي مهم طراحي، رعايت مصالح اقتصادي و هزينهيكي ديگر از شاخص: اقتصادي بودن 
مسئله اقتصادي بودن در . هاي ارائه شده مؤثر بوده استاين امر همواره در رد يا قبول طرح. باشدمي

 .زمينه حمل و نقل، نگهداري و استفاده مجدد محصول مهم است
جه به كليه مسائل فني و استحكام و دوام محصوالت موردنياز انسان در برابر نيروهاي تو: زيبايي 

از آنجا كه انسان به ارتباط با زيبايي محتاج . باشدجزء ضروريات مي... وارده بر آن يا فشارهاي مونتاژ و 
و ها است و بدون آن روح در خشونت ماده خسته خواهد شد و همچنين زندگي در سيطره كميت

فشارد، بنابراين الزم است با شناسايي مطلوب مسير و يكنواخت نيز روح را در خود ميامتدادهاي هم
. شناختي جامعه به منظور عينيت بخشيدن به آن تالش كردهاي زيباييگر و درك و فهم نگرشاستفاده

 پرداختن به نظر اوست در جهت گسيختن از كميات وچرا كه كار زيبايي با انسان در حقيقت جلب
 .كيفيات تا روح تجلي پيدا كند

                                                 
١ Symbolic 
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اي هر يك از عناصر و اجزاي محصول يا فضا در درجه اول بايد از رابطه: هماهنگي جزء و كل 
هدفمند و صحيح با كل برخوردار باشد و سپس با جزء بزرگتر از خود و باز نسبت به كل بزرگتر داراي 

گر يا بيننده بيشتر از جانب كل باقي تأثير نهايي بر روي استفادهاز آنجا كه . مند و هدفمند باشدروابط نظام
 .ماند، بدين لحاظ اهميت روابط منطقي و هماهنگ ميان اجزاء بخوبي آشكار خواهد شدمي

از جمله تالش انسان در طراحي محيط زيست و مصنوع، توجه به محيط : بهبود روابط انساني 
انسان به ارتباط مثبت با يكديگر محتاج است و اين امر بايد . زيست اجتماعي و روابط ميان انسانهاست

برند و بر در طراحي مرتبط با مصنوع لحاظ گردد، چرا كه انسانها در تعامل دائمي با يكديگر به سر مي
 .كننداساس تفاهم و در نظر گرفتن اشتراكات فرهنگي ميان آنها برخورد مي

 
 

 گفته پاياني
گردد، نه رنگ صحت را خواهد تر از خود ميه موجب فناي جانداران پايينمادام كه بشر بيرحمان« 

كشد، همنوع خود را هم خواهد مادام كه بشر حيوانات را مي. ديد و نه به صلح دست خواهد يافت
پيتاگور، (».تواند خوشي و عشق درو كندپراكند، نميدر حقيقت كسي كه تخم مرگ و درد را مي. كشت

 )٧ :١٣۶٧  تاراد()انفيلسوف و رياضيد
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اي براي كمك به كشاورزان طراحي وسيله
 آوري برگهاي پاييزي درختاندر جمع

 به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي

 مل
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 آوري اطالعات و تفسير مشكلجمع) ١ - ٨

 است كه به عنوان بستر اصلي كشت گياه و نيز محيطي محيط زيست  مهمخاك يكي از منابع
 خود با  و پيشرفتانسان اگرچه در مسير تكامل. شودبه فرد براي انواع حيات محسوب مي منحصر
سفانه أمت انگيزي را به ارمغان آورده است وليفتهاي سريع و شگهاي نوين، پيشرفتوريآبه فن دستيابي
منابع پايه، بويژه خاك و آب   آن بتدريج با بروز اختالل و دگرگوني در شرايط تعادلي و متعارفءآثار سو

محيطي شده هاي زيستبحران همراه گرديده كه موجب پديدار شدن انواع ناهنجاريها و
مواد معدني، مواد آلي، ذرات هوا و : خاك قسمتهاي مختلف مهمي دارد )١٣٨۵ www.aftab.ae(.است
مرطوب، بيش از حد  مواد با هم در تعادل نباشند به احتمال زياد خاكي خيلي خشك، خيلي اگر اين. آب

محلي مانند حالت و  هر گياهان در براي نگهداري از. سفت، گل آلود يا پر از ماسه و ريگ خواهد بود
فظ باروري خاكها و آلوده نكردن آنها يك امر ضروري ح. آلي موردنياز است مواد، ها  ها، باغ گلخانه

 )١٣٨٣  www.iranagribiz.com(.باشددر كشاورزي پايدار مي جهت توليد درازمدت
 
 كود) ١ – ١ – ٨

 كافي و متعادلي مستلزم وجود مقدار رشد مطلوب گياه و حصول حداكثر كيفيت و كميت محصول
كه كمبود عنصر يا عناصر غذائي در خاك  در صورتي. مصرف در خاك استاز عناصر پرمصرف و كم

اي است كه  كود مادهكننده ياتقويت. اضافه گردد بايستي بصورت كود به خاكجود داشته باشد، ميو
-افه ميموردنياز گياه بطور مستقيم به خاك اض مين متعادل عنصر يا عناصرأبراي ت

  )١٣٧٧ daneshnameh.roshd.ir(.شود
كود همان خاك اصالح شده و غني شده است كه سالمت و حاصلخيزي خاك را در تعريفي ديگر، 

كند تا هميشه رطوبت خود را حفظ كرده و خشك دهد و همچنين به خاك كمك ميافزايش مي
 )١٣٨٠  www.iranwheat.ir(.نشود
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 با خاك تركيب و مخلوط كهخزه و برگها  كود حيواني ، كود گياهي ، خاك:  انواع كودها عبارتند از
 هاي خاك بههكنندكودهاي حيواني چون كود گاو ، اسب و يا گوسفند كه بهترين غذاها و نرم. شوندمي

 ماه از توليد ۶ود حيواني كودي است كه ك بهترين نوع. ندا بسيار بهتر از كودهاي شيمياييوآيند شمار مي
صدمه زده و يا ريشه آنها را  و حتي خاك به گياهان كود تازه حيوانات ممكن است. آن گذشته باشد

 .بسوزاند
در باغها   مخلوطي از ضايعات و برگهاي موجود،كودهاي گياهي كه به طالي باغبانها معروف هستند

بعضي از . دنكنحاصلخيز مي  پژمرده هستند كه خاك را تقويت وو باقيمانده گياهان و سبزيجات خوراكي
جمع كرده و در جايي براي استفاده ذخيره  باغها باقيمانده سبزيجات خوراكي و برگهاي خشك درختان را

خرد شوند تا زمان فرآوري كود گياهي به گاهي قبل از اضافه كردن اين برگها به خاك بهتر است . كنندمي
 وجود كرم در خاك شوندكرمها در باغ مي برگها همچنين موجب افزايش. مكن برسدحداقل زمان م

  )١٣٧٨  agribio.blogfa.com(.نشانه مرغوب بودن خاك، حاصلخيزي و نرمي آن است
آن به  گردد، بلكه قسمت قابل توجهي ازتمامي كودي كه به خاك اضافه مي شود جذب گياه نمي

وارد آب  بخشي از كود داده شده از خاك شسته شده. شود ميطرق مختلف از دسترس گياه خارج
 از كود توسط خاك، بخشي ديگر. سازدگردد و آن را آلوده مي و سرانجام آبهاي زيرزميني ميزهكشي

گاز وارد جو  قسمتي نيز تجزيه گشته و بصورت. شودمواد آلي و ميكروبها تثبيت مي
 )١٣٧٧  daneshnameh.roshd.ir(.شودمي

 
 )كود سبز(كودگياهي ) ٢ – ١ – ٨

به طور كلي تجمع . ها، توانايي احياي نيترات را دارندبرگ و هاي گياهي ريشه، ساقهدر بيشتر گونه
عاملي مـيزان فتوسنتز در گياه را كاهش دهد، سبب افزايش  نيترات با فتوسنتز رابطه معكوس دارد هر

، با كننده برگها به عنوان منبع توليدكننده عمل ميبا توجه به اينك .خواهد شد غلظت نيترات در گياه
همين  .شوندزرد ميافزايش نيترات در آنها، عمل توليدكنندگي در آنها كاهش يافته و به مرور زمان برگها 

در اين ميان عوامل محيطي و دما . گرددعامل باعث مرگ برگها شده و سبب ريزش آنها در فصل پاييز مي
با كاهش رطوبت و كمتر شدن دماي محيط، تجمع نيترات . گذارندش برگها تأثير ميو رطوبت نيز بر ريز

  )١٣٨۵ www.aftab.ae(.در برگهاي درختان زيادتر شده و اين امر مرگ برگها را در پي دارد
دهد كه كود گياهي  نشان ميدهاكننده نيتروژن در انواع كوهاي تثبيتباكتريمقايسه ميانگين جمعيت 

پروسه تجزيه مواد سلولزي و   كود گياهي، انجاموري را در خاك داراست، چرا كه درميزان بهرهباالترين 
حال در مقابل كود حيواني قرار دارد كه باعث آلودگي  عين اين در .دباشسخت تجزيه شونده باال مي

 اي لجن فاضالب، حيواني و كمپوست زباله به ترتيبكودهتحقيقات نشان داده است كه . گرددخاك مي

 )١٣٨٣ www.iranagribiz.com(.داراي بيشترين پتانسيل ميكروبي در خاك هستند



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٠٩

  گياهيخواص كود) ٣ – ١ – ٨
كودهاي گياهي بعنوان كود سبز، بعلت عدم ايجاد آلودگي، داراي خواص بسيار مفيدي براي خاك 

 :ه موارد زير اشاره كردتوان باز آن جمله مي. باشندمي
، شودكند فرو شسته نمي در اثر آبياري خاك در عين حال كه هميشه رطوبت خود را حفظ مي)الف

 .دهد و نياز به آبياري كمتري دارداش را از دست نميمواد معدني
 هاي گياهيبه بعضي آفتخاك  ي جلوگيري از ابتال)ب
 هاي مفيد در خاكها به دليل وجود قارچكشارچها و قكش كاهش نياز به استفاده از آفت)ج
 ها افزايش ميزان برداشت محصوالت كشاورزي و گل)د
  بهبود ساختار خاك)ه
 بازيافت مواد از راه طبيعي، كمك كردن به سالمت خاك و حاصلخيزي خاك بدون استفاده از )و
 هاي شيميايي كود

