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  مسئله انيب -1-1
ي م زيمتما جانوران ريسا از را او كه استيي استعدادهاي دارا. است فرد به منحصري مخلوق انسان

 شكل منظر و طيمح به بلكه ست،ين منظر و طيمح در كريپ ك يتنها او آنها، برخالف ل،يدل نيهم به: سازد
 قاره چيه در كه جاست همه در حاضري جانور پردازد،ي م عتيطب در كاوش به روح و جسم با او. دهدي م
 .سازدي م را آن خود جا، همه در و افتيني ا خانه ،يا

 جهان در او "يهست" ازيي نها اجتماع؟مقصودي جانب محصول با عتيطب فرآورده ست؟يچي آدم "واقعاي ول
 نهاد نصورتيا در دارد؟ دهبرعه راي تيمامور انجام ايآ دارد؟ي برم گام هدف نيكدامي سو ست؟بهيچ

 طول در كهيي  ها پرسش از استي شمار نهايا ؟يرانسازيو ا ياستي سازندگ ست؟يچ مزبور تيمامور
 موجب راي فلسف مذاهب و مكاتب ازي اريبس شيدايپ و داشته مشغول را خرد مردان ذهن تفكر، خيتار

 وي مذهب شعائر باورها، حيتوض در شتال كهي باستان قصص آني عن يرياساط انيم نيا در. است دهيگرد
ي ااسطورهي باورها ازي ك يبه تواني م نمونهي برا. اند بودهي اساس نقش فاگريا دارندي عيطبي ها دهيپد
 روح و) اورمزد (ريخ روح بر مشتمل دوگانهي اصالت و است استوار روح تيثنو هيپا بر نمود اشارهي ائيآر

ي خوبي الزام و دوگانهي روهاين اريمع با دهيپد هر باور نيا اساس بر. دداني م ناتيكا منشا را) اهرمن (شر
 ها دهيپد دري معن شيدايپ به كه روستين دو نيا جاودانهي اروئيرو واقع در و خوردي م محكي بد و

ي عيطب ريخي روهاين از نفكيالي جزئ با كه ابدي يم مجال انسان عت،يطب با كشاكش در. گرددي م منجر
 قيطر از و افته يوقوف عتيطب مفهوم به و شتنيخو وجود بر او كه است نديفرآ نيا خالل در. دگرد ليتبد

 ن،يزم جابرانه ريتسخ در نه بزرگش تيمامور كه بردي مي پ او. ابدي يم دست جهاني معنا بهي آگاه نيا
 خودشي انسان مقاصد وي اله خواست شبرديپي برا آن با عشق از سرشار و ن،يزم بخردانهي همگام در كه

 طيمح منظور نيبد و زديبرخ كاريپ به عتيطب قاهر و شري روهاين با تا كوشدي م پس. شودي م خالصه
  .سازدي م برپا را) يمعمار (مصنوع

ي م صورتي آب آسمان ريز وي خاك نيزمي روي معمار. ستين انسان خدمت دري امر تنهاي معماري ول
 مهم مطلب كه باورند نيا بري ا عده كه آنجا تا است، فراوان تياهم حائزي ارابطه جهت نيبد و رديپذ

 منطقه آن مياقل با ساختمان مطابقتي چگونگ دانستن ،يا منطقه هر و عصر هري معمار ارزش درك جهت
  . است

. گشت عتيطب بر انسان تيحاكم تصوري فدا سميمدرن مدار انساني هاانگاره جهت به رابطه نيا
 و غرب جهان به نفت حمل در اختالل بروز و 1960 سال بحران آنكه تا داشت ادامه همچنان كهي امر
 جلب تيمحدود نيا به عموم توجه و احساس "دايشد شد سبب زمان نيا در نفت متيقي ناگهان شيافزا
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 وي عيطبي روهاين بهي تري جد بطور ،يانرژ از كنندگان استفاده متفكران توجه ناچار به دوره نيا در. شود
  )42 ص ،يكسمائ.( شد معطوف آن از استفادهي اروشه

ي ا مجموعه عتيطب و گرفته قرار عتيطب در كه استي موجود "انسان" كه قدما نظر نيا شتر،يپ
 گردهم در 1951 سال دري و بود، شده مطرح گريديه چوني پسامدرن شمندانياند آرائ در. است منظم

 باي گام فقط نيا كه ست،ين دنشيكش فرمان ريز و آن ربي سرور نيزم نجات": بود گفته فضا و انساني آئ
  ".دارد فاصله مرز و حدي ب چپاول

 عرصه در امر نيا هنوز گرا، عتيطبي دگاههايد به انسان رجعت از قرن مين گذشت از پس امروزه
 ستيز مباحث به تيعنا با كهي امروزي بناها تعداد. كندي مي سپر را شيخوي كودك دوراني معمار

. اند شده واقع شرفتهيپي كشورها در "غالبا زين اندك تعداد نيا. است شمار انگشت اندشدهي طراحي مياقل
 دري ا نطفه بصورت تنها و نشده متولد هنوز رانيا در كودك نيا كه است تيواقع نياي ايگو امر نيا

 مستور را نشيامروز زندفر مژده شيگ ساله صد چند غبار كهي انطفه مانده، نهفته نيزم رانياي بومي معمار
  .داردي م

ي معمار كه است عتيطب و انسان با يمعمار ارتباط باب دري اصول بهي ابيدست با تنها كه آنجا از 
 بدلي متعالي امر به رهگذر نيا از خود و دهد سوق كمالي سو به را انسان عت،يطب با همراه تواندي م

 طيمح قالب در داريپاي طراح بهي ابيدست درصدد فوق اركان دري مطالعات بستن بكار با قيتحق نيا لذا گردد،
 نشان مصنوع طيمحيي برپا در آنرا داريپاي انرژ منابع و عتيطب گاهيجا بتواند تا استي قاتيتحق وي علم
  .برشمرد مقوله نيا در را ستيز طيمح نجات درك تياهم و دهد

  ".كندي آشت آسمان اب ديبا ابتدا باشد،ي آشت در نيزم با انسان نكهياي برا"
  نصر نيحس ديس

ي معن به تنها نه بودن سالم اوست، بودن سالم است، بشر خلقت تيغا كه كمال بهي ابيدست الزمه
 بر ديبا ميبدان داريپاي اتوسعه محور را سالم انسان اگر. او تفكر و روح سالمتي معن بهي حت بلكهي جسمان

 الزمه وضوح نيا به لذا. ابدي يم پرورش سالم طيمح در سالم انسان كه ميباش داشته باور زين مسئله نيا
 نهيس بتواند تا است ممكن امني بستر قالب در تنها بشر نوعي برا كمال ريمس مودنيپ آنگاه و پرورش رشد،

ي معن نيا. بسپارد ندهيآي نسلها به بينش و فراز پر ريمس در را شيخو تجارب حاصل و هايتوانمند نهيس به
ي م آشكار شيپ از شيب را ستيز طيمح از حفاظت لزوم و عتيطب با انسان ارتباط مبسوط و همم گاهيجا

  .سازد
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ي م نظر به معاصري معمار گفتماني محورها نيمهمتر جزء كه داريپاي معمار و» يداريپا «مفهوم
 متفكران و شمندانياند همه امروز است تياهم حائز جهت آن ازي بررس نيا است رساله نيا موضوع رسد،
 و كنفرانسها جلسات، ند،يبي مي ديشدي بحرانها دچار را او ست،يز طيمح و انسان ارتباط جهان

 تيبشر امروز كه كندي م اذعان را مسئله نيا وضوح به معاصر دوران در مختلفي الملل نيبي شهايهما
  .استي بخش ديام و جذاب د،يجدي فكر موج ازمندين

  :اتيفرض -1-2
 در تواندي م كه است مصنوع طيمح خلق ازي ا وهيش داريپاي طراح اي يعمارم از منظور -الف

  .باشد عتيطب و انسان ارتباط تكامل و رشد جهت
 را گريكدي يداريپا و دارند هم به نسبت دهنده پرورش و سازندهي تعامل عتيطب و انسان -ب

  .ندينماي م نيتضم
 تعامل نمودن نهيبه خصوص در اندهندهسامي روشي انرژ ديتجد قابل منابع ازي مند بهره -ج

  .است ستيز طيمح و انسان
 تواننديمي طوالني زمان طول در خودي ماندگار اعتبار بهي عيطب ريدپذيتجدي تهايقابل و منابع -د

  .رديگ قرار استفاده مورد داريپا توسعه جهت در ويي شناسا
  
  :قيتحق اهداف -1-3

 به شتريب توجهي براي مقدمات» داريپاي معمار «مفهوم رقتيدقي بازشناس با داردي سع رساله نيا
 و جامعي نگاه با شد خواهدي سع روند نيا در. دينما نييتب معاصري معماري فكر امواج نيب در آن گاهيجا
 گاهيجا و قراردادهي بررس مورد را "داريپا تفكر باي معمار و ط،يمح انسان،" گانه سه مثلث ارتباط گراكل
 رساله نيا. ميده قراري ابيارز مورد دهنده پرورش و سازندهي تعامل انيجر در را كدام هر نهعادال و لياص

ي انرژ الخصوصيعلي عيطب ديتجد قابل منابع خصوص در شتريبي اطالعات ارائه با كه آنست درصدد
 در آن توسعه ويي شناسا فراوان تياهم و تهاياولو به مصنوع،ي طيمح كردن بنا در آن ارزش وي ديخورش
 قالب در را هستند انيجر در حاضر عصر در كهي ديجدي دگاههايد آن، ميمفاه وي داريپاي راستا

 نيتدو در راستا نيا در بتواند و سازد انينما زمانيعز كشوري نيد شعائر وي اجتماع ،يفرهنگي ارزشها
يي شكوفا و هايانمندتو شيافزا و شتريب چه هر استقالل جهت در راي فكر نظام نيا نوآورانهي انيجر
  .دهد سو و سمت نيزم رانياي عيطب وي انسان بالقوهي تهايقابل

  :قيتحق روش -1-4
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 ضرورت باب در نوشته، نيا حوصله در سواالت به پاسخ و رساله نيا اهداف حصول جهت در
 به ادامه در گفت، ميخواه سخن آن سوء اثرات و طيمح و انسان ارتباط مجددي بازنگر و پرداخت

 سپس. پرداخت ميخواه طيمح و انسان ارتباط و داريپاي طراح اصول ،يداريپا ميمفاه ازي جامعي ازشناسب
ي صنعت وي كيتكنولوژ اجتماعاتي اسيس وي اقتصاد ،يعلمي هاياستگزاريس حاصل كه نينوي ا وهيش

ي بررس از بعد كردهي معرفي اتوسعه وي قاتيتحقي كردهايرو و تهايفعال تمركز جهت را است امروز
 ارائه به تينها در و ها هيفرضي ابيارز به پروژه با مرتبط ميمفاهي بند طبقه و اطالعات ليتحل دگاهها،يد

  .ديرس ميخواه قيتحق مستندات براساس طرح
  :قيتحق ضرورت -1-5

 كه شد منتشر ملل سازمان به وابستهي علم اتيه ك يتوسطي گزارش 1386 سال ماه آبان لياوا
 كه كرد اعالمي سيبيبي خبرگزار آبان سوم» رودي م شيپ فاجعهي سو به نيزم«: بود كرده ماعال "حايصر

 روديم شيپ فاجعهي سو به نيزم كه است كرده اعالم ستيز طيمح موضوع با ملل سازمان گزارش كي
 ده،ش انجام جهان سراسر از دانشمند صدها توسط كه مطالعه نيا رد،يگ انجامي فور اقدامات آنكه مگر

 اوي بقا باشد،ي عيطب شيپاال و تحمل تيظرف و توان از فراتر همچناني زندگ وهيش اگر كه دهدي م هشدار
 و ثروت سالمت، بري منفي ريتاث گذاشتن جا به حال دري عيطب جهان بيتخر ادامه افتد، خطر به تواندي م

  .است جهان سراسر تيعاف
ي هاهيرو  اكثر كرد ديتاك شد، منتشر "جهان تسيز طيمح انداز چشم" انواع تحت كه گزارش نيا

 جنگلها،ي اهيگ پوشش رفتن انيم از. كندي م حركت نادرست جهت در جهاني كنوني صنعت وي اقتصاد
 هيروي ب ديص وي كشاورزي نهايزم تيفيك افت ن،يريش آب منابع كاهش خاك، - آب – هواي هايآلودگ

  .است ستيز طيمح مشكالت جمله از هايماه
  افسار مستمر مشكالت« : گفت ملل سازمان ستيز طيمح برنامه رعامليمد نر،ياستا ميخآ

 استي باق همچنان گذشته مشكالت. دارد وجود همچنان نشده حل و نشدهي دگيرس آنها به كهي اختهيگس
 در) ژنياكس ازي خال(ي ژنياكس "مردهي نواح"ي ناگهان ظهور از است، ظهور حال در تازه مشكالت و
  .»است مرتبط ستيز طيمح تيفيك تنزل با كه تازه و كهنهي هايماريب مجدد سربرآوردن تا گرفته انوسهايقا

ي صنعت رشد وي اقتصادي استهايسي راستا در جهاني ليفسي انرژ منابع از ديشدي كش بهره
 دماتص ريناپذجبران راتيتاث به نسبت آنها كاملي توجهي ب و جهان كنار گوشه در مختلفي كشورها

ي سيانگل دانشمندان قاتيتحق گزارش به. است آورده ديپد نيزم كره دري ناگوار آثار تهاجم، نيا از حاصل
  .كندي م استفاده آن از نيزم كرهي تهايقابل و هاييتوانا برابر سه بشر امروز
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 انسان اطارتب گاهيجا مجدد نيتدو ضرورت تواني م شد، اشارهي علم مستندات اساس بر آنچه به تيعنا با
 اوضاعي قدر به متاسفانه معاصر "مخصوصاي ها دهيپد كه چرا. كرد مشاهده وضوح به را ستيز طيمح و

 خودي ورا در زين را تيبشر اتيح مختلف،ي ستيزي هاگونه اتيح بر عالوه كه اندآورده بوجودي بحران
  .است كرده مشكل دچار

 مصنوع طيمح و عتيطب انسان، خصوص در ركاملت و دارتريپاي تفكر قالب دري تحول ضرورت لذا
 راتيتاث طيمح و انسان صلح نهيزم جاديا در تواندي م مهم و پرتواني ابزار بعنواني معمار. است مشهود

