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Aims Waves known as geopathic stress due to disturbance in electromagnetic fields are the 
most common cause of some chronic human physical and mental illnesses. The overall goal 
of the study is to introduce new standards and strategies in the field of architecture and 
construction and studying the geometric pattern of Vasto architecture, to prevent or reduce the 
damages caused by the continuous presence of a human in the vicinity of geopathic stress and, 
consequently, to maintain and improve the physical and mental health of individuals.
Methods This research is a fundamental one and has been done in two stages; In the first place, 
information was collected through a study of documentary-research sources and the data were 
analyzed using a descriptive-analytical method. Then, the effect of geometric patterns on Vastu 
architecture as one of the effective factors in reducing geopathic stress was investigated using 
a simulation method.
Findings The findings of the research results and materials contained in the limited resources 
identify and introduce the form and geometry of construction, materials, orientation of spaces 
and design context evaluation as the most important factors in reducing and controlling 
geopathic stress in the field of architecture and confirm the geometric pattern presented in 
Vastu architecture.
Conclusion The results while presenting the best geometric pattern in architecture, show how 
to control and mitigate geopathic stress during three stages of architectural design including 
pre-design studies, implementation of architectural projects and finally post-construction and 
operation and architects’ knowledge of the basics of geopathic tension is essential.
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  چکيده
های امواجی تحت عنوان ژئوپاتیک، ناشی از اختالل در میدان اهداف:

های مزمن جسمی و ترین عامل در بروز برخی بیماریالکترومغناطیسی، شایع
 نوین و راهکارهایی معیارها معرفی پژوهش کلی هدفروحی انسان هستند؛ لذا 

 و پیشگیری منظوردر حوزه معماری و بررسی الگوی هندسی معماری واستو، به
 تنش ژئوپاتیک در ساختمان مجاورت در انسان حضور از ناشی یهاآسیب کاهش

  است.  روانی افراد و جسمانی سالمت و به تبع آن، حفظ و ارتقای سطح
پژوهش حاضر از نوع بنیادی بوده و در دو مرحله صورت گرفته است؛ در  ها:روش

پژوهشی گردآوری شده و با  -اسنادی وهله اول اطالعات از طریق مطالعه منابع
 ست.اها پرداخته شده تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده -گیری از روش توصیفیبهره

عنوان یکی از عوامل موثر در سپس تاثیر الگوی هندسی در معماری واستو به
  سازی بررسی شده است.کاهش تنش ژئوپاتیک، با استفاده از روش شبیه

حاصل از بررسی نتایج تحقیقات و مطالب مندرج در منابع های یافته ها:یافته
گیری فضاها و ارزیابی محدود، شکل و هندسه ساختمانی، مواد و مصالح، جهت

ترین عوامل موثر بر کاهش و کنترل تنش ژئوپاتیک عنوان مهمبستر طراحی را به
ستو را شده در معماری وادر حوزه معماری شناسایی نموده و الگوی هندسی ارایه

  نمایند.تایید می
پژوهش ضمن ارایه بهترین الگوی هندسی در معماری، نتایج  گیری:نتیجه

طراحی معماری  های ژئوپاتیک طی سه مرحلهچگونگی کنترل و تعدیل تنش
پس از ساخت  های معماری و نهایتاً مطالعات پیش از طراحی، اجرای پروژه شامل
ژئوپاتیک را امری تنش هی معماران از مبانی آگابرداری را بیان داشته و و بهره

  .داندالزامی می
  معماری واستو ،تنش ژئوپاتیک ،شناسیزمین ،سالمت انسان ،انرژی زمینها: هکلیدواژ 
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مقدمه
 فضایی است که ضمن -محیطی کالبدی انگیزه اصلی معماری ایجاد

روانی انسان، متضمن رفاه و  -تامین نیازهای گوناگون فیزیکی
الزامات و  کیفیت زندگی افراد نیز باشد. امروزه بخش مهمی از

ایجاد یک محیط کامالً سالم، شناسایی و مدیریت  نیازهایپیش
 و عوامل مناطق تنش ژئوپاتیک است. بنا بر نتایج برخی مطالعات

های علمی پرتوهای مضر ژئوپاتیک که در واقع ناشی از بروز پژوهش
های الکترومغناطیسی هستند، یکی از عوامل اختالالتی در میدان

های مزمن جسمانی و روانی انسان شایع در بروز برخی بیماری
هستند. گرچه این امر به معنی عاملیت و نقش مستقیم این گونه 

های مزمن انسانی نیست، اما بیماریامواج در ایجاد امراض و 
چنانچه افرادی به ضعف سیستم ایمنی بدن دچار بوده یا برای 

زمانی طوالنی در معرض پرتوهای مذکور واقع شوند، پرتوهای مدت
شوند. زا" در بدن آنها مبدل میمذکور به یکی از"عوامل مهم بیماری

بروز  تنش، زمان حضور افراد در نواحیبودن مدتدر صورت کوتاه
ز همواره برو اگرچه خواهد بود؛ اثرات منفی یادشده نیز معموالً ناچیز

ور حض هنگامبه سردرد خستگی، عدم تمرکز و عالیمی خفیف نظیر
  تنش ژئوپاتیک مشهود است. منطقه یک در افراد

، ، با استفاده از ابزار و ادوات سنجش، خاکهای دوردر گذشته
 ها وساختار زمین و بستر ابنیه از نظر شدت و ضعف میزان انرژی