 هاي دفن زباله و كاهش توليد گاز متاندر فضا از طريق نياز كمتر به محل جويي صرفه)ز
 در مبارزه بيولوژيكي با آفات گياهيتأثير بسيار ) ح

 
 .بقاياي گياهي خرد شده برنگ سياه كه آماده براي كودسازي هستند) ١ - ٨تصوير 

 www.zistgostar.org: منبع
 
 )در منطقه بومي آذربايجان(ها برگها و انواع آن) ۴ – ١ – ٨

از . زيست منطقه آذربايجان، درختان مختلفي رشد كرده و از تنوع بسيار زيادي برخوردارنددر بوم
هاي زراعي اغلب برگ درختاني مانند در باغها و زمين. ها شاهد هستيماينرو برگهاي مختلفي از اين گونه

به ...  گردو، فندق، بادام، چنار، سيب، گالبي، انگور، توت و تبريزي، زردآلو، آلو، آلوچه، گيالس، آلبالو،
ها و گياهان زينتي مانند گل  در اين راستا بايستي از برگهاي درختچه)٢ – ٨تصوير (.شودوفور ديده مي

ريزي نيز اشاره كرد كه در فصل پاييز برگ... فرنگي، خيار و محمدي، توت فرنگي و گياهاني مانند گوجه
هايي آوري آنها با سختيباشند و به همين ترتيب جمعها و فرمهاي متفاوتي ميين برگها در اندازها. دارند

طبق تحقيقات، ميزان وجود نيتروژن در برگهاي درختان و بويژه گياهان زميني بسيار  .پذيردصورت مي
 )١٣٨۵  www.aftab.ae(.زياد بوده و امكان استفاده از آنها براي توليد كود گياهي وجود دارد
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 برخي از انواع برگهاي درختان در منطقه بومي آذربايجان) ٢ - ٨تصوير 

  )آلبالو، سيب، توت، انگور، گيالس، آلو، تبريزي، گالبي، چنار و گردو: بترتيب از باال سمت راست(
 آرشيو شخصي نگارنده: منبع
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 ١١١

 وضعيت موجود) ۵ – ١ – ٨
. تواند انجام گيرددر كشور اسالمي عزيزمان به دو دليل عمده مي) و بقاياي گياهي(سوزاندن برگها 

لودگي از سوي آيكي توجه به تميزي و نظافت باغات و زمينها از برگها و بقاياي گياهي و نيز عدم ايجاد 
 هستند كه آفتهاواعي از بعضي از برگهاي درختان مانند گردو حاوي ان. برگها براي باغات و مزارع است

 . رساندباقي ماندن آنها بر روي زمين به خاك و محيط زيست زمين كشاورزي آسيب مي
كشاورزاني . توان منبع توليد انرژي در فصول سرد سال مانند پاييز و زمستان دانستدليل ديگر را مي

ت سهولت كاشت و جلوگيري كنند، بقاياي گياهي را به علكه اقدام به كشت دو محصول در يك سال مي
اين عمل باعث كاهش مواد آلي و مواد غذايي خاك خواهد . سوزاننداز كاهش محصول مي

 ) ١٣٨٠ www.iranwheat.ir(.شد
شود كه هوا آلوده شود و آلودگي هوا به سالمت جامعه ها باعث ميسوزاندن برگاز سوي ديگر 

 .ها بسيار خطرناك استبيماريزند و براي افراد مبتال به آسم و ديگر  ميصدمه

 
 .سوزاندن برگها با توليد دود سبب آلودگي محيط زيست و ايجاد مشكل در تنفس افراد شده است) ٣ - ٨تصوير 
 )خسروشهر_، جاده ايلخچي ١٣٨۶اواخر آذرماه (آرشيو شخصي نگارنده :  منبع

 
زيست آوري برگها و بقاياي گياهي در بومها و بقاياي گياهي، جمع و سوزاندن برگآوريدر فرآيند جمع 

برگها و بقاياي گياهي . پذيردايران و بويژه منطقه آذربايجان، در اواخر پاييز و يا در اوايل بهار صورت مي
كه » چالقي « مي ساز بومي با نام بوهاي كشاورزي با استفاده از يك وسيله دستموجود در باغات و زمين

آوري كشاورزي جمع» كش شن« هاي جمع شده شبيه به جاروست و يا با استفاده از اي از تركهدسته
 .شوندمي
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  هاي مورد استفاده در كارهاي كشاورزيكشاي از شننمونه) ۴ - ٨تصوير 

 www.psotd.com: منبع

 
 .پذيرداستفاده از جارو صورت ميدر شهرها و سطوح خياباني و سطوح مسطح شهري، اينكار با 

 
  .كندرفتگر خيابان برگها را از روي چمن پارك جارو مي) ۵ - ٨تصوير 

 fhotofarmer.blogfa.com: منبع

 
آوري برگها استفاده شود، وجود ندارد و اي براي جمعآنچه كه در مناطق بومي ايران بعنوان وسيله

 كشاورزي كه داراي بقاياي مساعددر مناطق . شوداستفاده مياكثراً از وسايل گفته شده براي اين كار 
در چنين . معمول نيستريز پاييزي وسيعي هستند، كاربرد اين وسايل چندان گياهي يا درختان برگ

در . شوندمناطقي باد اين برگها و بقاياي گياهي را با خود به مناطق ديگر برده و بدون استفاده رها مي
بقاياي گياهي و برگها براي كشاورزي بومي آن مناطق در عين سازگاري با محيط حاليكه استفاده از 

  )١٣٧۵ www.iranwz.com(.زيست، از نظر توسعه پايدار نيز امري قابل توجه است
ي براي اوسيلهآوري برگها، طراحي بنابراين با توجه به اين موارد و مقدمات ذكر شده براي جمع

جهت كاربري در تهيه كود گياهي كشاورزي ضروري به ) و بقاياي گياهي(مدت برگها آوري كوتاهجمع
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 ١١٣

اي براي ايجاد كسب و كار توليدي چنين دستگاههايي و توسعه عالوه بر ايجاد زمينه. رسدنظر مي
آوري برگها و نيز بقاياي گياهي باغات و مزارع توانند از اين وسيله براي جمعاقتصادي، كشاورزان مي

 كه باعث اصالح و حاصلخيزي آوري و كودسازي را سرعت بخشند كنند و عمل جمعخود استفاده
 .شودها ميزمين

 
 اي و اصول طراحيتحقيقات پروسه) ٢ - ٨
 1ضرورت توليد محصول) ١ – ٢ – ٨

سازي گروهي اين برگها را براي غني. پذيردجمع كردن برگها در دنيا به منظورهاي خاصي انجام مي
 . گيرداي ديگر تحت عمليات كودسازي قرار ميكنند و عدهياز ساير گياهان استفاده مينيتروژن موردن

 
  .رودسازي و رشد چمن زمين گلف بكار ميبرگها و بقاياي گياهي خرد شده توسط دستگاههاي مخصوص، براي غني) ۶ - ٨تصوير 

 www.luxuryhousingtrends.com: منبع
 

و تنها راه براي استفاده مجدد از اين برگها، دفن كردن جا نيفتاده اين امر در كشور ما هنوز به درستي 
تواند مثمرثمر باشد، اما اگر شرايط دمايي و دفن كردن برگها تحت شرايط دمايي خاص مي. باشدآنها مي

سازي خاك تا مدتها جوابگو نخواهد ها به منظور غنيمحيطي مناسب نباشد، در اينصورت دفن كردن برگ
عامل ديگر در استفاده از برگها، نيتروژن موجود در برگهاي تازه به زمين ريخته است كه هنوز كامالً . بود

  www.aftab.ae(.باشد زيادتر از برگهاي خشك شده مياين برگهانيتروژن موجود در . اندخشك نشده
 استفاده كشاورزي آنها براي مصارف با فرآوريآوري كرده و ن اين برگها را جمعتوابنابراين مي )١٣٨۵

                                                 
١ “why” part in 5wh system 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١۴

باشد و چون اكثر اي برخوردار ميالعادهاز اينرو جمع كردن برگهاي پاييزي درختان از اهميت فوق. كرد
 ايند توان با طراحي و توليكنند، مياي استفاده نميكشاورزان در باغهاي زراعي خود، از چنين وسيله

 . به آنان كمك كردوسيله
توان با عامل ديگر براي طراحي دستگاهي بدين منظور، كمك به فرآيندهاي كشاورزي است كه مي

ايجاد قابليتهاي مختلف در چنين محصوالتي، ميزان استفاده از اين نوع وسايل را عالوه بر جمع كردن 
تواند چنين وسايلي ميجاد ارزش افزوده براي بدين ترتيب اي. برگها تا ديگر كشاورزي نيز گسترش داد

 .حائز اهميت باشد
 
 آينده محصول) ١ - ١ – ٢ – ٨

آوري برگها از زمينها و باغهاي بزرگ با سهولت با توليد و ارائه اين محصول به كشاورزان، كار جمع
زي و غني كردن آوري شده در كودساعامل ديگر، استفاده از برگهاي جمع. و به سرعت انجام خواهد شد

با توليد چنين . توانند به كود گياهي مناسب تبديل شوندآوري شده ميبرگهاي جمع. باشدخاك مي
اي بسيار چنين وسيلهعامل طراحي در توليد يك. توان كارآفريني كرداي نيز مياي بصورت كارخانهوسيله

 از اينرو با گسترش طراحي در مهم خواهد بود، چرا كه با دانش بومي و بصورت بومي تهيه شده و
توان دانش بومي را در اختيار بيرون از مرزها نيز قرار داد كه اين عامل در توسعه هايي مييكچنين زمينه

 بعلت اينكه در حال حاضر، .انداز بيست ساله حال حاضر گنجانده شده استپايدار كشور و سند چشم
شود، ارائه چنين محصولي هاي پاييزي بكار برده نميآوري برگوسيله خاصي توسط كشاورزان براي جمع

 .رسدآوري برگها را سهل و آسان سازد، كاري مناسب، مفيد و پرسود بنظر ميكه بتواند كار جمع
 
 نتايج كالن پروژه ) ٢ - ١ – ٢ – ٨

 :توان در موارد زير جستجو كرد را ميايچنين وسيلهاهداف طراحي 
 آوري برگهاي پاييزي جهت توليد كود گياهي كشاورزيدر جمعكمك به كشاورزان بومي ) الف
  در جهت اهداف توسعه پايدار و توسعه محصوالت كشاورزي پيشرفتهكمك به كشاورزي ) ب
  كشاورزيپيشرفتهكمك به اقتصاد بومي و ملي در تهيه و توليد وسايل ) ج
 توليد محصوالت سالم و كمك به محيط زيست در جهت حفظ و كنترل زمينهاي كشاورزي براي) د