 منابع امروز به تا آن قيطر از بشر كه استي تامل قابلي بسترها ازي كي يمعمار رايز باشد، داشتهي فراوان
 ازي دتريمف وهيش به افتن يدست نيبنابرا است گرفته خدمت به را نيزم كرهي انرژ وي عيطب اديز اريبس

 وي بازنگر نياي اصل هدف دينما وارد ستيز طيمح به را بيآس حداقل كهي طور ساخت وي طراح
  .است آن به پرداختن ضرورت
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  طيحم و انسان ارتباطي بازنگر -2-1

ي هيبد و دارد وجودي معمار در آنها تبع به وي فلسف وي فكر مكاتب در انسان ازي مختلف فيتعار  
 شدهي معمار در تفاوتها سبب دهندي م ارائه انسان خصوص در آنها از هركدام كهيي هايژگيو كه است
  .است

 و نيقوان و رديگي م سو و سمت عتيطب نظام وي هست به نسبت مصنوع طيمح فيتعار نيا اساس بر
 تحت را ستيز طيمح و عتيطب نظام انسان، به نسبت دگاهيدي عني. كندي م فيتعر آن با متناسبي قواعد

 در موجود نياي ارزشها به و ميباش قائل انساني برا پرورش قابل و ريپذ تكامل دگاهيد اگر. گذاردي م ريتاث
 تيانسان مفهوم جامع و كامل تحقق جهت دري ابزار حكم دري معمار م،يده تياهم اوي وجود متنوع ابعاد

 در كه كرد خواهد برقرار تعامل طيمح با هدفمند همانگونه به.داد خواهد شكلي هست نظام و طيمح به
 ميباش داشته انسان بهي نيپس دگاهيد اگر برعكس. كندي م فهيوظ فاءيا انسان تكامل به نسبت شيخو رسالت

 و نكرده موجود نياي قيحقي ارزشها ريدرگ را خود و ميده ارائه نسانا موجود وضع ازي گزارش تنهاي عني
ي معرف) نيدارو تكامل هينظر (رشدي خيتار تكامل انيجر در شناور و اليسي مفهوم را تيانسان مفهوم

 عنوان لذت و رفاه و شيآسا نيشتريب آوردن دست بهي برا تالش دري موجود را انسان كهيبطور م،يكن
 درصدد انساني ازهاين و خواستگاهها عيمطي ابزار مثابه به همچناني معمار و هنر ورتص نيا در م،يكن

 نوعي  ها خواسته به بتواند تا گشود خواهد عتيطب با زيست سر و بود خواهد طيمح استعمار وي كش بهره
 است تهگرف قراري عاصي انسان خدمت در كه است انگريطغي ا لهيوس ابزار، نيا. بپوشاند عمل جامه بشر

 كه است هم از متفاوت قالب دو در "يمعمار و طيمح انسان،" مثلث راس سه تعامل تيكل ريتفس دو نيا
  .رنديبگ شكل توانندي م انساني عن يخود عنصر نيمهمتر و نياول اساس بر آنها دو هر

 ،ياصع انسان« :كندي م ابراز نيچن طيمح به نسبت انسان انهيجو سلطه دگاهيد خصوص در نصر دكتر
 كهي بكر عتيطب چون هم نه را نيزم داند؛ي م خود كاشانه و خانه را نيزم او. است جهان نيا دهيآفر

 داندي مي عاص انسان خود دست دهيآفر وي تصنعي جهان چون هم بلكه است، بهشت ازي پژواك خودش
 راي زندگي انسان نينچ. بسپاردي فراموش دست به را خودي باطن تيواقع و خداوند دهدي م امكان او به كه

 او. نديبرگز خود خواست به راي ائياش و بزند پرسه آن در است آزاد كه نديبي مي بزرگ خانه تجارت همانند
ي بندگ طوق و گشته مستغرقي قراري ب وي داريناپا در است، داده دست از راي مقدس امر فهم و درك كه
  .»است انداخته گردن بر انگارد،ي م اشي آزاد آن بند و ديق در بودن گرفتار نيع در را، خود نازله عتيطب
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 ازي نيپس فيتعار خصوص در را عتيطب به گونه كاال دگاهيد نيا تواني م زين نصر دكتري ها گفته در
  .كرد مشاهده طيمح و انسان
 ازي ادراك نبود در "مسلما ندارد،ي هست نظام در شيخوي قيحق و لياص گاهيجا به نسبتي درك كهي انسان

 مجادله نيا. بود خواهد تيواقع در خودي ازهاين ساختن برآورده و ارضاء درصدد اشي وجود قتيحق
 نشيآفر نظام وي هست به نسبت او معرفت ازي ناش تنها ش،يخو تيواقع ارضاء و قتيحق ادراك نيب انسان
 وي روش چيه از باشد وجودشي بعد تكي ازهاين ساختن برآورده جهت در "صرفا كهي انسان و. است
  .كرد نخواهد غيدر طيمح ازي كش بهره شكل نيشتريبي راستا دري ابزار

ي رانيو به را نيزم شده موفق كه افته، يتولد تازه مخلوق نيا...«:سدينوي م ادامه در نصر دكتر
  زد،يبر هم به قرن پنج حدود عرض در فقط راي عيطب نظم خودي طيمح ستيز تعادل "عمال و بكشاند

 بهي برا تالش اثر در و شيخو دست به كهيي تنگنا برآن شدن رهيچي برا متجدد انسان كه داندي نم
 به نيا. »ندارد خودي ابيباز جز بهي ا چاره است، افتاده فرو آن در ت،يانساني واقعي معنا سپردني فراموش

 بر شتريب چه هري الياست در را خودي زندگ در قتيحق گاهيجا كمبود و نقصان امروز بشر كه معناست آن
 جزي ا چارهي عاص انسان و ستين راه چاره نيا كه بسا چه اما. پوشاندي م آن ازيي جو لذت و عتيطب
  .بگذاردي برجا آن بيتخر جزي آثار عتيطب ازي ماديي جو بهره در تواندي نم هرگز و ندارد خودي ابيباز
 و كرد،ي نيماش زين را انسان مفهوم لكهب عالم، مفهوم فقط نه هفدهم قرني علم انقالب نصر، دكتر نظر به

ي       ناش قرن نيا از كهي اي پرست علم عالوه، به. افت يگانهيب آن در را خود انسان كه كرد خلقي عالم
يي هاي شناس انسان اصطالح به ازي كاملي مجموعهي زير هيپا به ،يوتنين كيزيف آشكار تيموفق و شودي م

  .  اند داده قرار سرمشق را منسوخ كيزيف ك يامروز به تا كه شدي منته
 ادراك كه گونه همان دهد،ي م دست از را تشيهو رو، نيا از شود؛ي م "عالمي ب"مدرن  انسان« 

ي تعلق كه چرا ،"خانماني ب" بشر و شودي م "معناي ب" وجود. دهدي م دست از را مشاركتش وي اجتماع
 و جهان از تيحماي زهيانگ گريد رايز شود،يم "تفاوتيب" او عالوه، به. ندارد معنا با تيتمام ك يبه

   » ) 31ن، ، شولتز.( ندارد را آن اصالح
 تفكر همانند زين را خود شناسانه انساني ها هيپاي صنعت تمدن و مدرن خردورز وي علم انسان

 وي لمعي ها افته ياساس بري نوع به كه ،يهست در بشري قيحق گاهيجا ادراكي رو بر نه شيخو متجدد
  .كرد بنا داريناپا وي تجرب ظواهر

 دهيا كند،ي م خارج جهان مركز از را انسان سميمدرن« :كندي م مطرح اش مقاله در جنكز چارلز
ي          معمار نوع نيا. نشاندي م گر هيتجز وي روحاني ا مواجهه آني جا به و كندي مي نف را كاركرد
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 است، تصادف محصول انسان آن در كه است مقصود ازي ته يعالم تجسمي معمار نيا. استي كاركرد فرا
 درباره كه استيي علتها محصول انسان. "ستين خودش خانه در" معمارانه انيب به ا يشده گانهيب خود از
 پست" كتاب در نيهمچن جنكز» ).1370، جنكز(ندارندي نگرش چگونهيه برندي م ره بدان كهي تيغا

 سم،يدارون« :سدينوي م نيچن نيا ديجد تمدني فكري نهادهاي اب يهشير و ليتحل در "ستيچ سميمدرن
 چهين كهي حيمس -از پس باور. گذاردند ريتاثي حيمس فرهنگ بر سرعت به علم شرفتيپ ويي گراي ماد
ي تعجب و بود خالقي نخبگان پرورش "قايدق هدفش كرد،ي معرف» ابرمرد « فلسفه بعنوان آنرا بار نياولي برا

    با مطابق قرن، نيا لياوا هنرمندان ازي اريبس همانند جوان، وسيپ گرو والتر و  هيكوربوزلو كه ندارد
 ك ينخست ديباي راست به باشد، بد و خوب نندهيآفر ديبا كه او « ابند يپرورش زرتشتيي گو بيغ
 مرده همه انيخدا....بشكند بگذار شكند،ي م مان قيحقا از آنچه هر...كند خرد را ارزشها و باشد رانگريو

 او ازي كس كه استي زيچ انسان. دهمي م ميتعل تو به من! ابرمردي ا...ميدار زنده را ابرمرد آن ما اكنون اند،
ي نيدارو نقش شگامانيپ). زرتشت گفت نيچن(» ...؟يا كرده چه شدن بهتر او ازي برا. گرفت خواهدي شيپ

 كه شد نينچنيا و») 44،ص1375 چارلز، جنكز،... (گرفتند برعهده را ارزشها تمام ارزشي ساز دگرگون
 و انسان شكست، درهم بود خيتار طول دري بشر نسل ادراكات و اتيتجرب اندوخته كهيي ارزشها تمام
  . نماند امان دري دگرگون نيا از زين او فيتعر

 سرعت به ماي خيتار بوم ستيز است، شده متحمل راي ا دهيچيپ اريبس بحران مدرني ايدن«
 مانيبشر وجود با و است دهيگرد هيروي بي بردار بهره وي آلودگي قربان مانيعيطب طيمح شده، بيتخر

 شكل را معنادار تيتمام ك يازي بخش گريد انسان ،يكل طور به. است شده رفتار "يانساني ماده" صرفا
  » ). 28و27ن، ، شولتز. ( است بهيغر خودش و جهان به نسبت و دهدي نم

ي روح. است شده آغازي بزرگ دوره« : نوشت نينوي معمار كي يسو به كتاب در هيلوكوربوز
 ما و شتابدي م مشخصش اهدافي سو به ساخته مغلوب را ماي البيس همانند كه صنعت دارد، وجود ديجد

 اقتصاد قانون. است سازگار رد،يگي م روين ديجدي روح از كه دوره نيا با كه ساخته مجهزي نينو ابزار به را
 انساني ها هيپا شد، گفته زين "قبال كه همانطور» ...راندي م حكم مانيها شهياند و اعمال بر ناخواه اهخو

 خود دوراني عمل وي نظر حوزه در تفكر نيا سرانجام كهي اي خيتار شواهد استناد به ديجد تمدني شناس
 هر از را او و كنندي مي ريگ ندام انيجر مغلوب را انسان آن رهبران و شگامانيپ ابرازات نيهمچن و داشته
 رشدي مبنا بر كهي ديجد قانوني راستا در و سازدي مي ته داشته لياص و گذشته ميمفاه و ارزشها از آنچه
 و كار و ساز آوردن فراهم ازمنديني ريگ جهت نيا "مسلما دارد،ي برم قدم استيس و اقتصاد ،يصنعت
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 بري  رگيچ و استعماري معن همان نيا و داشت خواهد هيولا فراوان منابع االلخصوص و خود ژهيوي ابزارها
  .است ديجد عصر اهداف بهي ابيدست جهت در آن ازي كش بهره وي عيطب منابع

ي ا بگونه را عتيطب و انسان رابطه ديبا« :سدينوي م تمدن نيا معماران نيمعروفتر از زنمنيترآيپ
 از فرم، جاديا در دينبا نكهيا ديشا دوم عت،يطب باي كيالكتيد ريغي شكل به ديشا نخست ست،ينگر گريد

 هموارهي ريتعب بهي معمار. كرد استفاده گونه ستيز ا يگونه انساني ها ليتمث مثابه به عتيطب ا يانسان
 زمان ازي غربي شناس هانيك. است) بوده آن ازي ا استعاره اي (كرده منعكس خود در راي شناس هانيك

 بر غلبه نيهمچن و امروزي آور فن و دانشي عبارت بهي عن ي،)خرد (انساني درباره سو نيا به رنسانس
  »).12 ص پ، زنمن،يآ (است بوده عتيطبي زهايچ

ي محور انسان جهان نيا در عتيطب. دارد محدود وي شعور) ينشيب(ي فيتعر عتيطب "معموال« 
 خود اء،ياشي عيطبي هايژگيو .رديگي م قرار مكاشفه مورد خدا، دادن دست از به نانياطم وي روشنگر عصر

 كهي موضوعي روند چون هم و جهاني ا استعاره توجيهي برا مفيد هم شدند،ي ارزشمند خواستگاه
 از تري منطق امر نيا. انديبنما را عتيطب به غلبه كه داشته قصدي معمار رو اين از. باشد شده سرمشق

   كنترلي شعوري زيچ در كهي تيقطع عدم. گردد انينما توانستي م هم آن كه استي دانش به دنيشياند
  ».)141و14 ص ،1373 زنمن،يآ(باشد دانش به غلبه حال در انسان انيب ازيي جز تواندي م نيق يبه شوديم

 همراه به زين عتيطب ست،ين انسان با آن ارتباط و عتيطب به نهادن ارزش ازي اثر اتينظر نيا در
 از استفاده و مصرف آن، با ارتباط روزنه تنها و رودي م كنار كيكالس ميمفاه و ارزشها اصول،ي اريبس

  .آني قيحق گاهيجا به توجهي جا به آنست
 ديپد آنرا خود كهي اي پرست علم وي خردورز هيسا در ديجد تمدن انسان مينيبي م كه آنچنان 

 از زين او ستيز طيمح و عتيطب و افتين شيها شهياند دري معنو وي رماديغ گاه تكيه چيه بود، آورده
 دري انيخدا ا يو خدا كه چرا شود،ي م مصرف قابليي كاال به ليتبد بود او انيخدا خانه كه مقدسي مكان