گرفت و های مضر ژئوپاتیک، با دقت مورد ارزیابی قرار میتنش
واسطه آگاهی از مسیر خطوط انرژی و تنش ژئوپاتیک که عمدتًا به

ها شدند، از احداث ساختمانها" نامیده میهای اژدتحت عنوان "رگه
ن و های نویپیشرفتشد. های تنش ژئوپاتیک اجتناب میبر کانون

های کمی و شاخص با هدف بهبود اگرچه معماری روزافزون حوزه
 رواسطه اخالل دپذیرند، اما غالباً بهصورت می انسان زندگی کیفی

 ساختار رد هاموجب بروز برخی دگرگونی، تعادل طبیعت
، از آنجا که در کشور ما ارزیابی بستر طراحی .اندنیز شده شناسیزمین

ه های ژئوپاتیک، عمدتاً نادیدبا محوریت ارزیابی و کنترل میزان تنش
شود و تاکنون تقریباً هیچ گونه پژوهش داخلی نیز انگاشته می

پایی و شناسایی گیری از اصول زمینطور مشخص در زمینه بهرهبه
 ضرورتهای ژئوپاتیک در حوزه معماری صورت نگرفته است، تنش

 افزایش منظورها و موضوعات پژوهشی بهپرداختن به چنین زمینه
با هدف  های انرژی زمینشبکه میزان کنترل و تعدیل عملکرد

الم های ستامین محیطواسطه تضمین سالمت و کیفیت زندگی به
هش حاضر دارای ماهیتی پژو .فضایی امری ضروری است -کالبدی

است که طی آن در مرحله نخست اسنادی ای عمدتاً کمی و دومرحله
ای، آوری و مطالعه منابع پژوهشی و کتابخانهبوده که ضمن جمع

شود. در مرحله دوم نیز میها استفاده از روش تحلیل محتوای داده
و بخشی کافزار آلتیرفگیری نرمسازی و بهرهبا استفاده از روش شبیه

گیری از نتایج مطالعات مرحله نخست، مورد بررسی و اندازه
شده طی دو مرحله فوق گیرند. در پایان معیارهای استخراجمیقرار 

در جهت تدوین الگویی راهبردی متشکل از راهکارهای مرتبط با 
ها این راهکار شود.میکنترل و کاهش میزان تنش ژئوپاتیک ارایه 

آیند طراحی، راهنمای کار معماران و شهرسازان طی فر توانند می
  باشند.

  تنش ژئوپاتیک
به  Geoاصطالح ژئوپاتیک از دو کلمه یونانی تشکیل شده است. 

به معنی بیماری یا رنج است. تنش  pathosمعنی زمین است و 
منفی  هایژئوپاتیک اغلب دارای فرکانس باالیی بوده و بیانگر انرژی

های مضر زمین شناخته عنوان اشعهدر محیط است و از این رو به
مناطق خطوط تنش ژئوپاتیک از طریق ایجاد  .1]‐[6شده است

اغلب  یند وآهای الکترومغناطیسی زمین پدید میتغییراتی در میدان
های زیرزمینی ایجاد شناسی، غارها و آبهای زمیندر محل گسل
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های های ژئوپاتیک، محصول فعالیتشوند. برخی دیگر از تنشمی
برداری از معادن، زیرسازی و اجرای فونداسیون انسانی نظیر بهره

های حمل و نقل های بلندمرتبه، فعالیت سیستمساختمان
  . [8	,7]ها و غیره هستندوری فاضالبآزیرزمینی، سیستم جمع

  اثرگذاری تنش ژئوپاتیک بر انسان
هایی مانند گازهای خورشیدی، تنش تابش بیش از حد اشعه

های الکترومغناطیسی منجر به بروز تغییرات ژئوپاتیک و اثر میدان
 محیطی غیرطبیعی شده و عملکرد غدد حیاتی بدن را مختلزیست
ها ژئوپاتیک عامل اصلی بروز بیماری. گرچه تنش [9]نمایدمی

واسطه تضعیف سیستم ایمنی از میزان مقاومت بدن نیست، اما به
. 10]‐[12کاهدهای گوناگون میها و باکتریانسان در برابر ویروس

تاثیرات میدان الکترومغناطیسی بر ساختار سلولی در محل  ۱شکل 
	دهد. خواب افراد را نشان می

های ژئوپاتیک بر همه افراد یکسان نیست. انرژی میزان و نحوه تاثیر
ها به شدت تابش امواج و های بدن یک فرد در برابر انرژیواکنش
 وهای ژئوپاتیک وابسته بوده زمان حضور افراد در محل تنشمدت

های ژئوپاتیک افزایش زمان حضور افراد در محل تنشمدتچنانچه 
ال دی مواجه شده و خطر ابتسیستم ایمنی بدن با اختالالتی ج یابد،

	,7]یابدهای خطرناک نیز افزایش میبه بیماری 15,	 برخی . [16
 مطالعات حاکی از آن است که با خروج افراد از محل تنش ژئوپاتیک،

طور طور کامل برطرف شده یا بهها بهعالیم اختالالت و بیماری
  .17	,14]‐[21یابندمحسوسی کاهش می

 و ژئوپاتیک تنش معرض در مختلف هایاندام قرارگیری ۲در شکل 
  آن مشخص شده است. از ناشی هایبیماری

های ناشی از حضور در برابر تنش به عمده بیماری ١در جدول 
  ژئوپاتیک اشاره شده است.