 .باشندبدون آلودگي كه حاصل كودهاي شيميايي و يا كودهاي حيواني مي
كمك به محيط زيست در جلوگيري از سوزاندن برگها و استفاده مجدد از برگها براي تهيه كود ) ه

 گياهي كشاورزي
ر زمينه كشاورزي و گرايي داي براي كارآفريني براي تعدادي افراد در جهت تخصصايجاد زمينه) و

 ابزارآالت كشاورزي



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١۵

 
 1محيط استفاده از محصول) ٢ – ٢ – ٨

اين . هاي استفاده از محصول موردنظر خواهند بودهاي كشاورزي باغي از جمله محيطباغات و زمين
 :زمينها و باغات دو نوعند

 .باشندبندي ميرتزمينها و باغات مسطح كشاورزي كه بدون كَ) الف
 .باشندبندي ميرت باغات كشاورزي كه داراي كانال آب و كَزمينها و) ب

اي محيطي آن را اي كاشته شده و دايرهبندي، اغلب درختان در چالهرتدر زمينها و باغات بدون كَ
در اين . شودكاري يا ساير علوفه موردنياز دامداري كاشته ميفرا گرفته است و پيرامون اين چاله چمن

در زمينها و باغهايي كه  .آالت كشاورزي چرخدار آسان استدادن ابزار و ماشيننوع زمينها، حركت 
هاي خاص به منظور كاشت انواع سبزيجات و اند، زمين كشاورزي داراي پستي و بلنديبندي شدهرتكَ

در اين نوع زمينها، استفاده از وسايل چرخدار با توجه به . هاسترتگياهان و نيز هدايت آب در مسير كَ
آوري برگهاي آنها  وسعت اغلب اين مزارع زياد بوده و جمع.پذيردها و كانالها صورت ميرتاندازه كَ

 . روز طول بكشد٧ تا ٢ممكن است در طول 

 
  . استبندي نشدهاي از باغهاي كشاورزي كه كرتنمونه) ٧ - ٨تصوير 

 fhotofarmer.blogfa.com: منبع
 
 ر محيط استفادهخصوصيات محصول د) ١ – ٢ – ٢ – ٨

هايي مورد استفاده قرار خواهد چون اين وسيله به كشاورزان كمك خواهد كرد و در يكچنين محيط
 .توان به دو گونه عمل كردگرفت، از اينرو در طراحي مي

                                                 
١ “where” part in 5wh system 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١۶

 .هاي ذكر شده استفاده شوداوالً وسيله طراحي شده فقط در يكي از محيط
 .ر دو محيط ذكر شده را داشته باشدثانياً اين وسيله جوابگوي استفاده در ه

اي در زمينها و باغات كشاورزي، اوالً تميز كردن و پاكسازي محيط هدف از بكارگيري چنين وسيله
به منظور ) در پروژه حاضر(هاي حاصل از بقاياي برگهاست؛ ثانياً عمل تميزسازي باغ و مزرعه از آلودگي

 براي توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي است كه بنوعي )و بقاياي گياهي(استفاده دوباره از برگها 
اي كه طراحي خواهد شد، بايستي توانايي از اينرو دستگاه يا وسيله. باشدمطابق با اصول توسعه پايدار مي

 زمين كشاورزي را داشته باشد و در صورت امكان بتواند برگهاي  سهل و آسانآوري و پاكسازيجمع
 به منظور قابليت حركت  در اينصورت اندازه و بزرگي دستگاه.يد كود آماده كندجمع شده را براي تول

آوري تمام برگها، جنس و مواد ميان درختان، امكان حركت بر روي زمينهاي هموار و ناهموار جهت جمع
-استفاده شده در دستگاه كه در محيط زيست آلودگي ايجاد نكند، انرژي استفاده شده در دستگاه كه حتي

ند از عوامل مؤثر در طراحي نتوا ميالمكان پاك باشد و نيز جوابگويي به وسعت باالي باغات و مزارعا
 .دنمحصول باش

 
 نحوه ارتباط محصول با محيط) ٢ – ٢ – ٢ – ٨

، اين كارآوري برگها و مكانيسم استفاده شده براي در طراحي وسيله بايستي دقت شود كه عمل جمع
كننده از آوري برگها بدون ايجاد مشكل براي استفادهاز آن باشد و عمل جمعجوابگوي محيط استفاده 

 ثانياً در .آوري كند تا وي بتواند برگها را به آساني و از روي سطوح مختلف جمعمحصول انجام پذيرد
 استفاده شده براي محصول، به محيط زيست محل تجهيزاتطراحي محصول بايستي دقت شود مواد و 

 عامل ديگر، جمع كردن برگها در محيط است بنوعي كه وسيله مذكور بتواند.  آن آسيب نزننداستفاده از
خود امر اين . برگها را پس از جمع كردن، بنوعي ذخيره نمايد كه برگها دوباره در محيط پراكنده نشوند

 .اي براي وسيله موردنظر باشدتواند ارزش افزودهمي
 
 1وجود در محصولامكانات و فرصتهاي م) ٣ – ٢ – ٨
 امكانات) ١ – ٣ – ٢ – ٨

آوري برگها بكار رود وجود ندارد و اين عمل در بازار حال حاضر ايران وسيله خاصي كه براي جمع
 . پذيردساز صورت ميكش يا ساير وسايل دستبا استفاده از شن

هاي ز روشهاي مختلف وجود دارند كه ادر بازارهاي خارجي چنين محصوالتي در انواع و طرح
 .برندآوري برگها بهره ميمنحصربفردي براي جمع

 :بينيدهايي از اين وسايل را مي نمونهصفحات آيندهدر 
                                                 
١ “what” part in 5wh system 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١٧

 
 
 
 
 
 
 

 
  انواع وسايل دستي براي جمع كردن برگها) ٨ - ٨تصوير 

 www.prweb.com: منبع
 

چك بوده و عمل هايي هستند كه كواين نوع وسايل مورد استفاده شخصي بوده و جوابگوي محيط
از آنجا كه اين نوع ابزار، بصورت دستي و بصورت مستقيم با . شودآوري برگها بسرعت انجام ميجمع



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١٨

خود كاربر و محيط زيست ارتباط دارند، از اينرو رنگ و جذابيت و فرم خاص آنها متناسب با 
 .باشدگران آنها ميخصوصيات فيزيكي و رواني استفاده

 
  آوري برگها بصورت فرديل معمولي جمعوساي) ٩ - ٨تصوير 

 www.prweb.com: منبع



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١١٩

 
  آوري برگها در يك محلوسايل دمشي و مكشي قابل حمل توسط فرد براي جمع) ١٠ - ٨تصوير 

 www.higiti.ro: منبع

 
   براي جمع كردن برگهادهنده كششي يا هلدار غلتكي تيغهايدستگاه) ١١ - ٨تصوير 

 www.higiti.ro: منبع



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٢٠

 
  آوري برگهاجمعبراي   و دمشي چرخدار  قابل حملهاي مكشيانواع دستگاه) ١٢ - ٨تصوير 

 www.wishlist.com.au: منبع
 

اي هستند و اغلب توانايي جوابگويي براي اغلب دستگاههاي مكشي يا دمشي داراي قدرت ويژه
ا براحتي بتوانند برگها را مكيده يا هايي را دارند كه يا صاف بوده و يا داراي چمن مناسبي باشند تمحيط
شوند، كار در زمينها و باغات كشاورزي كه برگها در ميان علوفه و يا روي خاك نرم يافت مي. بدمند

هاي از اينرو در زمينهاي كشاورزي، اغلب از مكانيسم. دميدن و مكيدن با مشكالت بسياري مواجه است
اي است كه يك نفر به تنهايي بتواند آن را نوع دستگاهها بگونهفرم و جنس اين . كننددار استفاده ميتيغ

هاي كوچك كاربرد  در اين نوع دستگاهها كه براي محيط.كنترل كرده و محيط كوچكي را پاكسازي كند



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٢١

رنگهاي تند و روشن مانند سبز تيره و نارنجي كاربرد بسياري دارند تا كاربران از كار با دستگاه در دارند، 
 .ني كار خسته نشوندزمان طوال

 
   جاروييوغلتكي آوري برگها با مكانيسم هاي جمعدستگاه) ١٣ - ٨تصوير 

 www.wishlist.com.au: منبع

 
  هاي جارويي و مكشيآوري برگها و بقاياي گياهي با مكانيسمهاي جمعماشين) ١۴ - ٨تصوير 

 www.luxuryhousingtrnds.com: منبع



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٢٢

 .باشددار و يا جارويي ميآالت بيشتر دمشي يا مكشي، غلتكي تيغاشينمكانيسم اغلب اين نوع م

 
 آوري برگهاوسايل جمعاغلب هاي مكانيسم) ١۵ - ٨تصوير 
 

 تواند مورداستفاده قرار گيرد؛آوري برگهاي درختان ميالبته روشهاي ديگري نيز براي جمع

 
   از توري يا پارچه بدون ريختن برگها بر روي زمينآوري مستقيم برگها با استفادهايده جمع) ١۶ - ٨تصوير 

 www.psotd.com: منبع
 

روند اغلب كوچك آوري برگها بكار ميشود، دستگاههايي كه براي جمعهمانطور كه مشاهده مي
شود و هاي بزرگ از وسايل بزرگتر استفاده مي براي محيط.باشندهاي كوچك ميبوده و جوابگوي محيط

 در ضمن فرم و شكل خاص وسايل .باشدن كارايي و قدرت آنها بيشتر از وسايل كوچكتر ميبنابراين ميزا
هاي هاي انساني كاربران و متناسب با محيطاي است كه متناسب با نوع كاربري، متناسب با اندازهبگونه

ر دستگاههاي شود، رنگ اغلب اينگونه وسايل همانند سايهمانطور كه ديده مي. باشداستفاده از آنها مي
 .باشدو يا متناسب با رنگ برگهاي پاييزي يعني قرمز و نارنجي و زرد مي) تيره(كشاورزي و باغباني سبز 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٢٣