ي ا خانه نباشد،يي خداي وقت گرفتي مي شيپ همه از ديبا كه بود ابرمرد تنها و نداشتند وجود بشر نيا تفكر
 صنعت، در تفكر نيا تبعات. كرد شود،ي م چه هر او ستگاهيز با تواني م لذا ست،ين متصور اوي برا

-يفكر انقالب هيسا دري ديشد و واهمهي بيي گرا مصرف اجتماعي حت و هنر و استيس اقتصاد، ،يمعمار
 طيمح در راي جبران قابل ريغ و ديشد بحران اديز چندان نه انيسال از بعد امروز كه دآورديپد مدرني صنعت

  .ميهست شاهد ستيز
 براساس زين هنري حت دهد،ي م دست از را شيخوي هنر جلوهي معمار تنها نه انيجر نيا در

 گردد؛ي م هيتجز دچار آن لياص مفهوم و شودي م استحالهي صنعت وي  اقتصاد تفكرات و ادراكات
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. رديبگ دهيناد بود گذشته ازي راثيم را انچه هر خواستي مي جهان جنگ دو انيم فاصله دريي عملكردگرا"
 هدفشان ند،يبگشا هوا و نوري رو بر را شهرها و ساختمانها كه افتند يرا آن جسارت مارانمع ت،ينها در

 ديجد ساختمان مشخص طور به را تشانيفعال مدرن، جنبش روانيپ.بودي عمل وي منطقي فرمها خلق
 كه ودبي زمان ادآور يآنهاي برا رايز. شودي م زيپره "عامدا "يمعمار"ي واژه بردن كار به از. دندينام

ي عملكردها و ازهاين ،يهنر آثار خلقي بجا خواستند،ي م آنها. ديگردي مي تلق هنري ساز ساختمان
 صداقت و "واضح ساختار" با گذشتهي صوري شناسيي بايز قيطر نيبد و كنند جستجو را انساني كيزيف

ي ويدن اصل در اما،. دشدن دنبالي ا اندازه تا اهداف نيا عمل، در گرچه،. شد جا جابه مصالح كاربرد در
 نگرش نيا. باشد عملكرد ستيباي م بلكه نبود، نماد ا يانيب گريدي معمار«: گرفت صورتي معمار كردن

 استي فرمول محصول جهان نيا دري زيچ هر: است شده انيب 1982 سال در ريم هانس گفته در وضوح به
 و يعملكرد "تماماي زندگ ؛يعملكرد ريغ رو نيا از و است بيترك "تماما هنر ؛)اقتصاد ضربدر عملكرد(

  » ).18ن، ، شولتز ( است هنرمندانه ريغ نيبنابرا
 طيمح با آن ارتباط وي معمار تيهو سازنده عناصر نيمهمتر ازي ك يبعنوان انسان شناخت تياهم

 و اتيآ در زين اسالم نيمب نيد در. كرد مشاهدهي معمار-يفكر مكاتب ديعقا مطالعه در تواني م را ستيز
 انسان به اسالم دگاهيد قالب دري جامع فيتعار و است شده ديتاك انسان شناخت لزوم بري متعدد ثياحاد

 در نيرالمومنيام حضرت كه استي پاسخ ث،ياحاد نيا جمله از آنست تياهم دهنده نشان كه دارد وجود
ي وجود مراتب از مرتبه رچها در را انسان و  دهدي م ارائه انسان خصوص در ارانش يازي ك يسوال جواب

  . ديينماي مي معرف هم طول در
. است شده انيبي اله اساس و هيپا بعنوان انسان شناختي عل حضرت ازي گريد ثيحد در

 شعاع تحت زين را عتيطب وي هست به نسبت انسان دگاهيد تواندي م كامل و حيصح شناخت نيا "مسلما
 هستند باور نيا بر زيني غربي فكر مكاتب ازي برخي حت و فالسفه و شمندانياند چنانچه. دهد قرار

 نيحس دكتر. باشد نشيآفر وي هست نظام با او لياص ارتباط روشنگر تواندي م انساني واقع ذات شناخت
 بازتاب خود او رايز است؛ي هست عالم اسوهي واقع انسان« :سدينوي م نيچني واقع انسان فيتعر در نصر

 انسان از شيبي واقع انسان. شوندي م گر جلوه جهان عنوان به كه استي سته لياص قلمرو دريي امكانها
 معمولي معن به انگارانه وار انسان وجه چيه به عالم باي و ارتباط ازي تلق گونه نيا ن،يبنابرا و است، صرف

 وانبعن انسان بازتاب چون هم بلكه انسان، هو ما به انسان بازتاب چون هم نه جهان. ستين اصطالح نيا
 راي تجل نظام خته،يگر جسته و پراكندهي ا وهيش به آنها، بازتاب كهي االه صفات آن همهي نما تمام نهييآ

  »).80نصر، (رديگي م قرار مالحظه مورد دهد،ي م شكل
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 مشابهي دگاهيد زين هستند "دگريها نيمارت"ي آلمان معاصر لسوفيفي فكر فلسفه رويپ كه انيگرا ذات
 و بازگردد خود كمال ريمس بهي معمار نكهياي برا آنها دگاهيد از دارند،ي هست با سانان ارتباط به نسبت

 تنها.شود توجهي هست با انسان رابطه وي هست ذات به و تيانسان ذات به ديبا آورد؛ بدستي داريپا تيهو
 نينچ در افت يدست جانبه همهي اي معمار به تواني م كه استي هست به ريفراگ نگاه نيچن گرو در

 بهي معمار. شود كاملي معمار قيطر از ديبا كه اوست فهم و رديگي م قرار عالم مركز انساني اي معمار
  .كند برقراري هست با كامل ارتباط و بشناسد بهتر راي هست و را خود تا كندي م كمك انسان

 آشكار را ستيز طيمح و عتيطب در اوي قيحق گاهيجا و تيموقع ،يهست و انسان ارتباطي بازنگر و حيتشر
  .است نيتدو قابل و انساني ذات و لياص رابطه گاهيجا نيهمي مبنا بر و. سازدي م

. است دهيبازتابي وي قوا و وجود همه در نيزم و آسمان انيم واسطه عنوان به انسان تيموقع« 
 به نيزم دهيآفريي سو از زند،ي م قدم نيزمي رو بري وقت. استي عيطب العاده فوقي موجود خودش انسان

 آمده فرودي نيزم عالم بهيي گو كه رسدي م نظر بهي ملكوتي موجود چنان گريدي سو از رسد،ي م نظر
  )نصر،همان(» .است

 واسطه ا ي،Pontifex پاپ، عنوان با انسان مفهوم« : كندي م ريتصو نيچن را انسان مفهوم نصر دكتر
 برداشت مخالف قطب در است، anthropos اعالء انانس دربارهي سنت دگاهيد همان كه ن،يزم و آسمان انيم

 و دهيشور باال عالم هيعل كه كندي م تجسمي عاصي نيزم مخلوق را انسان كه قرارداد انسان از متجدد
 كندي مي زندگي جهان در اهللا فهيخل انسان. كند استفاده سوء شيخو نفع به تيالوه نقش از است دهيكوش

 خود كمال ظرف كه ،يهستي كل مبداء از كاملي آگاه با او. يكل مركز ك يهم و داردي كل مبداء ك يهم كه
 و كند ليتحص نو از دهد، قرار سرمشق را اش هياول تيتمام و خلوص تا كوشدي م و كندي مي زندگ است
 ات،يدرح كوشدي م و است آگاه آن مركز از شهيهم كه كندي مي زندگي ا رهيدا در نيچن هم. دهد انتقال

  ».برسد آن به مالشاع و فكر
 شيخو كمال به زين و نيزم و آسمان انيم واسطه عنوان به شيخو نقش از اهللا، فهيخل انسان«

 آن بر تيحاكم اجازه او به كهي اي نيزم قلمرو است؛ آگاه گرفته قراري نيزم قلمروي ورا دري كمال بعنوان
 نصر،(».بماند آگاه نيزمي رو بر ودخ سفر داريناپا سرنوشت به نسبت كه نيا به مشروط است شده داده

  )همان
ي ماد وجودي داريناپا بر اگر انسان كه افتيدست مهم قاعده نيا به تواني م قيعم دگاهيد نيا از

 آن بري بيآس نيزم بر او تسلط شود، آگاه است، انسان از حيصح شناخت هماناحاصل كه خود
 ونهاد خودي تهايقابل و خود از آگاه انسان كه تآنجاس ازي اساس شرط نيا گريد عبارت به نخواهدرساند،
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 اوست رحمتي تجلي هست. كرد خواهد درك نشيآفر ازي جزئ وي هست قالب در را شتنيخو خود، مقدس
 نيا به اشراف لذا. رسدي م تيفعل بهي اله رحمت وراء در بالقوه انسان. ياله حسن صفاتي تجل انسان و

  .سازدي م مجازي هست بر را او  تسلط انانس وي هست نشيآفر در نهان استعداد
 از استمداد و ارتباط به اش بالقوه صفات رساندن تيفعل به و خود تكاملي راستا در انسان كه چرا

 مبدلي عيطب العاده فوقي موجود به را او عت،يطب با ارتباط در تيانسان ذات. است ازمنديني وهست عتيطب
 ادراك از درجه نيا به كهي انسان نيبنابرا كند،ي م متبلور را اوي وجود نهفتهي ها تيقابل و سازدي م

 بر و است شدهي عيطب فرا خود تكامل ريس در او ست،يني هستي الياست حسرت در ا يازمندين باشد افتهيدست
 رشد فهيوظ تعامل نيكاملتر و نيبهتر در زين عتيطب گريدي سو در. است گشته واقف خودي وجود تيماه

 با (باشد،ي م اوي وجودي ابعاد تكامل همانا كه اش نشيآفر هدف به را او و نموده ادا را نانسا پرورش و
  .است رسانده ،)يشناس انسان باب در نيرالمومنيام ثيحد به استناد

. استي هست همه در او مطلق فهيخل و خداي تجل نيكاملتر اسالم، دگاهيد در افته يتكامل انسان
ي هست همه باطن و ظاهر خداوند همچنانكه. است خود بدن با او ارتباط ونهمچ آفاق همه با او ارتباط
  .استي هست همه باطن و ظاهر زين كامل انسان است،

 هو ما به انسان بازتاب چون هم نه جهان « كه بردي پ نصر دكتر جمله نيا مفهوم به تواني م حال
ي ا وهيش به آنها بازتاب كهي اله صفات آن مههي نما تمام نهييآ بعنوان انسان بازتاب چون هم بلكه انسان،

 و نشيآفر جهان اگر» .رديگي م قرار مالحظه مورد دهد،ي م شكل راي تجل نظام خته،يگر جسته و پراكنده
 نسبت آن بهيي واال گاهيجا م،يكن فيتعر انسان نهاد دري اله بالقوه صفات بازتاب ازي نمود راي هست نظام
ي عن ياست، انساني ماد و هياولي ازهاين ساختن برآورده از باالتر وجودش سفهفل و تيمسئول كه ميا داده

 نيا و اوست نهاني استعدادهاي ساز بالفعل جهت در انسان پرورش توانمند بستر نش،يآفر جهان و عتيطب
 آن، هب نهادن  ارزش با بلكه سازدي م مبرا تنها نه تجاوز وي تعد قابل و گونه كاالي نگاه از آنرا دگاهيد

  .كندي مي معرف ارزشمندتر مهمتر را آن ازي نگهدار و حفاظت
   ؛يهست در او گاهيجا و انسان ،يمعمار -2-2

 بتواند تا استي هست و انسان نيب ارتباطي بازشناس ازمندين ما امروزي معمار كه شد گفته تر شيپ
ي دارا مخلوقات و موجودات تمام مثابه به كهي موجود بعنوان - انسان گاهيجا حيصح ادراك قيطر از

 در پالسماي وهان يد؛ينما عمل شكل نيكاملتر و نيبهتر در خود فهيوظ به نشيآفر نظام در -است تيهو
 ويي كارآ ،يسودمند ميمفاه گريد بار ديبا هنر در گاهشيجا دوباره فتحي براي معمار«:ديگوي م مورد نيا

 ،يهست جهان با انساني انجيم عنوان به را اش فهيوظ ديابي معمار. برود فراتر آنها از و نوردد در را لذت
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 مكان به دنيبخش تيهو و فضا خلق در گاهيجا نياي بازشناس تياهم نيبنابرا» ). 25 ، يپالسما، (ديبازجو
 كه دهدي مي ار يرا ما ما،ي انسان منظر وي معمار«.است انساني وجود ابعاد تمام تكامل و رشدي راستا در

 قرار آن در كه هستميي فضا من« :ديگوي م ارنود نوئل كه همانگونه م؟يهست كه كه، ميآور اطرخ به و ميبدان
  »).همان ، پالسما (دارم
  :يسنتي نيب جهان در انسان -2-2-1

 مبداء آن به نسبت او دارد، مركز ك يو مبداء ك يفقط كه ديزي م جهان در انسان«:يسنت نگاه در"
ي       سنت بشر كه استي تيتمام وي ازلي پاك كمال، بر مشتمل كهي مبدائ برد،ي م سر به كاملي آگاه در

 كندي مي زندگي ا رهيداي رو او. دهد انتقال و اورد بدست دوباره را آن برود، آني جستجو در خواهديم
 دارد مركز آني سو به رو شيها شهياند و اعمال ،يزندگ در و است خبر با آن مركز از وستهيپ كه

 جاودان بودني برا استي ا مقدمه جهان نيا در انسان بودن ،)يمذهب(ي سنت پندار در» ).133 ،1380نصر،(
 از فراتر را شيخو نشيآفريي غا هدف انسان) 1384ع، حجت،.("االخره مزرعه ايالدن" گر؛يدي جهان در او

 به اعتقاد و مانيا دگاهيد نيا در نيبنابرا. است آن از بعد جاوداني زندگي برا تالش در و دانديم ايدن نيا
 انيجر در نشيآفر نظام در را شيخو گاهيجا و اوست تيهو پردازنده و سازنده و نشيآفر مركز و بيغ

 در را خلقت نظام نيكاملتر و نيبهتر انسان نگرش نيا اعتقاد به. است شناختهي ابدي جاودانگ به دنيرس
 نيا قالب در زمان وستاريپ در اوي زندگ كه چرا استي هست در نشيآفر درجه نيتريعال و دارد خود وجود
  .شودي نم خالصه جهان