  بر ژئوپاتیک) مبتنی واستو (طراحی
 گیریهای انرژی الکترومغناطیسی زمین تا حدودی بر شکلمیدان
ها تاثیرگذارند، اما این عامل طی فرآیند کالبدی ساختمانهای توده

با نگاهی  .[10]شودها، عمومًا نادیده انگاشته میطراحی ساختمان
توان دریافت که الگوهای اجمالی به سیر تاریخی معماری، می

 هایگرفته از برخی اشکال و ویژگیای و کالبدی اولیه، الهامسازه
های خاصی مون همواره باعث ایجاد فرمطبیعی بوده لذا محیط پیرا

قواعد و مبانی باستانی معماری از جمله  .[37]شوددر معماری می
های کهن نسبت به پیوند میان واستو، نشانه بارزی از آگاهی تمدن

  .37]‐[40انسان و طبیعت هستند
های سنتی معماری ترین سیستمعنوان یکی از قدیمیواستو به

های مغناطیسی زمین و مناطق دی، قطبمبتنی بر دانش خورشی
 .[37]تنش ژئوپاتیک بوده و دارای اصول و قوانین خاصی است

ها و های اخیر در قالب برخی پژوهشبسیاری از محققان طی سال
دنبال احیای این دانش باستانی مطالعات آکادمیک معماری، به

ی زنگر های واستو، نیازمند باامروزه قوانین و دستورالعملهستند. 
براساس نیازهای جوامع مدرن در قالب مطالعات و ارایه مستندات 

  .[42	,41]استریزی شهری و طراحی معماری علمی در مقیاس برنامه

های واستو، ترکیب هندسه مربع (هماهنگ با براساس آموزه
های ) با میدانلئوناردو داوینچیشده از سوی تناسبات انسانی مطرح

رین فرم هندسی را به لحاظ اقتصادی و ساختاری مارپیچ مانداال بهت
. یک فرم مربع متمرکز و معمولی دارای چهار کمربند [43]دارا هستند

، یک منطقه پرانرژی (Pada	Brahma)انرژی است. بخش مرکزی 
پیرامون مرکز قرار  (Pada	Deivika)و گرم است. فضای درخشان 

نیز فضای آگاه نامیده  (Pada	Manusha)گرفته و سومین کمربند 
	Paishachaمنطقه بیرونی  شود.می sthana)ای کامالً ، ناحیه

بایست همواره باز بوده یا دو منطقه مرکزی می .[44]ناخالص است
کمترین میزان محصوریت را دارا باشد؛ در حالی که دو منطقه بیرونی 

های فیزیکی هستند. به تعبیری محل سکونت انسان و سازه
های مضر بوده لذا ترین مناطق دارای انرژیترین و داخلیخارجی
  .[43])۳بایست باز گذاشته شوند (شکل می

 های ژاپنی، چینیگیری الگوی حیاط خانهاین ایده که عینًا در شکل
در ایاالت  برجیتوسط  ١٩٢٠و ایرانی منعکس شده است، در سال 

فی شده عنوان طرحی مناسب برای توسعه شهرها معر متحده، به
  .[45]است

  

  
[14افراد خواب محل در سلولی ساختار بر الکترومغناطیسی میدان تاثیرات )۱ شکل

	
[13,  

  

  
های های مختلف در معرض تنش ژئوپاتیک و بیماریقرارگیری اندام )٢شکل 

  [23	,22]ناشی از آن
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  های ناشی از حضور در برابر تنش ژئوپاتیکبیماری) ۱جدول 
  ها بر حسب مدت حضورعوارض و بیماری

  مدتاثرات حضور کوتاه
توام با خستگی از عالیم این اختالل بوده و مدت و بیداری خواب طوالنیشود. صورت بروز اختالالتی در خواب نمایان میهای مضر اغلب بهعوارض ناشی از انرژی

  .[15]شوندهای مکرر شبانه میمبتالیان اغلب دچار کابوس

  .[16	,7]یابدنمایند، اما با افزایش سن افراد میزان حساسیت آنان نسبت به این گونه نقاط کاهش مینوزادان از خوابیدن در این مکان امتناع می
مدت های جزئی مانند سرماخوردگی از دیگر تاثیرات حضور کوتاهدردهای عضالنی، عفونتو گرفتگی مفاصل، سوزش  سردرد، ،های عصبیتنشآلرژی، میگرن،  عدم تمرکز،

  .[10]افراد در برابر پرتوها هستند

  اثرات حضور بلندمدت
  [15	,7]کودک اوتیسمیسقط جنین، بروز نقایض جنینی طی فرآیند بارداری، ناباروری، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد، 

تابش پرتوهای مضر، با ایجاد اختالل در عملکرد آدرنال، میزان افسردگی در های خاص (شناختی مانند وسواس، اختالالت جنسی، خودکشی و افسردگیاختالالت روان
  .[22]نماید)افراد را تشدید می
ابی، میگرن، خوریز، اسکیزوفرنی، بیبیماری نورون حرکتی، پارکینسون، فلج، اختالالت غدد درون اسکلروزیس،مولتیپلهای پوستی، دیابت، فشار خون، سرطان، بیماری

  22	,14]‐[25و فیبرومیالژیا آسم، اگزما، آرتریت، اختالالت روماتیسمی

  26]‐[28اس، آلزایمر، صرع، پوسیدگی دندان، مشکالت قلبی، اختالل دوقطبی، ام(PMS)آسم، سندروم پیش از قاعدگی 
ی در های عصبهای قلبی و عروقی، ظهور برخی از عالیم پیری زودرس و نیز شیوع اختالالتی نظیر کاهش سطح یادگیری، مشکالت رفتاری و برخی ناتوانیبروز بیماری

  .29	,10]‐[36های ژئوپاتیک بر سالمت بدن انسان هستندکودکان از دیگر تبعات منفی تنش

  

  
  [43]الگوی هندسی معماری واستو )٣شکل 

  

  هامواد و روش
در پژوهش حاضر از طریق تحلیل محتوای منابع پژوهشی و 

منظور کنترل و ای (اسنادی)، راهکارهایی متناسب بهکتابخانه
کاهش میزان تاثیرات تنش ژئوپاتیک بر بدن انسان ارایه شده است. 