 مشكالت) ٢ – ٣ – ٢ – ٨
 : آوري برگها وجود دارد، عبارتند ازمشكالتي كه در جمع

 آوري شدهآوري و عدم استفاده مناسب از برگهاي جمعسوزاندن برگها پس از جمع •
 سازيآوري و از بين رفتن مزيتهاي برگها براي غنيندي عمل جمعك •
 زيست ايرانآوري برگها در بوماي خاص براي جمعنبود وسيله •

 .كنندايجاد آلرژي براي كساني كه بدون استفاده از وسيله خاصي برگ جمع مي •
حي شده براي يكي از عوامل موردتوجه در كار كشاورزي، توجه به اقتصاد و كاربري وسايل طرا

تواند به آوري برگهاي پاييزي در صورتي ميبسياري از كشاورزان اعتقاد دارند كه وسيله جمع. آنان است
آنها كمك كند كه داراي ارزش كاربري برتر از وسايل مورد استفاده امروزي مانند اتوماتيك كار كردن 

پاييني باشد تا كشاورزان براي استفاده از وسيله بوده و نيز از نظر اقتصادي داراي هزينه توليد و فروش 
  )١٩٩٧  www.prweb.com(.وسيله طراحي شده ترغيب شوند

اين امر در صورتي امكان خواهد داشت كه هزينه تمام شده محصول بسيار پايين باشد و نيز از نظر 
 .كاربري و ارگونوميكي، مشكالت كشاورزان را مرتفع سازد

 برگها با استفاده از دستگاههاي موجود، نبود مكانيسمي مناسب از مشكالت حاضر در جمع كردن
آوري برگها در باغات و مزارعي است كه خاك آنها يا نرم است و يا علوفه و ساير گياهان مانع براي جمع

بنابراين در طراحي محصول بايستي دقت كرد تا وسيله مذكور، . شوداز جمع كردن مناسب برگها مي
 .زمينها نيز باشدجوابگوي اين نوع 

 
 هافرصت) ٣ – ٣ – ٢ – ٨

 :توان انجام دادآوري شده براي غني كردن خاك ميكارهايي كه با برگهاي جمع
آوري در گودالهايي درون زمين دفن آوري شده پس از جمعدر اين روش برگهاي جمع: دفن كردن

  .برگ بدهدتوليد هوموس يا خاكو شوند تا بر اثر شرايط دما و آب و هوا خود به خود پوسيده شده مي

آوري شده را با بقاياي شاخ و برگ درختان مخلوط كه در اين روش برگهاي جمع: الشبرگ كردن
شوند گاهي اوقات اين برگها و گياهان خرد شده، با خاك اميخته مي. دهندكرده و در زير درختان قرار مي

جويي در وقت و نيز عدم احتياج به اعث صرفهاين عمل ب. باشدكه خود نوعي دفن كردن برگها مي
 .گرددكودسازي مي
آوري شده قبل از افزوده شدن به ديگر بقاياي گياهي خرد كه در اين روش برگهاي جمع: كودسازي

بسته به نوع كود و مواد مورد استفاده براي . گرددشده و با خاك و ساير مواد معدني تركيب مي
 . كشد ماه طول مي۶ هفته تا ٢كودسازي، اين عمل بين 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٢۴

توانند در چون اين موارد مي. توان به اين موارد نيز فكر كرد مي موردنظراز اينرو در طراحي وسيله
 .طراحي محصول مورد استفاده قرار گرفته و ارزش افزوده مناسبي براي محصول فراهم آورند

 
 1افراد مرتبط با محصول) ۴ – ٢ – ٨
 توليدكننده محصولگروه ) ١ – ۴ – ٢ – ٨

بعلت . گران محصول، بيشترين ارتباط را در زمينه ارتباط با محصول دارنداين گروه پس از استفاده
اي محصول، كارگران در هنگام توليد محصول بايستي به تمامي مراحل توليد و نحوه مونتاژ توليد كارخانه

راحي قطعات و زيرمجموعه محصول تكنولوژي بكار رفته در محصول و نحوه ط. وسيله آگاه باشند
 اي باشد كه كارگر خط توليد بتواند براحتي و با آگاهي كامل از نحوه انجام كار، توليدبايستي بگونه

دهنده ميزان ارتباط محصول و توليدكننده است كه دقت و اموزش اين عامل نشان.  را انجام دهدمحصول
 .محيطي خواهد بود و جلوگيري از عوارض زيستكافي در طول توليد، باعث كم شدن هزينه توليد

اي باشد كه امكان تعمير، نگهداري و باز و از سوي ديگر طراحي قطعات محصول بايستي بگونه
در اينصورت عالوه بر امكان ارائه خدمات پس . بسته كردن دوباره قطعات براي كاربر وسيله آسان باشد

اين امر . ي نگهداري و تعمير وسيله نيز پايين خواهد آمدهااز فروش مناسب براي توليدكننده، هزينه
 .باعث امكان حمل و نقل آسان وسيله براي توليدكننده خواهد بود

 
 كننده محصولگروه عرضه) ٢ – ۴ – ٢ – ٨

اين گروه با وجود كمترين ميزان ارتباط با محصول، گروهي هستند كه وظيفه رساندن توليد به 
رو در طراحي وسيله مذكور دقت شود تا امكان حمل و نقل و جابجايي آسان از اين. مشتري را دارند

وسيله از حجم فضايي پاييني برخوردار باشد تا امكان جابجايي و نگهداري آن . وسيله وجود داشته باشد
 . كننده و كاربر وسيله وجود داشته باشدبراي عرضه

 
  محصولكننده ازبرداريبهرهگروه ) ٣ – ۴ – ٢ – ٨
اين گروه بسيار . دهند از محصول را تشكيل ميكنندهبرداريبهرهگروه ) در اين پروژه(شاورزان ك

- و سنين خردسالي تا كهنسالي را شامل ميزحمتكش و كاري بوده و توانايي كار يدي بسيار زيادي دارند

-در بوم. دگردن سال بعنوان نيروي متخصص كشاورزي محسوب مي۴۵ سال تا ١۵شوند، اما سنين بين 

از اينرو در طراحي وسيله براي اين . باشندزيست ايران، اكثر كشاورزان افرادي با سواد نه چندان عالي مي
سرعت درك كرده و ارتباط مناسبي با آن ه  محصول را ب،برداربهرهگروه بايستي دقت شود تا شخص 

 .برقرار سازد
                                                 
١ “who” part in 5wh system 
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 ،محصوالت مختلف باغي و زراعي را دارندكشاورزان كه با كار يدي و بدني خود توانايي توليد 
حتي وسايلي مانند تراكتور و . كمتر مشاهده شده است كه از وسايل بسيار پيشرفته و مكانيزه استفاده كنند

گيرند كه داراي مزارع بسيار بزرگ و يا نياز به حمل باري بسيار بزرگ و كمباين را در مواقعي بكار مي
 استفاده بسيار  زراعياي طبيعي مانند انرژي باد به هنگام برداشت محصوالتهآنها از انرژي. سنگين باشد

... اي است كه آنها را در استفاده از وسايل ساده كشاورزي مانند بيل و  ماهيچه–انرژي بدني . برندمي
تحقيقات . كند و به گفته خود آنها نشاط و عمر زياد حاصل كار يدي و بدني مداوم آنهاستكمك مي

برند و در طول ي نيز نشان داده است كه كساني كه از هواي طبيعي و سالم و مواهب طبيعي بهره ميعلم
دهند، داراي اندام سالمتر و قويتر و طول روز كارهاي يدي و بدني بيشتري نسبت به سايرين انجام مي

 . عمر بيشتري نيز هستند
آنها در هنگام كارهاي كشاورزي، . باشدتوجه ميرفتار كشاورزان در هنگام كارهاي كشاورزي جالب

طريقه . نشينند كه حاكي از پيوستگي و عجين بودن زندگي آنها با خاك استطوري روي خاك مي
باشد كه آنها در موقع كار دهنده صبر و استقامتي مياستفاده از وسايل مختلف و حالتهاي بدني آنها، نشان

آنها در كاربرد . له در كارهاي آنها بسيار با اهميت استبنابراين صبر و حوص. دهنداز خود نشان مي
، نحوه شخم زدن زمين، ... نحوه بدست گرفتن بيل يا . دهندوسايل مختلف از خود دقت بااليي نشان مي

حالت نگاه آنها به زمين و نيز توجه آنها به تميزي باغ و زمين كشاورزي از وجود آلودگي بسيار با اهميت 
 . است

 
 آوري خار و خاشاك از زمينكشاورز پير در حال كار برروي زمين و جمع) ١٧ - ٨تصوير 

 )١٣٨٧ فروردين –آذرشهر (آرشيو شخصي نگارنده : منبع
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آوري برگها كاري است كه در طول سال ممكن است از نظر تعدادي از اين كشاورزان، عمل جمع
دنياز براي يكچنين كاري بايستي با كمترين قيمت از اينرو وسيله مور. فقط براي يك يا دو بار اتفاق بيفتد

كش، به خريداري محصول مذكور ترغيب ممكن توليد شود تا كشاورز بجاي خريداري وسايلي مانند شن
چرا كه با . آوري برگها باشددر اين راه اين وسيله بايستي جوابگوي نياز كشاورز در هنگام جمع. شود

اش، برگها ايجاد ارتباطي ناقص بين كشاورز و محصول مورد استفادهكاركرد نامناسب وسيله، عالوه بر 
 .آوري نشده و از ارزش محصول طراحي شده كاسته خواهد شدبخوبي جمع

اي عالوه بر ، داشتن ارزش افزوده)از ديدگاه كشاورزان(اي عامل ديگر در خريداري يكچنين وسيله
اي كه در طول سال ممكن است فقط يك يا دو بار لهچنين وسي. باشدبرآوردن نياز اصلي به محصول مي

هاي كاركردي ديگري نيز باشد تا با باال رفتن هزينه توليد و مورد استفاده قرار گيرد، بايستي داراي ارزش
 چون اين كشاورزان .خريد آن، جوابگوي ديگر نيازهاي كشاورزان در ديگر كارهاي كشاورزي نيز باشد

براي از نظر اقتصادي كنند، ط در طول بهار و تابستان و اوايل پاييز كسب ميدرآمد ساالنه خود را فق
 مورد استفاده گروهي ،دهند، مگر در مواردي كه يك وسيلهخريد چنين وسايلي رغبت از خود نشان نمي

بر بنابراين ارائه محصولي كه بتواند جوابگوي نياز گروه كشاورزان بوده و عالوه . از كشاورزان قرار گيرد
. تواند در طراحي محصول براي آنان مؤثر باشدزمينهاي كوچك، جوابگوي زمينهاي بزرگتر نيز باشد، مي