 نيا. گريدي جهان در است موعودي بهشت به افتن يدست جهان نيا در ستنيز ازي سنت انسان هدف
ي راستا در و كندي م تحمل را مسائل و مشكالت خود،ي ماورائ و واال هدف به ليني براي موجود نيچن

 كه داندي م او «كه چرا. است موعود آن به افتن يدست الزمه همانا كه دهدي م ادامه ستنيز به خاصي جهت
» ).134 ،1380نصر، (كند حكومت آن بر تا شده داده او به كه استي ناسوت و قلمرو نيا از فراتر او تيغا

ي الياست لذا، .است شده فيتعر وي منته دارد، كهي نيناتع و ابهامي تمام با و است گانه ياو هدف نيبنابرا
  . است نشده فيتعر اشي زندگ نظام دري ويدن و مدت كوتاه اهداف به افتن يدستي برا طيمح و عتيطب

 و شده صادر پروردگارشي سو از كه كندي مي رويپي اصول از جهان در ستنيزي برا) يمذهب(ي سنت انسان
 وي سنت انسان تيهو و تيشخص هسازند اصول نيا. گرددي م ابالغ او به دهيبرگزي فرستادگان قيطر از

 شودي م دانسته تيهوي دارا رو آن ازي سنتي معمار...اوستي اجتماعي هنجارها و كردار و رفتار پردازنده
     شكل و جهت راي معمار آن واسطه به و را، معماران كه استي داريپا اصولي تجل محل و مظهر كه

  .دهديم



 ٢٥ 

 موعود، به دنيرسي برا اوست، تكامل و رشد الزمه كه ندداي مي اصول بنديپا را خودي سنت انسان
 كه چرا شوند،ي م مانعي ويدني زندگ در او سكون از كه هستند حاكم اوي زندگ در داريپاي ميمفاه لذا

 هرگز اش،ي داريپا نيع در تفكر نيا نيبنابرا "است اخرت مزرعه ايدن" كه هستند تفكر نيا تبلور "ذاتا
 از كه استيي غا هدف جهت در انسان دادن حركت درصدد همواره بلكه ،ستين تحركي ب و ساكن

 هدف، و تفكر در وحدت اساس بر حركت نيا انيجر در و است كرده نيتدوي هست نظام در او نشيآفر
  .كندي مي ط تكامل به رو را وستهيپي انيجر

  :مدرني نيب جهان در انسان  -2-2-2
 تيغا چيه و مرگ و تولد انيم استي ا برهه جهان نيا در انسان بودن ،)سكوالر (مدرن تفكر در«

 نوشته در را تفكر نيا شهير» ). همان حجت،  (ستين متصور جهان نيا از خارجي معاد و وعده و فرجام و
 سر "ابرمرد"ظهور دوران و "انيخدا" مرگ اعالم. كرد جستجو ديبا چه،ين مدرن، لسوفيف اعتقادات و ها

 آنها اعتقادات و گذشتگان دييتا مورد مقدسات از را آنهاي اجتماع و انساني فرد تيهو ساختار رشته
 از قبل ديبا كه كردي معرف شيخو دوران ديجد نندهيآفر را او و داد عصر انسان ابر دست به و گرفت

 است خالق خود، انسان نيا. شكستي مي بكل را بود رشيگ پا و دست قواعد و اصول از چه هر ،ينينوآفر
 انسان«. استي هست تمام و كائناتي اصل رندهيگ ميتصم ش،يخويي خدا حكم به او دارد خدا ادهار و

 عتيطب نه را نيزمي و است؛ وطن در كه كندي م احساس نيزم بر او. است جهان نيا مخلوق ،يا پرومته
 تا شده خلق يا پرومته انسان توسط كه داندي مي مصنوعي ايدن را آن بلكه ،يويمن عالم انعكاس كهي بكر

 بزرگ فروشگاه ك يدر راي زندگي فرد نيچن. سازد فراموش را شيخوي باطن قتيحق و خدا بتواند آن در
 هدف»). 134،1380نصر،  (كند انتخاب پسنددي م را هرچه و زند پرسه تا است آزاد آن در او كه داندي م

 جاديا دنبال به واقع در«: نصر گفته به اي. است جهان نيا از گرفتن كام جهان نيا در ستنيز از مدرن انسان
 از.  »بدهد طيمح بر تفوق و قدرت او به و سازد مسلط عتيطب بر را انسان بتواند كه ]است[ي ديجد علم
 اجزاء خود شناسد،ي م جهان بر حاكم را شيخو و نداردي ماد جهان از خارجي هدف مدرن انسان كه آنجا

    آن به تالش تمام با حال هر در و نييتع خود را هدف ردازد،پي م و سازدي م را شيخو تيهو سازنده
 هدف ك يبه افتن يدست قالب در و داردي فراوان اهداف آن بر حاكم تيهو و ستنيز وهيش نيا. رسديم

 از پس و شوندي م فيتعري مقطع اهدافي براي مختلفي روشها و ها وهيش اساس نيهم بر ست،ينيي غا
  .گرددي مي تلق ناپسند آن از استفاده و شده سپردهي فراموش به سبك و وهيش آن اهداف، آن به لين

ي تهايهو تكثر. داردي اجتماع تيهو بري خاص تيارجح مدرن،ي فكري ها شهيري مبنا بري فرد تيهو
       ها وهيش ازي ريكثي روشها شيدايپ باعث ،يمقطع منافع و گذراي ضرورتها و ازهاين آن تبع وي فرد
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 بر تسلط ويي گرا مصرف آن موازات به كه استي ناهنجار نيع وي داريپا مقابل نقطه تكثر نيا شوديم
  .است شده داريناپا تكثر نيا بري ا چاره ،يعيطب منابع
  يمعمار ، طيمح ، انسان-2-3

 شناخت ، باشند داشته ديبا ا يتوانندي مي ارتباط نوع چه محيط و انسان نكهيا تعميم و بسط در
ي داراي هست جهان در آفرينش نوع ترين العاده فوق عنوان به انسان زيرا. استي فراوان اهميت زحائ انسان
 كرهي رو ديگري جاندار هيچي علم شواهد استناد به كه استيي استعدادها و هايي توانا و تهايقابلي بسيار

 حال هر به تواندي م نانسا عمل قدرت و عرصه وسعت نيبنابرا. ندارد را هايتوانمند و طيشرا چنيني خاك
 و ها اندازه و ابعاد چه در ات ريتاث نيا نكهيا ليتحل. گذارد بجاي تاثيرات طبيعت ، زيست محيط وضعيت در

 ابعاد شناخت به منوط باشد، داشته تواندي مي ا سازنده ا يو سوء اثرات چه و است ريامكانپذ شرايط
 آنها ساختن برآوردهيي توانا در موجود نياي استعدادها و ابعاد نياي ازهاين و  خواستگاهها بشر،ي  وجود

 الزمي العملها عكس زين و آورد بدست آنست شاهد امروز ستيز طيمح آنچه از قيدق ليتحل بتوان تا دارد
  .كردي عمل را آن از حفاظت و حراستي راستا در

ي شناس انسان ازي مبسوط و قيعم بحث آوردن انيم به صدد در رساله از بخش نيا فوق حيتوض با
 نيچن قيتحق نيا موضوعي  اصل قالب در "ايثان و باشدي نم نوشته نيا حوصله در "اوال كه چرا ستين

ي وجود ابعادي ازهاين ريتأثي ابيارز شامل رديگي م قراري بررس مورد بخش اين در آنچه.نداردي شيگنجا
 است ذكر به الزم البته. است عتيبط نظام با او برخورد شكل وي زندگي مصنوع وي عيطب محيط در بشر

 انسان كه زيست محيط و عتيطب باشد، داشته تواندي م جامع و حيصح صورتي زمان ليتحل وي بررس نيا
يي شناسا مورد كاملي معنا به را افتدي م اتفاق آن دري زندگ انيجر هم و آنست ازي جزئ هم ناخواه خواه
  .كرد تر سادهي اندك را طيمح و انسان تعاملي دروني اهيدگيچيپ بتوان راه نيا از تا . ميده قرار

ي مطلب (است مردمي ازهاين ازي نماد طيمح رو نيا از. هستند شانيازهاين ارضاء دنبال به محيط در مردم« 
  »).1382، ،ق

 تواني م محيط با انسان ارتباط نحوه آن تبع به و شناسانه انسان دگاهيد دو ازي كلي ريتصو ارائه از پس
  .نمودي بند جمع نيچن

 با بشر نوع زيتما وجه تريني اساس نيا است،ي بعد دوي ا آفريده ،يهست موجودات ريسا برخالف انسان
ي هاآموزه. است سكوت عالم ازي مين و ماده عالم ازي مين بشر دگاهيد نيا در. است موجودات ريسا

  :فرمايدي م موالنا كه همانطور اند دهيكش ريتصو به را انسان از وجه نيا ماي اسالم وي عرفان
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  بدنم از اند ساختهي قفسي روز چند                           خاك عالم از مين ملكوتم باغ مرغ      
  » موالنا                                                                                                            «

 و. است ازمندين موجودي نوع دارند، حضور اش آفرينش و نهاد در كهي ا ژهيو اتيخصوص از جدا انسان
 تفكر قدرت "اوال كه تفاوت نيا با منتها ، نموده تالش شيازهاين ساختن برآوردهي راستا در تاريخ طول در
ي روحي ستگاههاخوا برآوردن بهي كيزيف وي مادي ازهاين بر عالوه" ثانيا و است كرده تيهدا را او تعقل و
 برده شيپ به تعامل نيا در وستهيپ را شيخوي زندگ انيجر و. است دهيورز مبادرت زين خودي معنو و

ي ازهاين انواع بر كامل وقوفي براي طرف از. است شيازهاين ارضاء دنبال به خود طيمح در انسان. است
 خود نيا كه آورد، فراهم را آنها اءارض امكاني طيمح تهايقابل از تا داشت او از حيصخ درك ديبا انسان
  طلبد؛ي م مختلف اتينظر بر مشتمل جداي بخش

 دگاهيد باي ا عده د،يآي م شيپ حالت دو نباشد دست در انسان ازي جامع و كامل درك اگر
 برآورده شتريب و بهتر چه هري راستا در و كننديم درك را انساني مادي ازهاين تنها خود ناقص وي حصر
 خواهند آن ازي كيزيف وي مادي مند بهره و مصرف قابل دگاهيد تنها و روندي م طيمح سراغ هب آن شدن

 در تنها و نديبي م را شيخوي ماد ريغ بعد فقطي گريد كامل نا  نگرش با انسان كه دوم حالت در داشت،
 تعامل و ندكي نم برقرار طيمح باي ارتباط چيه شيخوي ماد ريغي  خواستگاهها ساختن برآوردهي راستا

 دو در طيتفر و افراط جهينت حالت دو نيا شودي م "ايدن تارك " اصطالح به ا يآوردي نم ديپد آن بايي ايپو
  كرد؛ي بند دستهي كل بصورت تواني م كه است طيمح با او تعامل به "جتاينت و انسان به نگرش

 انسان رابطه بر حاكم آن دنيكش خدمت به و استعماري نوع و طيمح در ديشديي گرا مصرف اول دگاهيد در
  .آن به نسبتي تياهمي ب و طيمح از جستني دور دوم دگاهيد در و است طيمح و

 كهي كلي بند طبقه و هينظر نيبنابرا شمارد؛ي م بر "انساني ازهاين ازي نماد را طيمح"ي مطلب دكتر
 به نسبت او دگاهيد تيواقع درنم تفكر نينماد طيمح كه افتيدر تواني م شد انجام اوي ازهاين و انسان از

 قالب در تنها تفكر نيا. يمصنوع طيمح كردن برپا در چه وي عيطب طيمح ازي كش بهره در چه است، آن
  است؛ پرداخته و ساخته طيمح ازي نماد داشته، انسان به نسبت خود فيتعر از كهيي ازهاين

  مثبت پاسخ اوي صنعت تفكر از گرفته اتنشي مادي ازهاين به "كامال ديبا ممكن قيطر هر از كهي عتيطب
ي سخني معن و مفهوم هرگونه ازي عار و شناختي نمي زيچ اوي مادي ازهاين از ريغ كهي معمار دهدويم
  .نداشت او با اوي ها خواسته برآوردن از ريغ

 دري جهان" نصر، دكتري بايز ريتعب بهي هست به او نگرش و انسان از دوگانهي بند طبقه نيا كل در
 خود ازي ا استفادهي ب ا يخدمتگزار صورت تنها جهان نيا. دهندي م شكل را "انسان ماهو به انسان بازتاب
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 دو نيا از ريغي هدف نكهيايي گو. رودي نم باالتر آن از هرگز و دهدي م ارائه خود از انسان نگرش قبال در
 مقدس و واالتر گاهيجا عتيطب نشيآفر و يهست نظام جامع وي اشتمالي دگاهيد در اما. باشد نداشته كاركرد

 و شودي مي معرف انسان دهنده پرورش بعنوان آنست در آنچه هر و عتيطب دگاهيد نيا در دارد؛ زيني تر
 به را خود نشيآفر حكمت نيتريعال آنگاه و برساند تكامل به و دهد رشد را او كه دارد راي توانمند نيا

 حرمت حفظ و شودي م اد يانسان "مادر" بعنوان نيزم و عتيطب از نگرش نيا در د؛ينما ليتبد عمل
  .استي ضرور و واجب انسان بري زمان هر در اوي دهندگ پرورش

 مادر او كه چرا ديكن حفظ نيزم از را خودتان«: است نقل) ص (امبريپ از بحاراالنوار ازي نبو ثيحد در
    نشان واكنش و(است خبر با او آنكه مگر بكند آن دري بد ا يخوب كار كه ستين چكسيه و شماست

 مادر او نزن، را نيزم«: است آمده نيچن شانيا از گريدي ثيحد در نيهمچن و»).7جلد بحاراالنوار) (دهديم
 موالنا است؛ مشهودي نوع به دگاهيد نيا زيني رانياي عرفاني ها آموزه در.  »است مهربان شما به و شماست

  :ديفرماي م نيچن قيعمي سخن در
  خام ميني ها وهيم چون او بر ما                            كرامي ا است درخت همچون جهان نيا     
  را كاخ دينشاي خام در زانكه                                         را شاخ مر خامها رديگ سخت     
  آن از بعد را شاخها رديگ سست                                       گزان لب گشت و بپخت چون     
  استي آشام خون كاري نيجن تا                                     استي خام تعصب وي ريسختگ     