گیری از اصول و قوانین معماری سنتی، بر این اساس بهره
ی بستر طراحی و استفاده کارگیری مواد و مصالح مناسب، ارزیاببه

های نوین طی فرآیند طراحی تا اجرای از تجهیزات و تکنولوژی
های های ساختمانی، از جمله عوامل ارتقادهنده شاخصپروژه

 شکلسالمت انسان در محیط با توجه به هدف پژوهش بوده که در 
  نشان داده شده است. ۴
وی الگ بررسی به ذکرشده عوامل میان از پیشرو مطالعات طی

هندسی ساختمان با توجه به اصول ارتقادهنده سالمت انسان در 
ای" رشتههای "میانمعماری واستو پرداخته شده است. پژوهش

منظور سازماندهی اطالعات هایی بهنیازمند مدل نظیر پژوهش حاضر
های تخصصی مرتبط در قالبی یکپارچه و در راستای منتج از حوزه
هاست. دامنه لی مطرح در این گونه پژوهشهای اصپاسخ به پرسش

های گوناگون علمی همچون مطالعاتی این عنوان پژوهشی، حوزه
شناسی، پزشکی، شناسی، روانشناسی، باستانفیزیک، ستاره

های اصلی آن نیز عمدتاً پرسشگرفته و  بر را درمعماری و شهرسازی 
مبتنی بر پیشبرد اهداف اصلی مطرح در سه عرصه "طراحی 

  شناسی" و" بهداشت و سالمت" است. معماری"، "زمین
 

، (feko	Altair)افزار سازی در نرمدر ادامه با استفاده از روش شبیه
به بررسی هندسه مناسب در معماری سنتی واستو با سایر 

انی از منظر نحوه توزیع و شدت امواج های ساختمهندسه
های مختلف یک فرم ساختمانی پرداخته الکترومغناطیسی در بخش

شده است. بدین منظور اشکالی با هندسه مربع و دارای ابعاد یکسان 
طراحی شده و در معرض تابش فرکانسی مشابه از امواج 

اد گیگاهرتز، متناسب با ابع ١٫٦٠الکترومغناطیس (میزان تقریبی 
اند. صورت یکنواخت از سطح زمین واقع شدههای پیشنهادی) بهفرم

های الکترومغناطیسی در یک فرم در ابتدا با توجه به شدت میدان
مربع، نواحی دارای بیشترین و کمترین میزان انرژی، پر یا خالی 
شده و هفت مدل الگویی متفاوت ارایه شده و پس از بررسی 

های مضر، ان کاهش شدت انرژیالگوهای حاصل براساس میز 
منظور طراحی به معماران و طراحان شهری ترین هندسه بهمتناسب

فرآیند پژوهش حاضر نشان داده  ٥پیشنهاد شده است. در شکل 
  است.
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  معماری در ژئوپاتیک هایتنش اصالح و مهار راهکارهای )۴ شکل

  

  
  پژوهش فرآیند )۵ شکل

  

 ژئوپاتیک هایراهکارهای مهار و اصالح تنش
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  هایافته

	تحلیلی -گیری از روش توصیفیبهره -۱
 معرفی به ۲ جدول در الکترومغناطیسی امواج تابش خطر به توجه با
 شناسایی، منظوربهها فناوری و راهکارها، تجهیزات برخی ارایه و

  ).۲(جدول  است شده پرداخته ژئوپاتیک هایتنش کاهش و کنترل
  سازی شبیه روش از گیریبهره -۲
 در الکترومغناطیسی امواج شدت و توزیع ارزیابی منظوربه

 ابعاد و اصلی مربع هندسه با شکل هفت ساختاری، هایهندسه
 معرض در شدهسازیشبیه اشکال. است شدهسازی شبیه مشابه
 با متناسب( گیگاهرتز۶/۱تقریبی  فرکانس با الکترومغناطیسی امواج
اس براس حاصل الگوهای سپس و گرفته قرار) شدهارایه اشکال ابعاد
	. یرندگمی قرار تحلیل و تجزیه مورد ژئوپاتیک استرس کاهش میزان
 یهامیدان شدت و توزیع نحوه منظور سنجشبه :اولیه مدل

 ل، یکشکمربع متفاوتی، فرم هندسی الگوهای در الکترومغناطیسی
 نظر در عنوان مبنای ارزیابیهای حاصل از آن بهو تنش کامل مربع
  .)۶است (شکل  شده گرفته
 اشکال در را الکترومغناطیسی هایمیدان شدت ۱۳تا  ۷های شکل
  دهد:می نشان شدهسازیشبیه
  )۷بخشی (شکل نه کامل مربع سازیشبیه :یک شماره مدل
 رکزیم بخش تخلیه یک با بخشینه سازی مربعشبیه شماره دو:مدل 