توان براي گيرد، ميبويژه اينكه با طراحي اينگونه وسايل كه مورد استفاده عمومي كشاورزان قرار مي
اين عامل از . ران زندگي كنند كرد تا با توليد يا فرآوري كود گياهي، گذكارآفريني از كشاورزان تعدادي

گر آن، به كاربرد اين تواند در محصول مورد طراحي پياده شود تا استفادهجمله ارزشهايي است كه مي
 . وسيله اعتماد كند

 
 1زمان استفاده از محصول) ۵ – ٢ – ٨

براحتي آن توليد و مونتاژ يك وسيله بايستي آنچنان سهل و راحت باشد تا كارگر كارخانه توليدكننده 
. روداين عمل طبق اصول طراحي پايدار كمكي ديگر براي كشاورزان به شمار مي. را توليد و مونتاژ كند

 .آيدچرا كه با اينگونه طراحي، امكان تعمير و تعويض سريع قطعات بوجود مي
 
 مدت استفاده از محصول) ١ – ۵ – ٢ – ٨

 شروع به زرد شدن برگهاي درختان در مدت استفاده از محصول بصورت مقطع و در فاصله بين
ريزي برخي به دليل اينكه گاهي اوقات زمان برگ. باشدپاييز تا خشك شدن كامل آنها بر روي زمين مي

 .كشدآوري برگها تا اوايل بهار نيز طول ميكشد، گاهي اوقات عمل جمعدرختان طول مي

                                                 
١ “when” part in 5wh system 
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ريزان در پاييز چرا كه برگ. باشدميفصل استفاده از محصول پاييز و برخي اوقات اوايل بهار 
پذيرد و برگهاي بجا مانده بر روي زمين در طول زمستان بعلت سردي و برفگير بودن منطقه صورت مي

 .گيردآوري نهايي در اوايل بهار انجام ميباشد و عمل جمعبومي امكانپذير نمي
 
 دوره زندگي محصول) ٢ – ۵ – ٢ – ٨

گيرد و پس از استفاده از محصول كننده قرار ميار بازار و مصرفمحصول پس از توليد در اختي
بدين لحاظ . شودشود و در پايان عمر كاركردي محصول، به پروسه پايان عمر منتقل مينگهداري مي

 :بايستي در طراحي يكچنين محصولي به نكات زير توجه كرد
  آسانتوليد و مونتاژقابليت ) الف
  در ساخت محصولمجددبازيافت و قابل استفاده استفاده از مواد قابل ) ب
 دهي به كشاورز جهت تميز كردن و نگهداري مناسب وسيلهامكان) ج
  بادوام جهت بكارگيري چندباره محصول در زمينها و باغات كشاورزيجنسها و مواداستفاده از ) د
 گهداريتوجه به عدم ايجاد آلودگي توسط محصول بر محيط زيست مورد استفاده و ن) ه
 
  با محصول طي دوره استفادهبرداربهرهنحوه ارتباط ) ٣ – ۵ – ٢ – ٨

آوري برگها و بقاياي گياهي و فرآوري آنها براي توليد كود گياهي مشغولند، با كساني كه به جمع
سازي نيغكنند و كارهاي بعدي براي آوري ميكش برگها را جمعاي همچون شناستفاده از وسايل ساده

 .پذيردا همان وسايل ساده ابتدايي انجام ميخاك ب
. رفتار كاربران محصول در ارتباط با محصول طراحي شده از نظر ارگونوميكي حائز اهميت است

مدت باعث وضعيت فعلي كاربري وسايل موجود با خم شدن پيوسته كاربران همراه است كه در طوالني
 . شودخستگي و آزارهاي جسمي مي

 :باط با وسيله طراحي شده آينده در اين خواهد بود كهبهترين نوع ارت
 .كاربر را در كاربري و استفاده از وسيله دچار مشكل نسازد) الف
 .كاربر به تمامي مكانيسم و عملكرد واقف و آگاه باشد) ب
 .كاربر در يادگيري و استفاده، نگهداري و تعمير وسيله مذكور سريع باشد) ج
 .ستفاده از محصول از كاربرد وسيله اطمينان داشته باشدكاربر وسيله در طول ا) د

گر از محصول در طي زمان استفاده از محصول وظيفه بكارگيري و تميزكاري و نگهداري از استفاده
او بايستي بتواند براحتي از محصول موردنظر استفاده كند، براحتي آنرا تميز كند . محصول را به عهده دارد

 :از اينرو در طراحي محصول بايستي به موارد زير توجه شود. گهداري كندو نيز براحتي آنرا ن
 استفاده آسان از محصول •
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 تميزكاري و روغنكاري و تعمير آسان محصول •
 اشغال حجم فضايي كم از طرف محصول در محل نگهداري آن •

 
 هي و تميزسازي چمن پاركآوري برگها و بقاياي گياهي و عمليات كوددكارگران پارك در حال جمع) ١٨ - ٨تصوير 

 )١٣٨۶ آذر – پارك الله –تهران  (fhotofarmer.blogfa.com: منبع

 
 ها و انتظارات كاربرانگيري و ليست خواستهنتيجه) ۶ – ٢ – ٨

آوري برگها نكاتي چند را بايستي اي براي جمعبا توجه به مطالب ارائه شده به منظور طراحي وسيله
 :دوباره مرور كرد

 .باشد)  و پاكسازي زمينآوري برگهاجمع(كننده نياز خواسته شده از آن مذكور ارائهوسيله  •
 .آوري برگها كمك كندبه كشاورزان در جمع •
 .داراي ارزش افزوده مناسب بعنوان كاربري ديگر در كشاورزي باشد تا كاربر به خريد آن ترغيب شود •
 .تاژ قطعات براحتي انجام پذيردتوليد و موناي باشد كه طراحي وسيله بايستي به گونه •
 .در طراحي به آنتروپومتري بومي و اِرگونومي ويژه كاربران توجه گردد •
 .محصول طراحي شده بايستي با خصوصيات روحي و رواني كاربران تناسب داشته باشد •
 .از مواد مناسب براي ايستايي و دوام وسيله استفاده گردد تا در فصول مختلف كاربري داشته باشد •
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و قابل بازاستفاده يا قابل بازيافت براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست توسط ) سبز(از مواد تميز  •
 .محصول استفاده شود

 .قابليت جابجايي و حمل داشته باشد تا كاربر به آساني از آن بهره گيرد •
 .آوري برگها باشدداراي مكانيسم مناسبي براي جمع •
 .كاربرد وسيله استفاده شودآوري مناسبي براي كنترل و از فن •
 .  هاي پاك و سالم براي كاربري دستگاه استفاده گرددياز انرژ •
 . به منظور نگهداري  و جابجايي برخوردار باشدمناسبياز حجم فضايي  •
 .بندي مناسب براي جابجايي و نگهداري برخوردار باشداز بسته •
 .استفاده از آن براي كاربر آسان باشد •
 .داشته باشدهموار و ناهموار  در انواع زمينهاي كشاورزي را اعم از قابليت استفاده •
 .اجازه كاربرد فيزيكي را به كاربر بدهد تا از نظر رواني در وي احساس كنترل بر محصول ايجاد گردد •
 تا ارتباط مناسبي بين با ايجاد تعامل بين وسيله و كاربر، اجازه كاربرد كنترلي به كاربر داده شود •

 . كاربر ايجاد شودمحصول و
 .وسيله مذكور بايستي قابليت بازمونتاژ آسان داشته باشد تا كاربر به تعمير و نگهداري آن بپردازد •

 .پذيرندآوري و دانش بومي انجام د در قالب كارآفريني و به كمك فننتوانتمامي اين موارد مي
 
 پردازي و طراحيايده) ٣ - ٨

ها آوري برگها و نيز خواستهسازي در مورد وسايل جمع و شفافپس از فرآيند تحقيقاتي انجام شده
كن بومي كه حائز جمعهاي اجتماعي در مورد نحوه طراحي دستگاه برگو انتظارات كاربران و تحليل

آوري برگها كه ممكن است در گيري شده كه وسايل جمعچنين نتيجهارزشهاي افزوده مناسب باشد، اين
خواهد اي كه براي اين منظور طراحي بار مورد استفاده قرار گيرند، بنابراين وسيلهطول سال فقط براي يك

در ضمن . شوداي را داشته باشد كه در قبال توليد و فروش آن مي، بايستي توانايي جوابگويي هزينهشد
 اجتماعي، كشاورزان قشري از جامعه هستند كه به خريد دستگاههاي گرانقيمت مورد مطالعاتطبق 

دهند، مگر اينكه يك وسيله خاص، مورد استفاده عمومي ستفاده در كشاورزي چندان رغبت نشان نميا
اي از آن استفاده يعني اينكه يك وسيله توسط يك نفر خريداري شده و ديگران بصورت اجاره. قرار گيرد

در ضمن كارآفريني توان در اينصورت مي. جمعي براي خريد آن وسيله اقدام كنندكنند و يا اينكه دسته
براي توليد يكچنين دستگاههايي، براي ايجاد شغلي جديد كه عبارت است از جمع كردن برگها و تبديل 

گذاري شده براي توليد و خريد بصورت هاي سرمايهدر اينصورت هزينه. آنها به كود گياهي، اقدام كرد
توانند از اين وسيله طراحي شده، ن نيز ميشود و كشاورزامناسبي در فرآيند اين نوع كارآفريني تقسيم مي

 .  استفاده الزم را داشته باشند



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٠

 هاي آزادايده) ١ – ٣ – ٨
 .هاي آزاد در مورد جمع كردن برگها بصورت اسكيس ارائه شده استاي از ايدهدر اين بخش، گزيده

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(هاي آزاد مفهومي ايده) ١٩ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣١

 
 

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(هاي آزاد كاربردي ايده) ٢٠ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٢

 هاي بخش تحقيقاتايده) ٢ – ٣ – ٨
در طي بخشهاي مختلف فرآيند تحقيقاتي پروژه، نتايجي از هر كدام از بخشها حاصل شده است كه 

 .ير استفاده شده استهاي ز اسكيس گزيدهحلي جهت رفع موانع موجود ازبراي ارائه راه

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(هاي آزاد مفهومي بخش تحقيقاتي پروژه ايده) ٢١ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٣

 
 

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(هاي آزاد كاربردي بخش تحقيقاتي پروژه ايده) ٢٢ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣۴

 هاي اوليهي تحقيقاتي و ارائه طرحهاي بخشهاهاي آزاد و ايدهتلفيق ايده) ٣ – ٣ – ٨
بندي نوع هاي آناليز شده در كنار يكديگر قرار گرفتند، با دستههاي آزاد و ايدهپس از اينكه ايده
ها چندين ايده مناسب انتخاب شده آوري برگها بكار برد، از بين ايدهتوان براي جمعمكانيسمهايي كه مي

 . ه استو براي هر كدام طرحي اوليه ارائه شد

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(كن جمعمكانيسمهاي قابل استفاده در دستگاه برگ) ٢٣ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣۵

 
 

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(هاي تلفيق شده ايده) ٢۴ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣۶

 
 )تي نگارندههاي دساسكن شده از طراحي(كن جمعهاي اوليه از دستگاه برگطرح) ٢۵ – ٨تصوير 
 
 هاطراحي و ارزيابي طرح) ١ – ٣ – ٣ – ٨

 ٣هاي اوليه، هاي ابتدايي ارائه شد، اكنون با تلفيق نكات كاربردي و مناسب طرحپس از اينكه طرح
شود كه بايستي از ميان آنها يك طرح بعنوان طرح نهايي انتخاب باشند، ارائه ميطرح كه قابل اجراتر مي

 . ادامه صفحات آمده استها دراين طرح. شود



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٧

 
 ) هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي (١طرح شماره ) ٢۶ – ٨تصوير 

اي كه به ميله دار و با استفاده از يك مكانيسم فنري، برگها را به درون كيسههاي تيغتواند با كشيدن گردونهدر اين طرح كاربر مي(
 .)كشنده وصل شده است، هدايت كند

 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٨

 
 ) هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي (٢طرح شماره ) ٢٧ – ٨تصوير 

برگها در طي مكانيسم بكار برده در دستگاه . توانند دستگاه را حركت دهنددر اين طرح، كاربر يا يك وسيله كشاورزي مانند تيلر مي(
ند برگها را از تيغها جدا كند، بدرون تواهاي گردونه عقبي از روي زمين برداشته شده و توسط تسمه سوراخداري كه ميتوسط تيغ

 .)شونددستگاه ريخته مي



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١٣٩

 
 ) هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي (٣طرح شماره ) ٢٨ – ٨تصوير 

اين دستگاه قابليت حمل توسط يك فرد يا يك وسيله جابجايي ديگر را دارد و اين قابليت را دارد كه برگها را از روي زمين مكيده و (
 .)سم ويژه خود، آنها را خرد كرده و بوسيله يك پيستون، آنها را فشرده كندتوسط مكاني

 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴٠

 انتخاب طرح برتر) ٢ – ٣ – ٣ – ٨
تواند در طراحي و در اين بخش ابتدا  براي انتخاب طرح برتر خصوصياتي شمرده شده است كه مي

كن بومي جمعگخصوصيات يك دستگاه بر. انتخاب طرح برتر بهترين كمك را به طراح انجام دهد
كن، بايستي نيازهاي ثانويه ديگر را كه در جمعاي باشد كه عالوه بر تأمين نياز به وسيله برگبايستي بگونه

در زير خصوصياتي كه طرح برتر بايد داشته . باشند، جوابگو باشداصل ارزشهاي مطرح در محصول مي
 .باشد، آمده است

A . ساني بوميهاي انارگونومي و تناسب با اندازه 
B . شناسي ويژه محصولزيبايي 
C . راحتي و آساني توليد مونتاژ براي تعمير و نگهداري 
D . استحكام و دوام در مدت استفاده از محصول 
E . جوابگويي مكانيسم مورد استفاده در محصول 
F . هاي پاكحفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن و ميزان استفاده ازانرژي 
G . شهاي افزوده درون محصولارز 

ياد » طرح مطلوب « دهند كه از آن بنام اين خصوصيات در كنار يكديگر محصولي را تشكيل مي
 و درصد  بصورت ضريبدر اين جدول، خصوصيات طرح مطلوب با يكديگر مقايسه شده و. شودمي

  )١ – ٨جدول (. تا انتخاب طرح برتر به آساني انجام پذيردشوند ارائه ميضريب
 در ضريب آن عامل كه  در هر طرحهر خصوصيت امتياز ويژه هاي منتخب، جدول ارزيابي طرحدر

ها بصورت عادالنه و يكسان ارزيابي شود تا تمامي طرح ضرب ميدر جدول طرح مطلوب آمده است،
 هارحي طدر انتها، طرح برتر از مجموع امتيازدهي عوامل مطرح شده باال و درصدگيري امتيازها. شوند

  )٢ – ٨جدول (.شودانتخاب مي

 
 دهي طرح مطلوبزجدول امتيا) ١ – ٨جدول 

 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴١

 
  انتخاب طرح برتر وجدول ارزيابي) ٢ – ٨جدول 
 
 طرح نهايي) ۴ – ٨
 توسعه طرح برتر) ١ – ۴ – ٨

 :باشدطرح برتر انتخاب شده، داراي خصوصيات زير مي
 رگها دارا بودن مكانيسم مناسب با توانايي جمع كردن ب •
 هاي بعديسازي برگها درون خود براي استفادهامكان ذخيره •
 آوري مقدار متنابهي برگتوانايي خرد كردن برگها به منظور جمع •
 و امكان جابجايي در جهت فرمي) كاركردگرايانه(دارا بودن فرم مطلوب متناسب با نوع كاربري  •
 امكان جابجايي و انتقال براي كاربرد و نگهداري آسان •
 كان حمل بوسيله يك فرد يا بوسيله ساير ادوات كشاورزي مانند تيلرام •
 هاي كاربردي ديگرامكان باز و بسته كردن قطعات به منظور تميزكاري و استفاده •

هاي افزوده مناسب در محصول ارتقا داد و همچنين شتوان با ايجاد ارزاين خصوصيات را مي
هاي انساني و اصول ارگونومي در اين ثال وارد نمودن اندازه براي م.هاي كاربردي آن را افزايش دادشارز

 كه هماهنگ با نتايج استطرح، يكي از عوامل ضروري در جهت ايجاد ارتباط مناسب كشاورز با وسيله 
  )٣ – ٨جدول (.باشدكلي تحقيقاتي بخش نظري مي

انيسمها، اجزاء مختلف توان در توسعه طرح منتخب انجام داد، طراحي مناسب مكاز كارهايي كه مي
در اين بخش مواد و جنسهاي . افزارهاي ويژه اين كار استسازي طرح بوسيله نرمبعديمحصول و نيز سه

شود تا محيط زيست از آسيبهاي مختلفي كه بايستي در توليد محصول بكار برده شود، پرداخته مي
 .احتمالي محصول در امان باشد



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴٢

 
 هاي انساني دازهجدول اطالعات ان) ٣ – ٨جدول 

 ٢١٢: ١٣٧٩صادقي نائيني : منبع
 

 تركيب فرمي محصول) ١ – ١ – ۴ – ٨
ترين شكل ممكن كن سعي شده است تا با رفع نياز كشاورزان در سادهجمعدر طراحي دستگاه برگ

 اي كه در مورد محصوالت مورداما نكته. كار شود و بنوعي كار طراحي به سبك كاركردگرايانه بوده است
هاي فرمي بسيار باالست و استفاده در محيط زيست وجود دارد اينكه در طبيعت ميزان پيچيدگي

محصوالت كاركردگرايانه بدليل استفاده از خطوط هندسه انتزاعي، كمتر در هماهنگي با طبيعت قرار 
هاي فرمي نيز از اينرو در طراحي فرمي اين دستگاه سعي بر اين بوده است تا ميزاني از پيچيدگي. دارند

حتي رنگي كه . رعايت شود و در عين حال هماهنگ با طبيعت و محيط زيست مورد استفاده از آن باشد
براي محصول انتخاب شده است، ملهم از برگهاي زرد و رنگارنگ پاييزي است كه اغلب آنها زرد و 

  )٢٩ – ٨تصوير (.باشندنارنجي و قرمز رنگ مي
ستگاه بسته به نوع مكانيسم و كاركرد دستگاه، فرمي بيونيكي كه همچنين در طراحي ارگانيكي د

. دار باشد، مورد استفاده قرار گرفته استنشانگر حركت به جلوي دستگاه و نيز جهت چرخش غلتك تيغ
باشد كه همانند جاروبرقي اين تركيب و ريخت كلي محصول، تا حدي نشانگر عمل جمع كردن مي

هاي تيز در طراحي محصول خودداري  حد ممكن سعي شده است تا از گوشهتا. كندشباهت را القاء مي
هاي ظريف و نازك فلزي در بخشهاي مختلف بدنه براي ايجاد كنتراست و نيز جذابيت شود و از تسمه

 .در بدنه استفاده گردد



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴٣

 
 

 
 )هاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(طراحي فرمي طرح برتر ) ٢٩ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴۴

 
  )AutoCADافزار بعدي با نرمطراحي سه( محصول بعدي ازهسنماي ) ٣٠ – ٨تصوير 

 

 
 نماي پرسپكتيو از دستگاه طراحي شده) ٣١ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴۵

 
  باالي محصولبعدي از سهنماي) ٣٢ – ٨تصوير 

 

 
 پشت محصولپرسپكتيو از نماي ) ٣٣ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴۶

 
 نماي پرسپكتيو از باالي محصول) ٣۴ – ٨تصوير 

 

 
 قب محصولنماي پرسپكتيو از ع) ٣۵ – ٨تصوير 



 
ي برگهاي پاييزي درختان به منظور توليد كود گياهي موردنياز كشاورزي           آوراي براي كمك به كشاورزان در جمعطراحي وسيله  

 ١۴٧

 محصول)  و مكانيسمجنس(تركيب ساختاري ) ٢ – ١ – ۴ – ٨
رساني يكي از مسائل اصلي در طراحي محصول براي استفاده در محيط زيست، توجه به عدم آسيب

از اينرو در طراحي محصول فعلي . باشدجنسهاي مورد استفاده در محصول به محيط زيست طبيعي مي
 . ي قابل بازيافت و قابل استفاده مجدد استفاده شودسعي شده است از مواد و جنسها

 
 )حاي دستي نگارندهاسكن شده از طراحي(طرح ارتقاء يافته طرح برتر ) ٣۶ – ٨تصوير 

  
كننده برگها مكانيسم جمع. اهميت استنوع مكانيسم بكار رفته در طراحي محصول نيز بسيار با