  »سوم دفتر-يمعنوي مثنو                                                                                                «
ي ا دهنده پرورش صورت به انسان با ارتباطش در عتيطب گاهيجا زين كامل و بايز اريسب ريتفس نيا در

      بعنوان انسان رساندن تكامل به فهيوظ درخت مثابه به عتيطب. است شده فيتوص منتي ب و مهربان
 تدرخ اما. شودي م قطع كم كم و فيضع و سست درخت با اوي رابطه رشد ليتكم با و دارد را اش وهيم

 ادامه را خود محصول رساندن تكامل به روند و كند عمل خود فهيوظ به دارد وجود و هست كهي زمان تا
 باز شيخو پرورش وي هست نظام در را آن گاهيجا كه آنجا از را عتيطب زين افته يتكامل انسان. دهديم

 ريتعب به مهربان مادر نيا كه چرا ندارد آن ازي كش بهره اي يگر زهيست دري سع و نهدي م ارج است، شناخته
ي برا تالش نه است ارزش آن ازي نگهدار و حفظ لذا. دينما پخته راي اريبسي خامها ديبا هنوز موالنا

  .آني الياست
ي معنو گاهيجا و انساني واالي ارزشها شناخت ازي عيطب ستيز طيمحي داريپا حفظ بري مبتن نگرش نيا

 و مختلفي دگاههايد بر وارد نقص نيمهمتر كه هدي م نشان و. رديگي م نشات نشيآفر نظام در او
  .دارد آنها تفكرات شناسانه انساني ها هيپا در شهير ست،يز طيمح به داريناپا
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 راي ژگيو نيا هم هنوز و بوده معمار احساست و تفكرات نمود و ظهور گاهيپاي معمار ، رنسانس از بعد
 دهيدي معمار گذشتهي ردپا در آنها از كدام هر ريتاث باب و مختلفي هنر ،يفكر مكاتب ظهور. دارد همراه

 درخور و فراوان راتيتاث ورطه نيا در آن محصول و دگاههايد ،يطراح مختلفي الگوها. است شده
  .است كرده فاياي بشري زندگ دري توجه

 بهرهيي بايز وي دكاربر مفهوم دادن ونديپ و كردن هماهنگ به قادر كهي كالبد ستميس بعنواني معمار از گاه
 فضا هنري معمار نيا داشته،ي معمار در وسيترويو دگاهيد بهي نگرشي نوع به كه است، شده جسته

 را فضا كه بودي هنر شناسانه، بايزي قالب در كاربردها بيترك در معمار هنر دگاهيد نيا در. شدي م فيتعر
  .دادي م شكل

 دادن قرار و نيمعي مكاني براي ا مجسمهي راحط هنر ش،يخوي زمان ادوار ازي ا دوره دري معمار
ي معمار به نسبت دگاهيد نيا. است شده فيتوص نيزم در آن هيپا نيبهتر در سكونت قابل مجسمه آن

 بيترك اي يانتقاد ،يحس وي عاطف شاتيگرا خود قالب در همچنان كه كند،ي م نييتب راي ستيفرمالي نگرش
  .برشمرد دسته نيا از تواني م را سميونياكسپرس سبكي معمار. است كرده تجربه را كرتراشانهيپي بند
ي معمار در تفكر نيتري صنعت و شكل نيتري هنر ضد پردازان هينظر ازي اريبس ضم به كه گريد كرديرو

 كه "است عملكرد تابع فرم" معروف شعار. گراست كاركرد ستميس عنوان بهي معمار به پرداختن است،
 و باهاوس مدرسه است، معماران از دسته نيا دگاهيد نيتري اصل نييتب است، گرفته قرار نقد مورد  بارها

 از جدا تواني نم را جهان در زيچ چيه دگاهيد نيا در. بودند هينظر نيا انيباني معمار در آن انگذارانيبن
ي امر زيني زندگي عني.ستيني هنر تفكر جهينت حاصل زيني ا دهيپد چيه نيبنابرا دانست، كاركرد محصول

. است صرف ،يفناور وي درون روابطي معن به مصنوع، طيمح ك يكاركرد دگاهيد نيا در است،ي هنر ريغ
 گاه آن ميريبگ نظر در را، شوند برآورده مصنوع طيمح لهيوس به ديباي م كهي اي بشر اهداف گريد اگر اما
  .بود نخواهند گرا كاركردي كاف اندازه بهيي طرحها نيچن
 ابر اي يشكن سامان عنوان باي طراح ازي ديجد ريمس رياخ دهه نيچند دري معمار اصرمع دوران در

 همه مدرن تمدن كه است استوار اساس نيا به تفكر نياي مبنا. است آمده بوجود "انسان نا"ي براي معمار
 درنم صنعت و علم ليس نفوذ كرد، گانهيب خود گذشته ازي نوع به و دگرگون راي بشري زندگي ها عرصه

 هنوزي معمار تنها انيم نيا دري ول است، ساخته متحول را انسانهاي زندگ آن تبع به و عيصنا و علوم همه
 دوران در مدرن كهي ايي بنا ريز تحوالتي حت تفكر نيا معتقدان. است ماندهي باق خود كيكالس قالب در

 ابر امروز معماران از عده نيا تفكر در. شناسندي نم قبول قابل را آورد ديپدي معمار در شيخو ظهور
 انساني ازهايني پاسخگو توانندي نميي فضا گذشتهي ساختارها و. دارد خود خور دريي فضا به ازين انسان
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ي  ازهاين از حيصح شناخت امري ابتدا از پردازان هينظر نيا كه برسد نظر به نگونهيا ديشا. باشند ديجد
 نيا نيهمچن شند،ياندي م گذشتهي ساختارها شكستن به مروزا كه اند نداشته اوي زندگ و انساني قيحق

 ميمفاه از استوارتريي معنا بود نتوانسته زيني طراح از وهيش نيا شيدايپ از قبل دوران كه ماندي مي باق راديا
 كه سازد نيگزيجا و ابديب بود، داده ارائهي معمار كيكالس دوران "فرضا كه انسان شناسانه جهان ادراكات و
 شتريب رشدي راستا دري خود به تفكر نيا كه چند هر. ميببر سوال ريز را آنها همه كسره يميبخواه روزام

 "گنون" كه همانطور معماران، نيا آثار ظهور هنگام به عمل در اما باشد، توانستي م آن تكامل و تيبشر
ي معمار گسترشي بجا و اند كرده طرح وارونه و كاذب بصورت را آن مسئله نيا انيمدع كند؛ي م ابراز زين

 ديپد) 1379ح، ،ينوذر. (اند كاسته فرو خود حد از فروتري ا عرصه به آنرا فراتر،ي ها عرصهي سو به
 بشري هايسردرگم نشانگر تواندي ميي تنها به خود سده، ك يعرض در مختلفي معماري سبكها آمدن

 شودي م متوسلي طراح ازي ا وهيش به بار هر او. باشدي هست جهان در خود گمشده تيهو افتن يدر معاصر
 را آن به رجعت و گرددي مي گريد حل راهي جستجو در گذاشته كنار را وهيش نيا كوتاهي مدت از بعدي ول

 همان است كرده شيخو ريدرگ شدت به را بشر امروز كه مسئله. شماردي م دهيناپسند و ارتجاع
  .ميهست آن دچاري معمار مفهوم در كه است "يداريناپا"

 كانستراكشن،يد نگ،يفولد ،ييعملكردگرا ،ييساختارگرا ك،يارگان مدرن، پست مدرن،ي سبكها
 آني ها رمجموعهيز نيچند تمام وي هانيك جهشي معمار ،يمعمار ابر ،)Space Hyper(سياسپ پريها

 انساني برا بود، هرساند انحطاط به "مدرني معمار"ي عن يپدرشان كه را آنچه ازي دارتريپاي تيهو نتوانستند
 انسان گاهيجا كاملي بازشناس به قادر ميهست شاهد معاصر جهان در امروز كهي معمار. كنند نيتدو امروز

 دچار فراتر،ي سطوح در اما آنست ازي جزئ نصر گفته به كهي عتيطب با را او ارتباط ست،يني هست نظام در
 چنان د،ينما متصلي هست نظام به را او بتواند تيوه باي ا حلقه بعنوان نكهياي بجا و است، ساخته بحران

ي دلسوز به ختهيآم وار افسانه و كيرمانتي نگاه با ا يكه است كرده جدا هم از را نشيآفر ركن دو نيا
 به آن به توجه تينها در ا يو نديبي نم آنرا كل بطور ا ينگردي م شيپ انيسال بشري عيطب ستگاهيز به راجع

ي معمار مختلفي سبكهاي داريناپا صورت هر در. نگردي م شد، مسلط آن بر ديبا هكي وجود و كاال ديد
  .كنند نائل دارد كهي تيهو به را انسان كامل و جامع بصورت توانندي نم كه رديگي م نشات آن از

ي فضاي دارا كه استي معمار خوب،ي معمار« :سدينوي م "ميبنگري معمار به چگونه" كتاب دري زو
ي معمار بدي معمار. كند رامي معنو لحاظ به را او و كند تيترب را او كند، جذب را انسان و باشدي داخل

. ستيني معمار ندارد، فضا آنچه. سازد زانيگر را او و كند ناراحت را انسان اشي داخلي فضا كه استي ا
ي معمار رايز ،روندي م شمار بهي عيطبي ا مسئله اصل در و هستندي معمار دري اساس عامل خالء، و فضا
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 شيب بلكه. ستين اند، گذرانده گرانيد ا يو ميا گذرانده ما كهي اي زندگ ازي ريتصو تنها ست،ين هنر فقط
 ابدي يم انيجر آن در ماي زندگ كه استيي جا است، صحنهي نوع است، "طيمح"ي نوع گر،يد زيچ هر از
 جان و روح بهي اصل دهنده نقش بعنوان را انسان حضور تر، جامع و فراتر دگاهيد نيا» ) .1376 ب، ،يزو(

 از فراتر و. دهدي م بدست را آني نيبازآفر و فضا از انهيگرا محتواي فيتعر آن،ي مكان تيهو وي معمار
 از بعدي سبكها كهي اتيخصوص تمام چنانچه شودي م شامل راي زندگي براي نيماش بعنواني معمار فيتعر

  .رديگي دربرم شاني واقع گاهيجا در را ندبود كرده نيتدو خود قالب در رنسانس
ي معمار واقع به اما شود،ي م انجام آن دري زندگ كه استي نيماش خانه كه اند پنداشته...«:كندي م انيب تيرا

  ») .1370. ف ت،يرا (ابدي يم خاتمهي پندار چنان كه شودي م آغازي زمان آن
  آورد؛ي م فراهم انساني برا تيمحدود دو آن، تيجذاب ويي بايز رغمي عل عتيطب

 عتيطب ازيي جدا به ناچار و كند تحمل راي عيطب طيشرا همه تواندي نم انسان ؛يمادي تهايمحدود -١
  )مصنوع طيمح پردازش.(است متفاوتي طيمح به رجوع و

 انسان با آن نسبت و عتيطب گاهيجا فيتعر مورد در انسان تفكرات و نشهايب ؛ينظري تهايمحدود -٢
 .كندي م فيتعر انسان سطح از تر نييپا ا يآنرا گاه

 و مياقل هر شود،ي م عتيطب بستر در متفاوتيي ها طيمحي معماري ريگ شكل سبب فوق عامل دو هر
 و كردندي م شنهاديپي معمار در شيآساي ها حداقل نيتامي برا راي خاصي علمي ها هيتوصيي ايجغراف

ي كالبدي تفاوتها علت. است جهاني ارمعم در نيآخر تفاوت و بخش تيهو اريمع ك يعامل نيهم
  .شودي م جستجو عتيطب ماوراء و عتيطب انسان، به آنها نگاه تفاوت در گوناگوني هاي معمار
. است شده داريپد مصنوع،ي فضا نشيآفري پ در انساني ستيفراز وي ستيزي ازهاين برآوردني براي معمار
 وي كاربرد نيچن. كندي م دايپي ماد كالبد كه نها،آ برآوردن و بشري اديبن ازين به استي پاسخي معمار
 اصول ازمندين آنرا نهد،ي م پافراتري مشخصي ها جنبه و تيفردي مرزها از كهي هنگامي معمار ازي انتظار

ي اساسي ريتعب و انيب به ليتبدي زود به و آمد ديپد سرپناه به بشر ازين سبب بهي معمار«. كندي م قواعد و
 استي مدرك و سندي معمار خيتار. گشتي اجتماع وي معنو موضوعات وي كيتكنولوژ وي فني مهارتها از

 از رايي بايز ،يمعمار...گريدي ارزشها وي هارمون از او احساس و درك وي بشر نبوغ و ابتكار قوه بر دال
 و منطق رت،يبص و دانش انيمي باز و است آورده بدست آنها دل از وي منطق ديعقا از استفاده قيطر

ي معمار در. استي ريگ اندازه قابل ريغ وي ريگ اندازه قابلي هايمعمار نيب)  احساس و عقل (تيمعنو
يي بنا ا يو پارتنوني بنا. ستين كمتر آن از همي شناخت بايز نظم ضرورتي ول داردي اديز تياهم عملكرد
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 اند دهيرسي تعال به منطق و قلع خالل ازي همگ كان،يي لو لهيبوس سنتر سالكي بنا ا يو برامانته لهيوس به
  »). 83 راجرز،ر،(
 انسانها دراز انيسال. داد كف از را شيخوي آزادگ نمود،ي زيچ انيب به مكلف را خود كه آنگاه ازي معمار«
 ،يحقارت ،يعظمت اگر. باشند داشتهي انتظاري معمار بجزي معمار از آنكهي ب ستنديزي م و ساختندي م

 از...بودي معمار ذات ازي ا جلوه بلكه ،يعرض امر ك ينه شدي م مشاهدهي ارمعم دري لطافت وي خشونت
 "يمعمار" گريدي معمار كنند، انيب زين راي زيچ ساختن، پس در تا شدند مكلفي معمار و معمار كه آنگاه
 ،يسيع حجت،(» ... و كانستراكشنيد يِمعمار مدرن، پست يِمعمار ،:  "يِمعمار " به شد ليتبد نبود؛

  )انهم
: ساختي قبلي ها نمونه وجود بدون را آن انسان كهي اخانه نياول ا يو رم در پانتئون معبد ا يمصر اهرام«