  )٨(شکل 
 بخش با تخلیه چهار بخشینه سازی مربعشبیه مدل شماره سه:

  )٩(شکل  ای یا چلیپاییگوشه
تخلیه بخش میانی  و بخشینه سازی مربعشبیه مدل شماره چهار:

  )۱۰با الگوی چلیپایی (شکل 
 ه دوتخلی با الیه چهار و بخشینه مربعسازی شبیه مدل شماره پنج:

  )۱۱(شکل  درونی الیه
ه تخلی با الیه چهار و بخشینه سازی مربعشبیه مدل شماره شش:

  )١٢(شکل  درونی الیه یک
 خشب تخلیه با الیه سه بخشینه سازی مربعشبیه مدل شماره هفت:

  )١٣(شکل میانی 
ازی سروش شبیه های حاصل ازتحلیل و بررسی داده با بخش این در

های ، به مقایسه کمترین و بیشترین شدت میدان٣در جدول 
 دهشده پرداخته شسازیالکترومغناطیسی در الگوهای هندسی شبیه

 یا پیشگیری منظوربه ساختمانی فرمترین در نهایت مناسباست. 
 مجاورت در انسان مداوم حضور از ناشی هایآسیب رساندنحداقلبه

افراد ارایه شده است  روانی و جسمانی سالمت تامین و زمین امواج
  .)٢و  ١، نمودارهای ٣(جدول 

شده در جدول و نمودارهای فوق، مدل های ارایهبا توجه به داده
های به ترتیب دارای کمترین شدت تنش ٥و مدل شماره  ٢شماره 

ی ترین الگوهای هندسالکترومغناطیسی بوده و به تعبیری مناسب
 از لحاص لذا نتایج شوند.میهای ژئوپاتیک تلقی تنشبرای کاهش 

 حاضر، مشابه پژوهش افزاری، طینرم سازیشبیه ارزیابی و سنجش
 پیرامون مطالعه مورد اسناد و منابع در مندرج مطالب غالب
مثال نتایج حاصل از تجزیه و  طوربه. است ژئوپاتیک یهاتنش
تهی میان هندسی مربع شده الگویسازیشبیه یهافرم تحلیل
 مینز  مضر امواج تاثیرات برای کاهش واستو معماری کارگرفته دربه
  ).۱۴ نماید (شکلانسان را تایید می بدن بر

  
  های ژئوپاتیکراهکارهای مهار و اصالح تنش) ۲جدول 

  ارزیابی بستر طراحی •

ه در ای طراحی شوند کپیش از طراحی اتاق خواب، فضای کار و اتاق نشیمن، نقاط تنش ژئوپاتیک باید شناسایی شود تا روابط فضایی به گونه ها:گیری تنشاندازه
  .[46]منطقه تنش قرار نگیرند

ی ژئوپاتیک در فصول گوناگون، متفاوت است. از هاهای مضر، توجه به این نکته ضروری است که میزان تنشمنظور دفع تنشصرف نظر از ارزیابی و اقدامات اساسی به
	.[7]های جدید مبتنی بر وضعیت ژئوپاتیکی کنونی منطقه مورد نظر استها احداث ساختماندیگر راهکارهای کنترل این گونه تنش

 های ساخت و ساز، مواد وشدت تحت تاثیر نوع تجهیزات الکتریکی مورد استفاده، تکنیکها، بههای الکترومغناطیسی موجود در ساختمانمیدان ها:کنترل غلظت یون
ز جمله راهکارهای های اکسیژن با بار منفی اویژه یونهای موجود در هوا بهگیری ساختمان و بستر طراحی است. کنترل غلظت یونمصالح ساختمانی، موقعیت و جهت

   .[47]های ژئوپاتیک استمنظور مهار تنشقابل توجه به
  ای اساسی وجود دارد.غالب پژوهشگران معتقدند میان تابش پرتوهای غیریونیزه و سطح سالمت انسان رابطه

ت داخلی ساختمان نظیر تهویه، نور و غیره نبوده و رابطه ها است که تنها وابسته به خصوصیاسندروم ساختمان بیمار، اصطالحی برگرفته از شرایط فیزیکی ساختمان
	.[49	,48]میان ساختمان و محیط پیرامون آن نیز در روند بیمارسازی دخیل است

  طراحی داخلی

قال ترین راه را انتاید؟!، اولین و سادهدر کتاب خود، تحت عنوان آیا شما در یک مکان امن خوابیده رولتو  کاتر بچلرهای متحرک: الف) تغییر مبلمان و استفاده از تخت
منجر به ایجاد )، کوچک درون آنها یفلز قطعه تعداد زیادی واسطه وجود بههای بهارخواب (تشک سطحخوابیدن بر  دارند.شده بیان میای حفاظتخواب به منطقهتخت

  .[10]شودزمین میالکترومغناطیسی میدان اختالل در 

صورت های مذکور بههای متفاوتی هستند، ضروری است طول موجها دارای طول موجها و نورها: از آنجایی که رنگب) استفاده از رنگ مناسب در دیوارها و المپ
ن آ از حاکیها پژوهش برخی نتایج های مذکور در فضا کاهش یابد.های ژئوپاتیک در هر منطقه انتخاب شوند تا میزان اثرات منفی تابشهماهنگ با طول موج تابش