اين مسئله باعث . به نياز خواسته شده از دستگاه داشته باشدبايستي بنوعي باشد كه توانايي جوابگويي را 
 .شود تا بدنه و چارچوبي مستحكم و بادوام براي عملكرد مكانيسم در نظر گرفته شودمي
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 ١۴٨

 
 مكانيسم مورد استفاده در دستگاه ) ٣٧ – ٨تصوير 

سپس تيغها بر . شودهاي غلتك پيچيده ميو بدور تيغاي توري با سوراخهاي مناسب ابتدا به پايين حركت كرده در اين مكانيسم، تسمه(
در قسمت جدايي تيغها و تسمه توري، برگها بر روي تسمه افتاده و در نهايت در . كنندروي برگها نشسته و آنها را با خود حمل مي
 .) شوندقسمت بااليي مكانيسم بدرون ظرف ريخته مي

 

   
 

   
 م دستگاه و مكانيسموقعيت تسمه) ٣٨ – ٨تصوير 
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 ١۴٩

 
  هاي متصل به آن مكانيسم چرخهاي دستگاه و دسته)٣٩ – ٨تصوير 

 .)ها به مكانيسم ثابت چرخ متصلند تا نيروي الزم براي راندن دستگاه توسط كاربر به آساني فراهم شوددر اين مكانيسم، دسته(
 

تواند در موقع ع قرار داده شده است كه كاربر به كمك آن مياين مكانيسم، يك پيچ تنظيم ارتفار د
در موقع استفاده از دستگاه، مكانيسم را به زمين نزديك كرده و برگها را جمع كند و در عين حال، 

اي در حال حركت است، اين مكانيسم را به سمت باال ا هنگامي كه در جادهجابجايي به محل نگهداري ي
عين حال براي ارتباط بهتر كاربر با دستگاه  در .ودهاي غلتك مكانيسم آسيبي وارد نشهدايت كند تا به تيغ

 .ترين مكانيسم ممكن براي اين كار استفاده شودسعي شده است تا از ساده
 

 
  دستگاهطراحي دوبعدي مكانيسم ) ۴٠ – ٨صوير ت
 .) را به زمين نزديك يا از آن دور سازددار تيغد تا غلتكدهپيچ تنظيم ارتفاع بكار رفته در دستگاه، اين توانايي را به كاربر مي(
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 ١۵٠

هاي دستگاه با توجه به اصول اندازهاينكه كاربر به دستگاه و مكانيسم آن مسلط باشد، براي 
هاي انساني بومي در نظر گرفته شده است و در عين حال سعي شده است تا اجزاي ارگونومي و اندازه

ودن وسيله نيز از مواردي ب سبك .اي اندك قابليت ساخت و توليد داشته باشندمختلف دستگاه با هزينه
كه اين امر نيازمند ساده بودن  شود ميمحصولبا است كه سبب ارتباط و كاربري آسان كشاورز كاربر 

 .مكانيسمها و دوري از زوايد بيجا در طراحي محصول است
  

 
  ديد كاربر به مكانيسم دستگاه)۴١ – ٨صوير ت
 

   
  تصوير اجزاي دروني مكانيسم )۴٢ – ٨صوير ت
قطعات استفاده شده در مكانيسم بيشتر . گ براي كاركرد آسان مكانيسم استفاده شده است از بلبرينكانيسممدر قسمتهاي مختلف (

 .)باال بوده و قابليت بازيافت نيز دارندباشند كه داراي استحكام بسيار دستگاه، از جنس فلزي فوالدي مي
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 ١۵١

 اجزاي مختلف محصول) ٢ – ۴ – ٨
 . آمده است،در زير تعدادي از اجزاي دستگاه طراحي شده

 
 چرخ عقبي و تيغهاي غلتك فلزي ) ۴٣ – ٨تصوير 

 

   
 اجزاي مختلف دستگاه ) ۴۴ – ٨تصوير 

 ) راست( و پيچ تنظيم ارتفاع ها بر روي هم براي جلوگيري از تكان خوردن بدنه باال به بدنه پايين دستگاهدنهبكننده پالستيكي چفت(
 ))چپ (دار و بخشي از تسمه سوراخپايينه بدنه بباال بدنه و لوالهاي متصل كننده 

 
از جنس فوالد با روكش كرومي استفاده شده است كه  دستگاه،  از دستيستفادهاها براي طراحي دستهدر 

تضاد رنگ و جنس با استفاده از ايجاد . شودهاي دور دستگاه ديده مياين جنس بصورت منظم در حاشيه
و ) اتيلنيپلي(كه جنس پالستيكي  چرا .افزايدستگاه ميد، به زيبايي و جذابيت داراين نوع فوالد روكش

 .گرددرنگ نارنجي بدنه با استفاده از اين جنس فلزي تا حدي تعديل مي
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 ١۵٢

 
  اجزاي فلزي دستگاه در تضاد با بدنه پالستيكي)۴۵ – ٨صوير ت
 

 
 حاشيه پالستيكي بدنه پاييني به منظور نشستن آسان بدنه باال روي بدنه پايين )۴۶ – ٨صوير ت
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 ١۵٣

 حاشيه فلزي، يك حاشيه پالستيكي نيز در نظر گرفته شده است كه هدف حاشيه بدنه پاييني بر رويدر 
ه باال و پايين و نيز نشستن آسان بدنه باال بر روي پايين و از بكارگيري آن هم ايجاد تضاد رنگي بين بدن

 .باشدها ميبدون ايجاد خراش بر روي بدنه
چند  ۴٧ – ٨توان رنگهاي مختلفي را نيز براي محصول طراحي شده در نظر گرفت كه در تصوير مي

 . از اين رنگها آمده استنمونه
 

 
 

 
 

 
  تنوع رنگي براي انتخاب محصول توسط كاربر)۴٧ – ٨صوير ت
 

 هاها و اندازهنقشه) ٣ – ۴ – ٨
سعي شده است اين .  آمده است۴٨ - ٨صوير تهاي كلي دستگاه در ها و اندازهو در نهايت نقشه

هاي انساني كشاورزان بومي و متناسب با محيط ها بنوعي در نظر گرفته شود كه متناسب با اندازهاندازه
 .ان باغات و مزارع عبور كندكاربري دستگاه باشد تا دستگاه بتواند براحتي از ميان درخت
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 ١۵۴

 
 

 
  نماي كلي محصول نقشه سه)۴٨ – ٨صوير ت
 .)آمده استنقشه ساير اجزا به پيوست (
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 ١۵۵

 



 

 ١۵۵
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 ١٣٨۵ ، www.aftab.ir،  )زيست

، )فلسفه ارتباط انسان با عالم وجود( » حركت پشت درهاي بسته« ، )كارشناسي ارشد فلسفه (اكبري، جواد) ۴٣
www.degaran.com  ،١٣٨٣ 

ارتباطات ( » اصول و مفاهيم ارتباطات بصري و تبليغات« ، )كارشناسي ارشد گرافيك (جهانشيري، مجتبي) ۴۴
 ١٣٨۵ ، www.aftab.ir، )بخش علوم انساني

،  »جويدمحيط زيست از دين و فرهنگ استمداد مي« ، )كارشناسي ارشد علوم ديني (زارع، حسن) ۴۵
www.iran-newspaper.com ١٣٨٠، ١٨٢۴ ، شماره 

، )همايش باغ ايراني( » نمادشناسي سبزدر باغ ايراني« ، )كارشناسي ارشد صنايع دستي (طوفان، سحر) ۴۶
persiangarden.ir ،١٣٨۴ ، تهران 

، )رابطه انسان با طبيعت و تمدن( » تأملي بر نظريات تاگور« ، )كارشناسي ارشد فلسفه (فرهاد، جاويد) ۴٧
www.paymanemeli.com  ، ١٣٨٧ 



 

 ١۵٨

هاي علوم زمينه( » مطالعات انتقادي« ، )شناسي و علوم ارتباطاتدكتراي جامعه (فرهنگي، علي اكبر) ۴٨
 ١٣٨۵ ، www.reporter.ir، )ارتباطات
،  »روانشناسي محيط و منظر« ، )كارشناسي ارشد معماري منظر دانشگاه تهران(ميرشاهي، سحر ) ۴٩

www.landscape.ir ،١٣٨۶ 
 ١٣٨١ ، www.esalat.org،  »از لحظه آشنائي با ابزار آغاز تاريخ اجتماعي انسان« نيك آئين، امير، ) ۵٠

 
 :اسناد
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ۵١
، بنيانگذار كبير نظام جمهوري )قدس سره(اهللا الموسوي الخميني  الهي امام روح–نامه سياسي وصيت) ۵٢

 اسالمي ايران
، سازمان حفاظت محيط زيست، ) ساله جمهوري اسالمي ايران٢٠انداز برنامه چشم(سند ملي محيط زيست ) ۵٣
١٣٨۴ 
 

 :هاي اينترنتيسايت
54) http://agribio.blogfa.com …accept  2008.8.25 
55) http://daneshnameh.roshd.ir …accept  2007.5.21 
56) http://ec.europa.eu …accept  2008.8.25 
57) http://fhotofarmer.blogfa.com …accept  2008.2.07 
58) http://medicine.tums.ac.ir …accept  2006.5.07 
59) http://www.aftab.ae …accept  2007.11.25 
60) http://www.aftab.ir …accept  2007.9.22 
61) http://www.apple.com …accept  2008.8.25 
62) http://www.cap_tec.com …accept  2007.11.15 
63) http://www.core77.com …accept  2008.8.25 
64) http://www.designboom.com …accept  2008.8.25 
65) http://www.environment.gov …accept  2008.1.15 
66) http://www.flicker.com …accept  2007.11.15 
67) http://www.higiti.ro …accept  2008.8.25 
68) http://www.iranagribiz.com …accept  2007.11.15 
69) http://www.iranwheat.ir …accept  2007.11.15 
70) http://www.iranwz.com …accept  2007.11.15 
71) http://www.karimrashid.com …accept  2008.4.29 
72) http://www.lumeneo.fr …accept  2008.8.25 
73) http://www.luxuryhousingtrends.com …accept  2007.11.13 
74) http://www.NSPE.com …accept  2008.1.27 
75) http://www.prweb.com …accept  2007.11.15 
76) http://www.psotd.com … accept  2007.11.15 
77) http://www.sanatekhodro.com …accept  2007.6.24 
78) http://www.tehransama.ir …accept  2008.8.25 
79) http://www.wishlist.com.au …accept  2007.11.15 
80) http://www.zistgostar.com …accept  2007.11.15 
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 ضميمه -ج 
 و اصول ١٩٩٢كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل متحد در ريودوژانيروي برزيل سال 