 احساس و جانيه بتواند تا كرد دراز عتيطب طرف به كمك دست او كه آمدند بوجود ليدل نيا بهي همگ
 تفكري لهيوس با ديبا ن،يچن نياي انيب به ليتما اما. كند انيبي معمار زبان به را اطراف طيمح به نسبت خود
ي  منتهي نظمي ب به سرانجام و شده منجر مستوالنه ريغ التيتما به نصورتيا ريغ در د؛يگردي م تيهدا

  »).1377 كانيي لو رومالدو، جورگوال، (شديم
 ،يريگ بهره نيا از هدف و است بوده بسندهي آدم نينخستي ازهاين برآوردني برا عتيطب نظم از الهام

  او اما. استي انساني ازهاين به بهتري جوابگو و باالتري ا سامانه سطح شتر،يبي داريپا و طيمح باي هماهنگ
 درك و فهم به ازين. است نبوده آنهاي دارا عتيطب دري گريد موجود چيه كه داشته زيني تري اديبني ازهاين

 ازيي ازهاين پنداشته،ي م ستنيز از كهي دفه و تيغا و داشتهي هست در او كهي گاهيجا وي هست درك خود،
 ساده ستنيزي مرزها ازي معمار گونه نيبد. است كشاندهي م عتيفراطب نظم درك به را او پندار دست، نيا

 و صورت و ماده كه شدي م ليتبدي نيب جهان ك يو شه،ياند ك يتجسمي براي تالش به و رفتي م فراتر
  .كردي م القا را شكل كمال و كامل شكل نهفتهي ا گونه به داشت، فضا و جسم و شكل

 كهي پنداشت و ريتفس هيبرپا انسان گوناگون،ي فرهنگها انيم در بشر، تمدن خيتار دري درازي ها سدهي برا
        ديپدي معمار قالب در خود ستيزي فضاي سامانده از گوناگوني برداشتها داشت، عتيطب نظم از
 دارند، وجودي انسان مراتب وي هست جهان نظام در كهي ا زندهي الگوها كه رسدي م نظر به نيچن. آوردي م

 رايز. اند بودهي زندگي برايي فضا نشيآفر در بشر تيخالق و الهام منبعي نوع به خيتار طول در همواره
 در و است شده آغاز ستيز طيمحي عيطب اجزاء از مصنوع، طيمحي راستا دري عيطب طيمح به دادن شكل
ي ستيبا شيدايپي ابتدا از مصنوع طيمح كه چرا. اند شده قتريدق و تر پخته بشر،ي ذهن توان تكاملي راستا

 كه گونه آن ازيي فضا تيجذاب باب از چه ويي ستايا باب از چهي داريپاي راستا در كيستماتيسي نوع به
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. كند برقرار آن با ممنظ ارتباط توانستي م و داشتي م تعاملي عيطب طيمح با كند،ي م اشاره آن بهي زو
 نياول كه است، باهم هماهنگ و واحدي هدف داشتني معن به ) Unity (مفهومي نوع به منظم ارتباط نيا

ي نيبازآفر" اصطالح به تواني م راي معمار هدف در وحدت. استي عيطب طيمح با شدن همساز در قدم
 ازي بخش انتخابي معمار  اصوال كه چرا دانست، ماندهي باقي فضا ازي بخش با هماهنگي نوع به "فضا
 بر عالوهي نيبازآفر نيا در. استي عيطب منابع قيطر از آني نيبازآفر و دادن شكل و ما رامونيپ ريفراگي فضا
 همه از مهمتر و هندسه، مصالح، و ابزارها بر حاكم قواعد و نيقوان ،يفرهنگي ساختارها ديباي عيطب طيمح

 طيمح با مصنوع طيمح تناسبي رو بر بحث شتريب رساله نيا در. گرفت نظر در زين را اوي ازهاين و انسان
 خواهد تامل قابل "يمعمار" از صاحبنظران و معماران فيتعار فوق،  مشروح به تيعنا با. استي عيطب

  بود؛
 از استفاده با... وي خيتار ،يعيطب طيمح ازي بخش بعنوان فضاي سامانده وي نيبازآفري معمار«

 جهت در انساني روح وي مادي ازهاين با متناسبي صورت و آنها بر حاكمي علم نيقوان وي ماد عوامل
  »). 1385 ديعبدالحم كار، نقره(آنهاست كمال

 به كه چرا م،يپردازي م شينما به آن در "مرتبا ما كه استي زيچ آن به دادن شكل هنري معمار«
 وي عمومي مكانها در چه حال افتد،ي م اتفاق آن در ما روزانه اتيجزئي تمام كه پردازدي مي طيمح خلق

 شهروندان ازي نگهدار و مراقبت. دارد ماي زندگ دري معمار كهي خاص فهيوظ. يخصوصي مكانها در چه
 چشم ت،يفيك مورد در هم و شود دادهي آگاه اجتماع به هم كه است آن ازمندين نيا و كندي م طلب را

 و طيمحي داريپا در ديباي معمار و است الزم اريبسي معمار حرفه ردي اخالق فهيوظ. گردد ارائهي انداز
 مختصري دارا و) موجودي تهايمحدودي ورا در (تهايمسئول دار عهده معماران و باشد داشته سهم اجتماع
  »).83ر، راجرز، (شوندي مي استقالل

 انيجر چيه. است شده منظور چگونه آني داخلي فضا كه است نياي معمار ك يقيدق فيتعر«
ي داور "اساساي معماري داور. كند دايپيي فضا حضوري چهارچوب در نكهيا مگر ندارد، وجودي معمار
 عكس در گفت ديبا است؟ كدام فضاي محتوا است؟ كدامي معماري محتوا. بناستي داخلي فضاها درباره

 بناها نيا در. دارد دوجويي محتوا ،يمعمار ريتصو قتيحق در اما ندارد، وجوديي محتوا چيه هيابني ها
 به. است آشكار ها آن در كه استي روح وي روان ،يجسمي زندگ و كنندي مي زندگ كه هستند ها انسان

 و) يرونيب شكل(ي ساز مجسمه بهي معمار. است آني اجتماعي محتوا ،يمعماري محتوا بيترت نيا
 و استي بعد سهي فضا "مايمستق كارش كه استي معمار فقطي ول است كينزد) شكل بدون(ي قيموس

  » ).1376 ب، ،يزو (ببخشد فضا به تواندي م را كامل ارزش
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 نييتع شيپ ازي نيزم نقشه ك يبراساس بنا بردن باال وي بند سرهم هنرمندانه، نيتمري معمار« 
ي مامن عنوان به راي معمار كه استي فيوظا نيا. استي رونيب وي دروني فهيوظ دوي دارا بلكه ست،ين شده

ي عني يرونيب فهيوظ. درون در انساني زندگ با ارتباطي نيمعي درون فهيوظ. آوردي درمي زندگي برا طمئنم
  . آن باي معمار نيراستيي همنوا وي هماهنگ جاديا و رونيب و عتيطبيي شكوفا

 آن مركز اما است رييتغ حال در آور اعجابي سرعت باي معمار رهيدا طيمح كه دهمي م نانياطم تو به من...
  ») .1370ف، ت،يرا (ماندي مي باق رييتغي ب همچنان است، انسان قلب كه

 زيچ همه سازد،ي م مرتب اوي برا را انسان ساز سرنوشت عناصر سازد،ي م حاضر را خدا معبد« 
  »).1377م، دگر،يها(» دهدي مي جا اثر در را» قتيحق «خالصه بطور و سازدي م تيرو قابل را نيزم

 باالتر و فضا ساختن ،يمعمار ن،يا بر عالوه كه معتقدم من ست،ين فرمها كاربردن هب تنهاي معمار« 
         بلكه بزند، حرف اديز ديباي معمار كه ستمين معتقد من. است) Place (مكان ك يساختن همه، از
 سخن نياي معنا. دهد گفتن سخن اجازه باد و آفتاب نور بصورت عتيطب به و بماند ساكت ستيبايم

 ساختمانها ...ستين عتيطب برابر در ميتسل و زنديخي برم عتيطب با مواجهه به انسان آن لهيبوس كه آنست
 ختنيبرانگي عني (نديبگشا تازهي جهان و افق كه كنند جاديا پرنشاط وي واقع تحرك توانندي مي هنگام تنها

  ») .80تادائو، آندو،) (يآدم روح
 شيمعنا حسب بري انسان اشاره هر مانند و است،ي انسان يجهان دري انساني ا اشارهي معمار« 

 ندارديي معنا است پنهان ما بر آنچه فرماست، حكم نمود تقدم اصلي انسان جهان بر. شودي م قضاوت
 چگونه ديبدان نكهياي برا پس). ندارد معنا است آن سبب كهي خون انيجر اما. دارد معنا شرم نيبنابرا(

ي معمار. نشود خالصهي سودمند در آنكه شرط به است سودمندي معمار. ديبشناس انموده ديبا اول. ديبساز
 وي وانيح -نوعند دو بر الزامات نيا. بگذارد حرمت كندي م ليتحم او بري انسان عتيطب كهي الزامات به ديبا

 و حركت ستادهيا حالت به م،يدهي م صيتشخ را خود تيموقع اءياش دنيد باي وانيح بعد در. يانسان
 اخالق، كمك به و ميكني مي زندگي انسان بعد در. ميريپذ بيآس صدمات برابر در و. ميكني مي زندگ

 تواندي م ما رامونيپي معمار. ميسازي م متحقق را خودمان استيس و تجارت آموزش، مذهب، قانون،
  »).83 راجر، اسكروتن، (كند انكار ا يدييتا راي انسان مالحظات نيا اعتبار و تيواقع

 شيستاي براي زيچ كهيي جا رو نيا از. كندي م شيستا و] داريپا [ ماندگار راي زيچي معمار« 
  ») .گيلودو ن،يتگنشتايو (باشد داشته وجود تواندي نم همي معمار ندارد، وجود شدن

ي هنر انيبي معمار: استي معمار خود از فراتري زيچ ،يمعمار افتهي يتجل مضمون "اساسا« 
ي معمار تيفيك تمدني آرمان وي معنو جنبه شدن ليزا با نيبنابرا. است جامعهي آرزوها و نپنهاي هايژگيو
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 گشودن بلكه ست،ين ما روزمرهي تهايواقعي ايدن كردني انسان و ارتقاء فقطي معمار فهيوظ.شودي م محو زين
ي معمار. ليتخ و شده فراموشي ها خاطره اها،يرو ادراك، تيواقع است،ي ثانو تيواقع سمت بهي ا پنجره

 داريب ذهن در گريد بار را» ديام و سفر « ،»دلهره و آرامش« ،»خانه و تيامن « شده فراموش ميمفاه ديبا
 ديباي معمار م؟يهست كه كه، ميآور خاطر به و ميبدان كه دهدي مي ار يرا ماي انسان منظر وي معمار... كند
  ») .84،يوهان يپالسما، (ديزجوبا ،يهست جهان با انساني انجيم بعنوان را اش فهيوظ

 واجد شيخوي ظاهر كالبد بر عالوه زيني معمار ،يبشر داتيتول و فنون و هنرها ريسا همانند« 
 هماهنگ(ي ماد وي معنو از اعم انساني ازهاين به پاسخ در كه هست زيني معنو وي قيحق و لياصي ا جنبه

 استي كالبد واجد بنا ك يكه بيترت نيا به. است شده ساخته و شدهي طراح) يو اتيحي روحان جنبه با
 بري مبتن همواره كهي رانيا تفكر دري معمار كلمه. است جامعهي نيب جهان و فرهنگ روحي تجل آن روح كه

 جيرا و مصطلحي معان از تري معنوي مفهوم و واالتر بسيي معنا است بوده عهيالطب موراء و انسان ارتباط
  ».) 81 محمد، زاده،ي نق (دارد

 و عالم به نسبتي آدمي خيتاري تلق و نگاه و هايازمندين حسب بر فضا به دادن شكل هنري معمار« 
  ») .1377مددپور، (كندي م دايپ ربط انساني ويدن اي ينيد فرهنگي نوع با و است، آدم و عالم مبداء و آدم

 ها دهيا ازي بصري انيبي معمار. زدساي م نيمتع راي برتري ارزشها ا يتهايواقع ،يهنر اثر مثابه بهي معمار« 
»           سامان « تيواقع به كه چرا كنند،ي م معنادار بشري برا راي زيچ كهيي ها دهيا. دهدي م دست به
ي هاي بستگ و تيماهي معمار اثر سازد،ي م را ريپذ تيروي جهان هنر، بعنواني معمار... بخشندي م

 به را زيچ چيهي معماري كل بطور كند،ي نم آشكار ما بر را گريدي زهايچ ا يجانوران ،يبشر موجودات
 گريد انيب به كند،ي م مجسم را آسمان و نيزم نيبي هست متفاوتي ها وهيشي معمار...كشدي نم ريتصو

 اثري اصل صهيخص "مسلما نكته نيا...دهندي م نشان را مينامي م جهان "يمكانمند" كه را آنچه ساختمانها
 اتيح مكمل جزء مكان...افتديب اتفاقي زندگ دهدي م امكان كه كندي م عرضهيي فضا كه استي معمار

ي زندگ مناسب كه كند عرضهيي ها مكان تا استي معماري براي مناسب فرصت نيا و است،ي بشر
  »).82،83شولتز،ن،(باشد

 و انسان به آنها در كه استي ا ژهيو تياهم است، ادراك قابل فاتيتوص و فيتعار نيا از آنچه
 دو نيا وراء دري معمار. است شده دادهي انسان -يعيطب بستر بعنوان) مصنوع-يعيطب (طيمح و شيازهاين

ي مبنا ف،يتعار اتفاق به بيقر اكثر. داردي اساس اركان نيا به بخش تيهو ويي محتواي فيتعر مفهوم
ي عن ي،يهست نفكيال ركن دو بهي عرض وابسته را آن "حايتلو بلكه كنند،ي نم مطرح "يمعمار" راي معمار

  .دهندي نم قرار شده، اد ياركان باي طول نسبت در آنرا و برشمرده انسان و عتيطب و طيمح نظام
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 با دهنده پرورش و سازنده تعامل دري معنو و لياص يجنبه واجدي معمار منقوالت، نيا شتريب در نيهمچن
             بدست را صرف اتيماد بند ازيي رها ملزوماتي معمار به نگرش از بعد نيا. است شده اد يانسان