  .[50]هستند تاثیرگذار انسان سالمت بر و بوده مایسفر هایطریق سلول از ارتعاشی یهاانرژی جذب به قادر هارنگ که است
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  های ژئوپاتیکراهکارهای مهار و اصالح تنش) ۲جدول ادامه 

  مواد و مصالح •
  .[28]ندها تعویض شوبار ورقبایست چند الیه ورق پالستیکی بین بستر تخت و تشک قرار گرفته و هرچند وقت یکمطابق این روش میاستفاده از ورق پالستیکی: 

  .[52	,51]دهدتنش ژئوپاتیک را کاهش میسازی، در کفپنبه سیاه و آهک استفاده از چوب، چوب استفاده از چوب:

  .[52]گیری از آهنربا در سقف، دیوار یا کف طبقاتبهره آهنربا:استفاده از 

  .[54	,53]موثر است الکترومغناطیسی یهامیدان اثر شدت کاهش و تعدیل روند در اپوکسی یهاکامپوزیت کارگیریبهگیری از کامپوزیت اپوکسی: بهره
های مدرن غربی، با قراردادن تعدادی کریستال و کویل مسی روی در روش. [52]ها قادرند فرکانس امواج ژئوپاتیک را تغییر دهندکریستال ها:گیری از کریستالبهره

  .[55]نمایندهای ژئوپاتیک را تا حد زیادی مهار و تعدیل میهای ساختمانی، تنشمیلگرد

  های نوینتکنولوژی •
ابداع شده و متشکل از تعدادی میله فلزی است که با فواصل مشخص نسبت به یکدیگر طراحی و جانمایی  سوریتتوسط  ۲۰۱۳این سیستم در سال  :NAVRAJفناوری 
  نام دارند. RAAV و AVRANاند. اجزای مورد استفاده در روش شده
در روشی دیگر در این  .شوندجذب می AVRANطور کامل توسط انتقال یافته و سپس به RAAVهای به رابط RAAVهای کنندههای ژئوپاتیک از طریق جذبتنش

منجر به کاهش تنش ژئوپاتیک  RAAVهای منتقل ساخته و عملکرد رابط RAAVهای کنندهها عمل نموده، تنش ژئوپاتیک را به جذبAVRANها مانند سیستم براکت
به زمین  RAAVهای کنندهها وجود نداشته باشند، از روش الصاق جذبز سطح زمین فاصله دارند. در صورتی که براکتفوت ا ۳الی  RAAV ،۲های کنندهشود. جذبمی

  .[56]دهندبه هم متصل شده و تنش ژئوپاتیک را کاهش می RAAVهای کنندهشود. در نتیجه کلیه جذباستفاده می

 به در برابر پرتوهایی دارای فرکانس باال، برای مقاومت در طراحی و اجرای دیوارهای خارجی و سقف این سیستم مشبک حفاظتی: GEOVITALاستفاده از محافظ مش 
  .[57]شودهای محافظ نیز عرضه میهای مخصوص و تشکاین شبکه حفاظتی در انواع و اشکال گوناگونی همچون رنگ رود.کار می

های شهای مضر ناشی از تابکاررفته در آنها قادر است در حذف یا کاهش میزان تاثیر تنشالکتریکی بهو سیستم و تاسیسات  طراحی منازل جانمایی صحیح تاسیسات:
  .[10]الکترومغناطیسی موثر باشد

  های اختصاصی:گیری از برخی دستگاهبهره

  .][58دهندکننده: این گونه تجهیزات، فرکانس امواج الکترومغناطیسی و شدت آنها را تغییر میالف) تبدیل

دهد. این روش با انتقال پرتوهای مضر ای دورتر انعکاس میهای فلزی، امواج الکترومغناطیسی را به منطقهها و ورقدهنده: استفاده از اشکال حلزونی، فویلب) انعکاس
  .[58]اندازدبه نواحی اطراف، سالمت و ایمنی این مناطق را به خطر می

  .[58]سازندهای الکترومغناطیسی را متوقف میحفاظتی است که فعالیت میدانکننده: شامل برخی ابزار ج) خنثی

  .[58]نماینددهند، بلکه تنها با تاثیر بر ساکنین محلی از آنها محافظت مید) بهبوددهنده: این گونه تجهیزات شدت میدان را کاهش نمی

  فرم •
" نمایانگر وجود یک میدان Bomarzo" تجزیه و تحلیل ساختار هرمنتایج  .[59]توان اثرات نامطلوب تنش ژئوپاتیک را کاهش دادبا استفاده از شکل هرم می شکل هرم:

 منفی و آثار صدمات کاهش بر هرم هندسی فرم تاثیر بیانگر حیوانات از شماری روی آزمایشات برخی انجامهمچنین . [61	,60]الکترومغناطیسی در مرکز این هرم است
  .[63	,62]است الکترومغناطیسی مضر پرتوهای تابش از ناشی

  گیری از معماری سنتیبهره •

 مبنای بر ژئوپاتیک یهاکانون و شناسایی زمین ساختار بررسی و واکاوی به محیطیزیست و طبیعی قواعد و شوییفنگ بر مبتنی معماری شویی:اصول و قوانین فنگ
  :[14]پردازدمی زیر معیارهای

  محیطیزیست و انسانی خصوصیات با طراحی فرآیند . سازگاری١

  طبیعی یهاعایق و مصالح از گیریبهره. ٢

  مخرب و تشعشعات مضر تابش حیث از ساختمانی اجزای و عناصر ،زمین، مصالح مشخصات ارزیابی و . سنجش٣
   اصول و قوانین واستو:

گیری از بهره یند طراحی و ساخت به روش واستو،آطی فر  .ریزی شهری استدر صدد بررسی اصول و مبانی معماری و برنامه این دانش، هندسی:الف) اصول الگوی 
  .	,64][65گیردساخت و سازی صورت نمی ،های طرحدر ناحیه تقاطع مربع بنا بر اصول و قواعد این شیوه، .شکل الزامی استهایی با هندسه مربعسایت

 جهات از تاثیر هر یک مطالعه با پژوهشگران و دانشمندان از بسیاری .بسزایی برخوردارند اهمیت از واستو علم در جغرافیایی چهارگانه جهات چهارگانه: ب) اصول جهات
 وردهآ ارمغان به انسان برای را شماریبی مزایای زمین هایانرژی شبکه با معماری، متناسب فضاهای مطلوب گیریجهت که دریافتند انسان بدن بر ساختار جغرافیایی

  .[66]شودمی تلقی سودمند امری زمین و خورشید، ماه، ستارگان سوی منتشرشده از انرژی از گیریبهره و

 تابشکننده دریافت وجه نخستیندرجه زمین،  ٢٣٫٥انحراف  واسطهبه و بوده غربی -شرقی محوری ،خورشید حرکت گیری براساس دانش خورشیدی: جهت) جهت١
 نوعی اند، حائزواقع شده غربی جنوب -شرقی شمال محور بر که بنا از ییهاواستو، بخش اصول برخی مبنای بر شرقی است؛ لذا شمال ، جبهههاساختمان در خورشید
  .[43]هستند سودمند و مثبت انرژی
 زمین بیرونی هسته .خورشید است سطح دمای با برابر دمایی و ماه معادل ابعادی دارای فلزی و درونی هسته نوعی زمین دارای ی الکترومغناطیسی:ها) براساس قطب٢
 تشعشعات مملو از آن نیمه (قطب) شمالی که است مغناطیسی قطب دو از متشکل زمین کره لذا .مذاب است حالتی درونی، دارای هسته باالی بسیار دمای واسطهبه نیز

  .[67]است مذکور تشعشعات از عاری آن جنوبی نیمه و مثبت
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  بخشیمدل اولیه مربع کامل نه )۶شکل 

  

 
  

  یک شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام )٧شکل 
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  دو شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام) ٨شکل 

  

  
  سه شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام) ٩شکل 
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  چهار شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام) ١٠شکل 

    

  
  پنج شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام) ١١شکل 
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  شش شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام )١٢شکل 

  

  
  هفت شماره مدل در الکترومغناطیسی یهامیدان شدت دیاگرام) ١٣شکل 
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  شدهسازیتحلیل و بررسی شدت انرژی الکترومغناطیسی در الگوهای هندسی شبیه) ٣جدول 

  الکترومغناطیسی یهامیدان شدت نمودار  پالن  شکل  ردیف
 یهامیدان میزان بیشترین

  (هرتز)الکترومغناطیسی 
 یهامیدان میزان کمترین

  (هرتز)الکترومغناطیسی 

 بخشینه کامل مربع  ١

  
 

٤٩/١  ٦١/١٢  

٢  
 با بخشینه مربع

 بخش تخلیه یک
  مرکزی

   

٨٢/٠  ٣٣/٥  

٣  

با  بخشینه مربع
 بخش تخلیه چهار

  ای (چلیپایی)گوشه
  

   

٣٥/٠  ٢٠/٩  

٤  
 و بخشینه مربع

تخلیه بخش میانی 
  با الگوی چلیپایی

   

٦٦/٢  ٧٨/٩  

٥  
 و بخشینه مربع
تخلیه  با الیه چهار
  درونی الیه دو

  

٠٥/١  ٣٥/٦  

٦  
 و بخشینه مربع
تخلیه  با الیه چهار
  درونی الیه یک

   

٣٢/٠  ٦٣/١٥  

٧  
 سه بخشینه مربع
 بخش تخلیه با الیه

  میانی

    

١١/١  ٤٦/٨  
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  شدهسازیدر الگوهای هندسی شبیهبیشترین و کمترین شدت انرژی الکترومغناطیسی  )۱نمودار 

  

  
  شدهسازیدر الگوهای هندسی شبیهمیانگین شدت انرژی الکترومغناطیسی ) ۲نمودار 

  

  
  های ژئوپاتیکها از لحاظ کنترل و کاهش شدت تنشترین فرممناسب )۱۴شکل 
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	گیرینتیجه
های علمی، پرتوهای مضر پژوهشبنا بر نتایج برخی مطالعات و 

های ژئوپاتیک که در واقع ناشی از بروز اختالالتی در میدان
الکترومغناطیسی هستند، یکی از عوامل شایع در بروز برخی 

هدف از بررسی  باشند.های مزمن جسمانی و روانی انسان میبیماری
معماری، از حوزه  یهاقابلیتتنش ژئوپاتیک در معماری، گسترش 

طریق ارایه نوعی دیدگاه پاسخگو و کارآمد در برابر تشعشعات و 
شناختی و اثرات آنها بر محیط زیست و سالمت های زمینانرژی

حیطی مطور کلی علم واستو مبتنی بر اصول زیستانسان است. به
دلیل کمبود توسعه دانش در این حوزه، عمالً است که امروزه به