  درباره محيط زيست و توسعه گانه آن٢٧
 .انسان محور اصلي توسعه پايدار و شايسته برخورداري از زندگي سالم، پربار و هماهنگ با طبيعت است . ١اصل 
محيطي و توسعه هاي زيستها اختيار تام دارند كه در جهت سياستالمللي، تمامي دولتمان ملل متحد و قواعد بينبنابر منشور ساز . ٢اصل 

برداري كنند، مشروط بر اينكه متعهد شوند اقداماتي كه در محدوده اختيارات قانوني و تحت كنترل آنان خود، از منابع طبيعي خويش بهره
 .ير كشورها و مناطقي كه از محدوده اختيارات آنان خارج است، آسيبي نرساندگيرد، به محيط زيست ساصورت مي

 .هاي فعلي و آينده را به يكسان برآورده سازدمحيطي نسلحق توسعه بايد چنان بكار رود كه نيازهاي توسعه و زيست . ٣اصل 
 .هاي توسعه باشد و نبايد آن را جدا از هم تلقي كردرنامهبايد جزء الينفك بجهت نيل به توسعه پايدار، محافظت از محيط زيست مي . ۴اصل 
هاي فاحش ميان استانداردهاي زندگي كني فقر را شرط ناگزير توسعه پايدار تلقي كنند تا تفاوتها بايد ريشهها و ملتتمامي دولت . ۵اصل 

 . تري بشودكاهش يابد و با نيازهاي اكثريت مردم جهان برخورد مناسب
محيطي اند و آنان كه از لحاظ زيستايد براي موفقيت و نيازهاي خاص كشورهاي در حال توسعه، بويژه آنهايي كه كم توسعه يافتهب . ۶اصل 
گيرند نيز بايد نظر به تمايالت و اي كه در زمينه محيط زيست و توسعه صورت مياقدامات بين المللي. پذيرند، اولويتي خاص قايل شدآسيب

 .شورها داشته باشندنيازهاي تمام ك
. ها بايد با برخورداري از روح مشاركت جهاني در حفاظت، حمايت، اصالح سالمت و يكپارچگي اكوسيستم زمين بكوشنددولت . ٧اصل 

به يافته معترفند كه كشورهاي توسعه. هاي مشترك اما متفاوتي دارندمحيطي، مسئوليتشان در تخريب زيستكشورها بسته به ميزان مشاركت
ها و منابع مالي كه در اختيار دارند، در قبال آورند و متناسب با تكنولوژينسبت مشكالتي كه جوامعشان براي محيط زيست جهاني فراهم مي

 .المللي توسعه پايدار مسئولندمسئله بين
يد الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف را تقليل تر براي عموم مردم، باكشورها براي دستيابي به توسعه پايدار و زيستي با كيفيت مطلوب . ٨اصل 

 .هاي جمعيتي مناسبي را ترويج كننددهند يا از بين ببرند و سياست
ها از جمله هاي علمي و فني و با ارتقاي سطح توسعه، سازگاري، انتشار و انتقال تكنولوژيكشورها بايد از طريق مبادله دانسته . ٩اصل 

 . توان سازندگي دروني خود را جهت توسعه پايدار تقويت كنندهاي ابداعي و جديد،تكنولوژي
در سطح ملي هر فرد بايد . شوندنفع به بهترين شكل و در سطحي مناسب حل ميمحيطي با مشاركت شهروندان ذيمسائل زيست . ١٠اصل 

هاي خطرناكي كه در  مواد زايد و فعاليتاي كه در اختيار مسئوالن است، دسترسي داشته باشد از جملهمحيطيبتواند به اطالعات زيست
ها بايد از طريق اشاعه وسيع اطالعات، زمينه آگاهي و دولت. گيري مشاركت كنندهاي تصميمبايد همه بتوانند در برنامه. شان وجود داردجوامع

 . فعاالنه شركت دهندمشاركت عمومي را فراهم آورند و آنان را در امور اداري و حقوقي تا سطح اختيار ترميم و اصالح
ها، ماهيت برداري و اولويتمحيطي، اهداف بهرهاستانداردهاي زيست. محيطي نيرومندي وضع كنندكشورها بايد قوانين زيست . ١١اصل 
هاي استانداردهاي برخي از كشورها ممكن است از لحاظ هزينه. سازندرود روشن مياي را كه بكار ميمحيطي و توسعههاي زيستبرنامه

 .اقتصادي و اجتماعي براي ساير كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه مناسب و مطمئن نباشند



 

 ١۶٠

اي را تشويق كنند كه به رشد اقتصادي و توسعه پايدار همه كشورها كنندهالمللي باز و حمايتكشورها بايد سيستم اقتصادي بين . ١٢اصل 
اي براي اعمال محيطي سياست كلي تجاري نبايد بهانهضوابط زيست. بتوان حل كردمنجر شود تا مسائل تخريب محيط زيست را بهتر 

اي كه كشورهاي صادركننده بايد از اقدامات يك جانبه. المللي شودهاي مجعول در تجارت بينبخواهي و غيرموجه يا محدوديتتبعيضات دل
مرزي اي كه بر مسائل محيط زيست برونمحيطيضوابط زيست. شود، پرهيز كنندمحيطي در خارج از كشورشان منجر ميبه دعاوي زيست

 .المللي تعيين شوندنهند بايد براساس توافق بينكشورها يا جهان تأثير مي
مچنين ه. محيطي وضع كنندهاي زيستكشورها بايد قانون ملي درباره غرامت و جبران ضرر و زيان قربانيان آلودگي و ديگر آسيب . ١٣اصل 

تري بيابند كه به كمك آن بتوان در مورد پرداخت غرامت و جبران خسارات تأثيرات مخرب بايد با مشاركت يكديگر، روش سريع و مشخص
-گيرد، قوانين بينهايي كه در داخل و خارج قلمرو و اختيارات قانوني و تحت كنترل آنان انجام ميهاي زيست محيطي ناشي از فعاليتآسيب

 .ديگري وضع كردالمللي 
ها بايد در ممانعت يا جلوگيري از تعويض يا انتقال هر نوع فعاليت يا موادي كه باعث تخريب جدي محيط زيست شود، يا دولت . ١۴اصل 

 .معلوم شده باشد كه براي سالمت بشر مضر است، با يكديگر همكاري نمايند
هرگاه خطر . ان خود در سطحي وسيع به اقداماتي احتياطي دست يازندكشورها براي حفاظت از محيط زيست بايد در حد تو . ١۵اصل 

محيطي را گيري از تخريب زيستناپذير يا جدي محيط زيست را تهديد كند، نبايد به بهانه عدم قطعيت كامل علمي اقدامات پيشآسيبي جبران
 .ارزد، به تعويق اندازندشان ميشان به مخارجكه نتايج

صرفه استفاده شود و روي محيطي هرچه بيشتر بطور داخلي تأمين گردد و از تجهيزات بههاي زيستبايد سعي كنند هزينهمسئوالن  . ١۶اصل 
-هاي بينهاي مربوطه شود، حساب كنند تا نفع عموم حفظ شود و تجارت و سرمايهكننده اساساً موظف به تحميل هزينهاين روش كه آلوده

 .المللي نيز به هدر نرود
توجهي بر محيط زيست بگذارند و مقام مملكتي صالحي قرار است درباره رود تأثير مخرب قابلهايي را كه احتمال ميبايد فعاليت . ١٧اصل 

 .محيطي بررسي شوند و اين يكي از ابزارهاي ملي در هر كشوري استآن تصميم بگيرد، از نظر تأثيرات زيست
از فجايع طبيعي يا ديگر موارد اضطراري كه ممكن است اثرات ناگهاني بر محيط زيست آن هر كشوري بايد كشورهاي ديگر را  . ١٨اصل 

 .ديده بكندآيد به كشور مصيبتالمللي بايد هر نوع كمكي از دستش برميدر اين موارد جامعه بين. كشورها بگذارد، فوراً مطلع سازند
هايش ممكن است براي محيط توجهي كه فعاليتساز را از خطرات زيانبار قابلهكشورها بايد پيشاپيش و به موقع كشور بالقوه آلود . ١٩اصل 

نيت نظرات زيست كشورهاي ديگر داشته باشد آگاه سازند و اطالعات الزم را در اختيارش قرار دهند و در همان مراحل اوليه با حسن
 .مشورتي به او ارائه كنند

لذا مشاركت همه جانبه آنان براي دستيابي به توسعه پايدار . محيطي دارندداري و توسعه زيستبربانوان سهمي حياتي در نحوه بهره . ٢٠اصل 
 .ضروري است

ها و تهور جوانان جهان را بايد بسيج كرد تا مشاركتي جهاني بوجود آيد و توسعه پايدار حاصل شود و آينده بهتري خالقيت، آرمان . ٢١اصل 
 .براي همه مسجل گردد

اي در اداره و توسعه كنندهشان، نقش تعيينهاي سنتييان و جوامع آنان و ساير اجتماعات محلي، به سبب شناخت و تجربهبوم . ٢٢اصل 
كشورها بايد هويت، فرهنگ و عاليق آنان را به رسميت بشناسند و حمايت كنند و امكانات الزم را براي مشاركت فعاالنه . محيط زيست دارند

 .فراهم آورندآنان در توسعه پايدار 
 .محيط زيست و منابع طبيعي ملل تحت ستم، سلطه و اشغال بايد حفاظت شود . ٢٣اصل 
هاي مسلحانه المللي حفظ محيط زيست در زمان درگيرياز اينرو كشورها بايد به قوانين بين. جنگ ذاتاً مخل توسعه پايدار است . ٢۴اصل 

 .ود اين قوانين سهيم شونداحترام بگذارند و در صورت لزوم در گسترش و بهب
 .محيطي الزم و ملزوم يكديگرندصلح، توسعه و حفاظت زيست . ٢۵اصل 
جويانه و به طرقي كه موافق منشور ملل متحد باشند، حل و فصل محيطي خود را مسالمتكشورها بايد تمامي اختالفات زيست . ٢۶اصل 
 .كنند

المللي توسعه وحيه تعاون در تحقق اصولي اين اعالميه و توسعه هرچه بيشتر قوانين بيننيت و رها بايد با حسنها و ملتدولت . ٢٧اصل 
 .پايدار مشاركت كنند
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