 مكلف را خود كه آنگاه ازي معمار « است؛ آن حيتشر به ازين ازي آزادگ مفهوم همان "ظاهرا كه. دهدي م
 از آنكهي ب ستنديزي م و ساختندي م انسانها دراز انيسال. داد كف از را شيخوي آزادگ نمود،ي زيچ انيب به

ي معنو جنبه به دنيبخش اصالت نيبنابرا» ) .84 حجت،همان، (باشند داشتهي تظاراني معمار بجزي معمار
 رهنمون آن باي قيحق وي مفهوم تعامل به طيمح با تقابل دريي گرا ماده حصار از آنرا تواندي مي معمار
  .سازد

 در نشيآفر سطوح وي انسان مراتب باي مند نظام ارتباط در استي اي انسان تحقق ظرفي معمار: جهينت
  .دارد وجودي هست

 بهي معمار نيبنابرا استي هستي مكانمند اصطالح به و سكونت قابلي ها جنبه سازنده آشكاري معمار
 راي زيچ خودي خود بهي معمار. اشكال نيتدو و فرمهاست بيترك نهي معمار ست،يني زيچ خودي خود

ي معمار نيا. شودي م زنده و رديگي م روح ابد،ي يم وجود ،يموجود بواسطه بلكه سازدي نم محقق
 و آورد ديپد را افتن يتحقق "مكان" كهي بشرط دارد را وجود به دادن تحقق بستري نيآفر باز تيقابل

  . سازد آشكار فضا، در را الوجود ممكني نندگيبازآفر تيخاص
 ست،ا تحقق نيا ظرفي معمار. اوست خلقت استعداد نيا رايز. است شيخو وجود تحقق ازمندين انسان
 ممكن تنها بعنوان انسان و رشد بستر بعنوان عتيطب آن در كه دهد شكلي مند نظام ارتباط بتواند هرگاه

ي كيزيف انتظام از ژرفتريي معنا كهي هماهنگ نيا. شوند نائل هماهنگ و واحدي تعامل بهي هست نظام الوجود
 در محتوا و معنا ظهور نشاءم وحدت. است هدف در وحدت ا يUnity مفهوم شود،ي م شامل راي ماد و

  .است مقصدي سو بهي ا مجموعهي وستهيرپيس انيجر
 ركن دو وراء در متعاملي فيتعري معمار است، مشهود زين قبول قابل فيتعار از آنچه همه در نيبنابرا
 ارتباط نيا بخش تيهوي الزمه بعنوان وحدت خلق لزوم به تواني م آن از كه دارد فيتعار همهي اصل
  .كرد اد يرفهدوط
 و ظهور فلسفه ا يشود، اجحاف آني قيحقي معنا در آنكهي ب داد، نسبتي معمار به تواني م كهي صفت تنها

ي قيحق رسالت تناسب به كه داريپاي هاي ويژگي دارا استي صفت گردد، اغتشاش دچار آن حضور
ي معمار به نسبت نيا تنها. شدبا آن "يريپذي زندگ" تيماه سزاوار -تاكنون بشر خيتاري ازابتدا -يمعمار

  ."يانساني معمار" دمد،ي م آن در زنده روح و بخشدي م محتوا و معنا
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 و استي انساني ا اشارهي معمار « ،» ) .84ان،يوازيآ (ديآي م ديپد انسان ليدل به و انساني براي معمار« 
 تفكر دري معمار كلمه « ،» ) .82اسكروتن،(شودي م قضاوت شيمعنا حسب بري اي انسان اشاره هر مانند

 از تري معنوي مفهوم و واالتر بسيي معنا است، بوده عهيطب ماوراء و انسان ارتباط بري مبتن هموارهي رانيا
 است، رييتغ حال در آور جابياي سرعت باي معمار طيمح « ،» ) .81زاده،ي نق (دارد جيرا و مصطلحي معان

 بشر ازين سبب بهي معمار « ،») .70ت،يرا (ماند خواهدي باق رييتغي ب همچنان است، انسان قلب آن مركز اما
 وي كيتكنولوژ وي فني مهارتها ازي اساسي ريتعب و انيب به ليتبدي زود به و آمد ديپد سرپناه به

  ») .83راجرز،(گشتي اجتماع وي معنو موضوعات
 واژه از سازد، داريپد را طيمح و انسان نيب وحدت نتواندي معمار آن در كهي طرح رسدي م نظر به
ي معمار" اصطالحي حت. بود نخواهد آن ستهيشا "يمعمار" مفهوم پر نام هرگز و رودي نم فراتر "يطراح"

 و نشيآفر درجه نياعالتر انسان،ي برا كهي اي طراح كه چرا ستين شعار ك يبه تشابهي ب زين "يانسان
. ماندي مي باق طرح اندازه و حد در تنها و ستيني معمار "اصال نباشد،ي هست در پروردگار دهيآفر نيبهتر
 لحاظ از. است جهان كيارگان ساختمان نيباتريز و نيتر اندازه به انسان...«: ديگوي مي عتيشري عل دكتر
 مالك نيبهتر نيبنابرا. است آورده وجود به او در راي روان ساختمان نيتري عال خدا، ا يعتيطب زيني روح
ي تيترب وي اخالقي متدها. است آدم روان و رفتارش و ازهايني اقتضا شر، و ريخ و بد و كين باطل، و حق

 نژاد نيبهتر -انسان – نيا چون برود، آزاد تا ميكن شيرها م،ينكن ليتحم روان و بدن نيا بر خارج از را
  ») .1359 ،يعتيشر(دييرو خواهد ديبا كهي شكل به عت،يطب معجزه نيبهتر و زنده موجود

 و تبارك خداوند به كهي روح ،ياله روح داشتن با انسان است، عتيطب از فراتر و واالتري ا دهيآفر انسان
ي ف هم حملنا و آدمي بن كرمنا ولقد (ابدي يم موجودات ريسا از برتري تيهو است، منتسب و متعلقي تعال
 هيآ اسراء، سوره م،يكر آنقر ال،يتفض خلقنا ممن ريكثي عل هم فضلنا و باتيالط من هم رزقنا و البحر و البر
 هيآ فاطر، سوره م،يكر قرآن االرض،ي ف خالئف جعلكمي الذ هو (است نيزم در خداوند نيجانش و) 70
ي بخش وحدت در ،يهست نظام در آن عيرف گاهيجا فهم و نشيآفر دستگاه ستهيشا موجود نيا ادراك) 39

 رايز. گذاردي نمي باق آن بودني انساني عن ييمعمار اريمع نياعالتر فيتعر دري شك و شبههي جا ،يمعمار
 ماندهي باق مستحكم و داريپا امروز تا دور انيسال كه كندي م نيتضم راي داريپاي معمار قوام وحدت، نيا

  .ديافزاي م آني ارزشمند وي داريپا بر معاصري تيهو كاذبي بهبوهه نيا در زمان گذر و اند
ي داريپا نيا مستلزم كرد،ي ريگي پ معاصر مابانه "من"ي ها شهياند كثرت در تواني نم راي معماري داريپا

 و كند دايپ نمود ماندگارشي ارزشها با انسان آن در كهي تيهو است،ي معمار از داريپاي تيهو فيتعر
 نيچن نيا. شودي معرف ندهيآي نسلها و امروز بشر رشدي براي بستر بعنوان زيني مصنوع وي عيطب طيمح
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 رشد ريمس در را انسان هم بود، خواهد داريپا ش،يخوي اصل اركاني تيهو داريپا ساختار به كاءات باي معمار
ي انيب به كرد خواهد برقراري عيطب طيمح باي ا فراسامانه و سازندهي تعامل هم و داد خواهد ريس تكامل و
  .است شدهي بازشناسي درست به عتيطب در انسان گاهيجا آن در كه بود خواهدي اي انجيم گريد
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 : ضرورت پايداري مقدمه-3-1

آدمي ديرينه سالي پيش، خود بخشي از محيط زيست پيرامون خويش به شمار مي آمد و با آن در 
محيطي  –زيست  بعنوان برهم زننده شرايط  اوتعادل مي زيست، حال آنكه نزديك به قرني است كه

كج رفتاريهاي زيست محيطي انسان ريشه در مسائلي دارد كه امروزه در محيط زيست . رخساره نموده است
از آنجا كه انسان همواره از آغاز و از دويست سال پيش با قاطعيت كامل خود را . او بروز كرده است

 جز پيروزي بر محيط طبيعي و مي داند و نه ساكن آن و تثبيت اين مالكيت براي آدمي معناييزمين » مالك«
 است كه بخشهايي بزرگ از يابي به چنين پيروزيدر چنين فرآيندي و دست. ارج نيستتسلط بر جهان خ

طبيعت تخريب شده و شرايط زيست محيطي دگرگون، با اين گمان كه اين تخريب ربطي به آسايش انسان 
طبيعت با اين امر مواجه شده است كه تخريب اكنون بشر در تاريخي كوتاه از عمر طوالني خود . ندارد

ديد قرار داده  شناختي او را مورد ته– در خطر انداخته و نوع زيست منافع آتي او و شرايط زيست آتي را
  .است

 چگونگي سامان دادن شرايط زيست محيطي، امري است  كهجهان در حال صنعتي شدن بر اين باور است
عتي خويش آن را خواهد آموخت و تا اين فرآيند طي نشود، تخريب و كه هر كشوري در فرآيند توسعه صن

 محيطي كه –عليرغم آگاهي از اثرات پردامنه و خطرناك زيست . ويراني محيط زيست ادامه خواهد داشت
. ها و امكانات صنعتي براي رفاه بيشتر است كماكان در پي به كارگيري روشهدر كشورهاي صنعتي شد

 روشي از رشد صنعتي كه توليد خوراك بيشتر، بيكاري كمتر و تندرستي بيشتر را نويد براي اين جهان، هر
اي مربوط به دهد، مقدم بر مالحظات زيست محيطي بوده و خساراتي كه در اين راه وارد خواهد شد مسئله

  )82 . م.يبيحب. (آيندگان است
ست محيطي،  حفظ تعادل شرايط زيامروزه روشن است كه داشتن يك محيط زيست انساني مطلوب تنها در

ها و واكنشهايي كه سالمت محيط را به خطر مي اندازد، كنشمنطقي از منابع طبيعي و نظارت بربرداري بهره
خالصه نمي شود، درست است كه اين شرايط الزم براي محيطي مطلوب است، ولي شرط كافي آن است 

ده و محيط زيست را نه تنها بر مبناي سليقه و ذوق  وارد عمل ش"كه گروههاي اجتماعي بياموزند مستقال
خويش بلكه بر مبناي خرد خويش تغيير داده و به سامان كنند و در اين سامان بخشي محيط را شكل دهند 

يابي انسان در فضا و محيط نام دارد و تيجه اين فرآشد، آني است كه هويتن. و خود از آن شكل گيرند
       )82. م. يحبيب (.تبلور كالبدي فرهنگ

پردازان معماري در از نظرات و آراي منتقدين و نظريهاي در فصل انسان، محيط و معماري، به استناد گزيده
خصوص بازيابي هويت انساني در نظام هستي و جايگاه او در طبيعت و محيط زيست، در جهت نيل به 



 ٤١ 

اين فصل با تكيه بر مباحث گذشته در در . معماري واال و پايا توصيفات و توضيحات بسياري ارائه شد
 خواهيم پرداخت كه  اي فصل مذكوربه تحليل و بررسي پيدايش و مفاهيم  بنيانهاي فكري، فلسفي معماري

وجه اشتمال ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وسيعي  اين نوع از معماري.  مي نامندپايدارآنرا معماري 
 را بدون احتساب تاثيرپذيري آن از رويكردهاي فوق  پايداري معماري فلذا نمي توانرا در قالب خود دارد،

  .و پاسخگويي منسجم و مورد تاييد به آنها، صحه گذاشت
مفهوم )  محيط و معماري–ارتباط انسان (در اين بخش از رساله سعي مي شود با اتكا بر نگرش فوق 

يرد و جوابي شايسته و در حوصله تحقيق  مورد بررسي قرار گدر معماريپايداري، خواستگاه و ابعاد آن 
  .اي براي درك معناي حقيقي مفهوم پايداري معماري فراهم نمودفراهم آورده شود تا بتوان مقدمه

  :ها و الگوهاي نظري معماري پايدار گذري بر ريشه-3-2
جهان فرهنگ دنياي معاصر با كسب مجوز از قواعد مدرنيته، به الگوي بارز بهره برداري صرف از 

هاي آن شالوده علم تا قبل از رنسانس، همواره بر درك معناي جهان طبيعي و پديده. طبيعي مبدل شده است
بيني هاي پس از آن، پيش رنسانس و سدهاستوار بوده است در حالي كه علم مدرن، با ريشه در شيوه نگرش

هاي انس رابطه جهان طبيعي و پديدهدر دنياي پيش از رنس. و مهار طبيعت را در دستور كار خود قرار داد
آن، با يكديگر و با زندگي انسان در كليتي يكپارچه، زنده و در هر دو بعد مادي و معنوي نظام يافته بود و 
اين نظام، همواره بر مناسبات بوم شناختي استوار بود در حالي كه در پي تحوالت بعد از رنسانس، به 

هاي شانزدهم تا هيجدهم بين سده. ميان طبيعت و انسان قرار گرفتتدريج مناسبات جديدي مبناي رابطه 
ميالدي، به تبع دستاوردهايي كه در فلسفه و علم بر اساس ديدگاهها و كشفيات افرادي چون بيكن، گاليله، 

 نگرش در حوزه اين. نگرش جديدي مبناي تلقي از جهان قرار گرفت. دكارت، نيوتن و ديگران حاصل شد
نگر علم مدرن، جهان طبيعي، بر اساس كاهش يافتن به اجزا و گرا و جزييق با روش تجزيهجديد و مطاب

 اشاره " كه قبالبا گسترش اين طرز فكر، همانگونه. قوانين مكانيكي كه ميان آنها حاكم بود، توصيف مي شد
هار شدني، سلطه پذير هاي قانونمند، قابل پيش بيني و در نتيجه ماي از پديدهشد تلقي از طبيعت به سلسله

 انقالب صنعتي و بسط تكنولوژي در بايافت و اين نگرش، همچنان تداوم . جويي تغيير كردو قابل بهره
به اين . ان حفظ كردجهان به اوج رسيد و تا استيالي كامل جنبش مدرن، كماكان تسلط خود را بر جه

 جهان ماشيني و غيرپايدار مدرن، كه در آن رابطه شناختي تاريخي بهومگذار از جهان پايدار و بترتيب، زمينه
 مادي و فارغ از "رفاهاي آن، باهم و با زندگي انسان، تجزيه شده، غير زنده، صجهان طبيعي و پديده