ود. شنمادهای فرهنگی دوران باستان، شناخته میعنوان یکی از به
عی توان نوگیری از اصول و مبانی واستو میبه بیان دیگر با بهره

محیطی را پدید آورد. اگرچه پیشبرد فرآیند طراحی معماری زیست
های نوین نیز از تکنولوژیگیری بهرهمعماری صرفًا از طریق 

محیطی منجر معماری زیستپذیر است، اما استفاده از اصول امکان
 فضایی -به کاهش مصرف انرژی و افزایش میزان مطابقت کالبدی

 یفط به توجه باشود. محیط با نیازها و مطالبات نوین انسانی می
 جغرافیایی، مختصات کالبدی، -فضایی هایکاربری از ایگسترده
 تنوع آن تبع به و اقتصادی بومی، -اقلیمی اجتماعی، -فرهنگی
 شدهارایه معمارانه راهکارهای و سالیق الزامات، رویکردها، ها،تاولوی
 گوناگون مراحل عرصه، طی این نظرانصاحب و معماران سوی از

 زیرساختی بعضاً  و معمارانه هایپروژه اجرای و طراحی تاریزی برنامه
 و کنترل منظوربه معمارانه و کارآمد راهکارهای ارایه شهری، قطعاً  و

 کالبدی فضاهای و محیط سطح در ژئوپاتیک هایتنش تعدیل
 شتقم(متشابه  و معدود هندسی فرم چند معرفی به شهری گوناگون

 محدود) واستو هندسی الگوهای با هرم و مربع مطابق فرم از
  .شودنمی
طور مشخص دانش کنترل و رغم این که علم ژئوپاتیک و بهعلی

های نظری و عملی های ژئوپاتیک به لحاظ سابقه پژوهشمهار تنش
های مطالعاتی نوپا و و تعدد منابع مطالعاتی موثق، یکی از حوزه

نوین در مقیاس جهانی است، اما نتایج حاصل از بررسی تحقیقات 
ود موجود بیانگر تاثیر عواملی و مطالب مندرج در منابع محد

، فرم، مصالح گیری از برخی اصول معماری سنتیبهرههمچون 
ای در ساختمان، طراحی و چیدمان مصرفی و راهکارهای سازه

های گیری از فناوریفضاهای داخلی، ارزیابی بستر طراحی و بهره
نوین طی سه مرحله طراحی؛ پیش از طراحی، طراحی و اجرای 

برداری (مطابق معماری و نهایتاً پس از ساخت و بهرههای پروژه
های مضر ) در جهت مهار یا تعدیل و کاهش میزان انرژی٤جدول 

  ).٤ژئوپاتی است (جدول 
بدیهی است عدم آگاهی و التزام معماران و شهرسازان نسبت به 

شده در این حوزه اصول ژئوپاتیک و راهکارهای علمی و عملی ارایه
هایی اساسی به ساختار تبعات و آسیب منجر به تحمیل

و نیز افزایش میزان تاثیرات سوء پرتوهای  محیطی موجودزیست
ها، فضاهای شهری و سالمت شناختی بر سطح ساختمانزمین

لذا آموزش مبانی تنش ژئوپاتیک به  شود.شهروندان می
امری  ،ریزی و طراحی شهریآموختگان حوزه معماری، برنامهدانش
ای نزدیک، معماران و امید است در آیندهشود. تلقی می الزامی

ها و اهداف خویش طی روند منظور تحقق آرمانطراحان شهری به
ها، از تلفیق و تعامل میان اصول سنتی طراحی تا اجرای ساختمان

	و نوین بهره جویند.
  

  های ژئوپاتیکراهکارهای مهار و اصالح تنش) ۴جدول 
  راهکارها

  راهکارهای مرحله مطالعات پیش از طراحی •
  ارزیابی بستر طراحی
  هاکنترل غلظت یون

  هاگیری تنشاندازه
  اجرای طرح معماریراهکارهای مرحله  •

  مواد و مصالح مناسب
  ورق پالستیکی

  کامپوزیت اپوکسی
  هاکریستال
  چوب
  آهنربا

  معماری سنتی
  اصول و قوانین واستو

  شوییقوانین فنگاصول و 
  برداریشده و مرحله بهرهراهکارهای فضای ساخته •

  طراحی داخلی
  تغییر مبلمان

  های متحرکتخت
  رنگ مناسب
  نور مناسب

  
  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است تشکر و قدردانی:

 شناسایی معیارهای موثر برنویسندگان مقاله با عنوان " اخالقی: تاییدیه
" با اعالم موافقت خود مبنی بر تنش انرژی ژئوپاتیک در معماریکاهش 

 های نوینارسال این مقاله به نشریه نقش جهان، مطالعات نظری و فناوری
که مقاله مذکور در زمان ارسال برای  ندنمایمعماری و شهرسازی تعهد می

  است.نشریه در هیچ نشریه دیگری ارسال نشده 
  وجود ندارد. تعارض منافعی تعارض منافع:

(نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی نژاد مهدی الدینجمال سهم نویسندگان:
(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث  اکبرناصری )؛ روشنک%٥٠(
)٥٠%(  

 روشنک نامه کارشناسی ارشداین مقاله برگرفته از پایان منابع مالی:
با  های نوین"طراحی پردیس فناوریبا موضوع  (نویسنده دوم) اکبرناصری

بط های مرتهزینهمنظور ارتقای سالمت انسان" است. پایی بهرویکرد زمین
  به عهده نویسندگان بوده است.مقاله با این 
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