  )83 .م. محمدزاده. ( بود، فراهم شدشناختيمناسبات بوم
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ل داشت، طبيعت و  اطمينان كامي آنيانسان اين دوره به عقل و علم تجربي، صحت و واقع نما
د ورزيده خود مي دانست و انسانهاي هاي دانش و اسير خرآن مكشوف پنجهقوانين پيچيده و پر رمز و راز 

اروپا در اين سالها از ديدگاه نظامي و اقتصادي بر جهان مسلط « ...اين عصر ناجيان بشريت معرفي مي شدند
رورش اروپا به جايي مي رسد كه مي توان آنرا است در پرتو پيشرفتهاي تكنولوژي، پزشكي و آموزش و پ

سر پيشاهنگان متفكر و سرانجام اين كه اروپا، پشت. شمرددر حكم پيروزي كامل آرمانهاي دوران بيداري بر
-وارد مي شود، عصري كه پيام» مدرنيته«گر خويش، در همين دوره است كه با عصر جديدي به نام آفرينش

فرهنگ است و بارزترين تجليات آن كشف قوانين علمي و پرده برداري از آور تغييرات عميق در نظم و 
  ».)82خانمحمدي،(  پايان از آن استرموز طبيعت براي استيال و بهره برداري بي

فرا رسيدن دوران مدرنيته، از نظر دانشمندان تنها بيانگر جهشي اساسي در تصويري كه آنها از جهان دادند 
هاي علمي اي در باب بنياد علوم و نيز پيدايش مواد يا رشتهگيري پرسشهاي تازهنيست، بلكه بيانگر شكل

  .اي استويژه
هاي علم مدرن را هدف قرار دادند و به اين هاي نو در علوم جديد، پايهبه موازات تحركات، نظريه

يدي را پيش روي ها، نگرش جداين نظريه. ترتيب، زمينه نظري تزلزل الگو ياد شده را نيز فراهم نمودند
نگر و غيرقابل تجزيه جهان و گرا و جزءنگر علم مدرن، از ماهيت كلجهان گذاشتند و در رد منطق تجزيه

مي توان احياي دوباره الگوي جهان پايدار و بوم شناختي را همزاد با ... هاي آن سخن به بيان آوردندپديده
شف ميدانهاي الكترومغناطيسي، نظريه نسبيت، ك: حوزه علوم جديد از جملهدرهاي نوكشفيات و نظريه

و بعدها نظريه غيرخطي، نظريه آشوب و اصل خود توم، اصل عدم قطعيت، نظريه تكامل نظريه كوان
  .سازماندهي و در نهايت نظريه پيچيدگي دانست

 خرد و پروژه روشنگري افزايش يافتهاي پيرامون سودمندي در خالل قرن بيستم شبه«از اين رو 
مي كه خرد آخرين دري هنگا: اندآنجا كه جرج استين ابراز مي دارد كه جوامع به قلعه نابودي وارد شدهتا 

  ».)82خانمحمدي،( سوي نابودي خويش خواهد تاخته نوع بشر ب.  نام دارد باز مي كنددانشرا كه 
ات نسبت به هاي بعد از جنگ، موج انتقادريج و به دنبال بروز مشكالت روزافزون در دههد به ت«

مطابق اين ديدگاههاي انتقادي، ديگر جهاني . اصول و قواعد معماري و شهرسازي مدرن گسترش يافت
حلهاي قطعي بهبود زندگي محسوب نمي شدند و تكنولوژي شدن، عقاليي شدن و استاندارد شدن، راه

 اين ».)83. م. محمدزاده (  همه جانبه كيفيت زندگي انسان باشدياي براي ارتقا نمي توانست وسيله"الزاما
اي از رويدادها بود كه با باور روزافزون عمومي نسبت به ابداعات و نارضايتي در واقع حاصل سلسله

هاي علمي در جهت غلبه بر مشكالت بشري و استاندارد كردن زندگي انسان، كه طي ساليان توسعه زمينه
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بينانه دوران شكوفايي پس از ، رفته رفته، جو خوشكسب شده بود، در تقابل قرار مي گرفتند، بدين ترتيب
  .جنگ جهاني دوم، به گسترش جو بي اعتمادي، بدبيني و ياس تبديل شد

بي جا نخواهد بود اگر، در دفتر يادبود : از ديدگاه دو الكامپاني سيماي اين دوره چنين تصوير شده است
جستجوي رقيبي . ك به نام قرن بيستم ثبت شودهاي هولناجايزه بگيران تاريخ، جايزه بزرگ دهشت آفريني

اي از تاريخ را سراغ نداريم كه اين همه هيچ دوره: در اين زمينه براي قرن بيستم كاري عبث خواهد بود
اي عقالني و با گير، كه به شيوه زمين در آن اتفاق افتاده باشد جنايتهاي تودهجنايت در مقياس كره

تام ترنر، . ، برون از قدرت ادراك بشريند جنايتهايي زائيده نوعي انحرافاخونسردي تمام، صورت گرفته
در تاييد ديدگاه فوق ارزيابي خود را چنين ابراز مي كند كابوس بزرگ دوره استالين، جنگ جهاني دوم، 

 ميالدي، 1990 و 1945 سيصد جنگ ديگر بين سالهاي  كشتارهاي جمعي، بمب اتمي، جنگ ويتنام و
.  كشاورزي، سقوط محيط زيست، نابودسازي جنگلهاي كهن شاهد عيني بر اين ادعا استصنعتي كردن

اند، همين بوده» علم«و » خرد«جنبه آزار دهنده اين گونه مصيبتهاي قرن بيستم آن است كه آنها محصوالت 
  .شده است» خرد«منجر به ارزيابي مجدد قدرت 

قتصادي  ا،ثل جنگ، استعمار و مناسبات سياسيدي، ممابعاد بحران تمدن جديد جداي از موارد تع
 در رابطه با طبيعت و توسعه ايجاد كرد كه در مرحله "ناعادالنه، مشكالت ناخواسته زياد ديگري مخصوصا

  .منجر شد» پايدار«و در مرحله بعد به مطرح شدن نگرش » اكولوژيكي«اول به جنبش 
نگرش پايدار در جريان تسلسل تفكر مدرن در اين ميان برخي از نظريات حاكي از آن هستند كه 

 در مسير تفكر نقادانه و انسان "اين ديدگاه كه طبعا« قابل تفكيك نيست؛ شكل گرفته و بگونه اي از آن
هاي اين دوره مي تازد و آنها را چالشهايي مي مدارانه مدرنيته شكل گرفته است به وجوه تاريك و غفلت

مدرنيته با آرمان تحقق .  به انهدام طبيعت و نوع انسان مي انجامد"پندارد كه در صورت چشم پوشي مĤال
ها و باالخره بهشت در زمين، آزادي و برابري انسانها، بالفعل كردن استعدادهاي نهفته در طبيعت و انسان

قرن گذشته آزمايشگاه و بستر اين تجربيات، در كنار ... ايجاد جامعه رفاه اجراي طرح خود را آغاز كرد
 توان  كه مي.هاي اجتماعي و محيط زيست بودتاوردهاي شگرف، شاهد تضادهاي مهلكي در عرصهدس

تفكرمدرن براي ... طلبانه و خردابزارانه اين دوره مي باشدگفت معلول اخالقيات سودمندمدارانه و فرصت
ب گرديد و در تناسب گري و آزادسازي استعدادها، ناچار متكي به نظريه انقالبه زيرآوردن تقليد و محافظه

 خالقيت را از آسمان به زمين آورد، حركت و نسبيت را جايگاه سكون و قطعيت با آهنگ پيروزي، جايگاه
كارهاي نويني و تكرار مذموم گرديد و بدين ترتيب، نيروهاي شگرفي آزاد و راه» ارزشمند«نمود، امر بديع 
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كه به معناي رقم زدن آينده انسان توسط وي و در واقع توسعه مربوط بدين تحول مي گردد . ابداع شد
  ».)82احمدي، ف، . (برنامه ابزار نائل شدن آن به هدف است

يش از يك قرن خود جتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي باهاي مختلف مشكالتي كه در عرصه
ست كه علي رغم  صاحبان انديشه را در سراسر عالم به تعمق واداشته است و از همين رو ااندنمايي كرده

 متعارض براي كنترل و هدايت "هاي معرفتي نظريات متنوع و گاهاتداوم مشكالت، در هر كدام از حوزه
  .وضع موجود در جهتي مطلوب و قابل اطمينان پيشنهاد مي كنند

 در مباحث معماري نيز انعكاس "تنوع و پراكندگي شديد آراء و نظرات در تمدن بعد از مدرن عينا
 به نظر مي رسد بحران در معماري معاصر مستلزم ارزيابي مجدد و نقد اساسي نظريات موجود مي يابد،

بلكه به قول آذرنو معماري را در جهت يك خود انتقادي، جدي هدايت نمايد، براي درك ملموس . است
مدرن  مكاتب و سبكهاي معماري بعد از  تعدد است بههاي معماري كافيندگانگي در نظريهاين تنوع و چ

  .توجه كنيم
:                                                                                                                               هاي نظري پايداري پيدايش ريشه-3-3

رچه بودن كل در نيمه اول دهه هفتاد ميالدي، با پيدايش بحران انرژي، براي اولين بار موضوع يكپا
 جهاني، بطور جدي مورد توجه قرار گرفت و در پي آن، اشكالي از زندگي كه بر مصرف بي رويه سامانه

در نهايت، آگاهي واقعي نسبت به تاثير كليدي محيط زيست بر . انرژي تكيه داشتند، مذموم شمرده شدند
مچنين لزوم رعايت حقوق كيفيت زندگي انسان، درك ارزش حقيقي و اهميت حفظ و نگهداري آن و ه

زيست محيطي، در همان سالهاي نيمه اول دهه هفتاد شكل گرفت و به تدريج مورد توجه محافل، نهادها و 
در پي گيري علل آشفتگي آب و هوا و  «.موسسات بين المللي و از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفت

 مي شوند، كه روند رو به تزايد آن مي هاي اوزوني شناختهضرر و زيانهاي فاحش ناشي از آن، حفره
ها، آلودگي از طرفي ازدياد روزافزون بازمانده. توانست شرايط تداوم زيست را در كره خاكي منتفي سازد

زمين، آب و هوا كه به واسطه فرهنگ مصرف و به كارگيري حداكثر منابع كه روي ديگر سكه توسعه مي 
 هاي اصلي بشر و بازنگري مباني راهر به تدريج تبديل به دغدغهاين امو. باشد بدان اخطاري جدي مي داد

  ») .82احمدي، ف، (كارهاي مدرنيسم گرديد 
همه و همه نشان از آن ... ها و انبوهي جمعيت، شكل گيري كالن شهرها، ظهور شهرها، منطقه« 

طي خود را تنزل داده، دارند كه انسان امروزين بيش از هر زماني ديگر در تاريخ خود، شرايط زيست محي
ها و زوائد مصرفي خود را ماندهها، پسپذير اين كره خاكي را بيش از پيش مصرف كرده و تفالهمنابع پايان
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در محيط بالفصلش رها كرده است، دگرگوني شرايط جهاني طبيعي آن چنان عظيم است كه مي رود نه تنها 
  » ) .82. م. حبيبي( كند حيات جهان مصنوع انسان كه حيات خود او را تهديد

. هاي نگرش پايدار، در متن نگرش مدرن بيش از يك قرن است كه در حال شكل گيري استنطفه
  .اندولي مباحث مدون اين حوزه معرفتي كمتر از نيم قرن است كه مطرح شده

ند و به قدمت كانين تاريخچه بحث پايداري را با بحث اكولوژي گره مي زسآلين لي پيتر، استاد دانشگاه وي
رافگر مدرن ص اكولوژي در فرانسه و به محدوديتهاي توسعه قدرت مدار، ناپايدار و امجله ساله اولين 150

ايده توسعه مبتني بر . ت الگوهاي جديد توسعه اشاره مي كندر پس از جنگ جهاني دوم، ضرو"مخصوصا
 توليد تلزم مصرف زياد مواد خام وبا مشاهده مدل توسعه دهه هفتاد كه مس» توسعه اكولوژيكي«بوم يا 

  .پسماند زياد بود مطرح شد
محيط زيست ما در حال تخريب و حركت در مسير هولناكي است، همچنين، معناي زندگي انسان 

 در حقيقت نگراني انسان معاصر در مورد اين گونه. مشابه قرار دارند هاي مرتبط با آن در وضعيتيو پديده
اين الگوي توسعه، تضمين كننده بقا، ثبات و پايداري . وضوع توسعه پايدار استمسائل، دليل اصلي طرح م

ها، باقي، ثابت و پايدار بمانند و بقاي نسلهاي آينده را چيزهايي است كه بايد در جريان تغيير و تحول پديده
  .هم تضمين كنند

رصه معماري و شهرسازي، آراء  فرهنگي، اجتماعي و عدر تعامالتاي پايدارتر در قالب لزوم پيدايش شيوه
و نظريات گردآوري شده، نشان از تمايل بشر در گذر از قواعد ناپايدار و هنجارهاي نادرست به اصول 

 و سير از كهنه به نو و رشد و پيشرفت خويش را در ي است كه نسلهاي گذشته آنرا تجربه كردهپايدار
در كنار نقد مدرنيته به مثابه « :  احمدي چنين آمده استاي ازدر مقاله. اسلوبي استوارتر نمايان ساخته است

گرا در انديشه زاينده توسعه، در رويكرد به سنت بعنوان آلترناتيو، جهت دريافت رموز پايداري؛ ديدگاه كل
جاي سلطه انسان بر طبيعت، نگاه به ه گرا؛ پذيرش حاكميت طبيعت بر سرنوشت انسان ببرابر تفكر تجزيه

فرد يا نسل؛ توجه به مقياس و ايجاد ت جاري و الينقطع، جاي محدود كردن زمان به عمرزمان، به صور
 از مقوله سنت اخذ و مورد "مجددا... شرايط در خور انسان، به جاي سازماندهي انتزاعي و مكانيستي؛ و

نه محدود بازبيني قرار گرفت، بدين ترتيب مي توان گفت نظريه پايداري و اموري كه به يك نسل و يا زما
نمي گردد از انديشه سنت اخذ گرديد، اين دريافت در حد نظري محدود نشد و براي تعميق در دريافتها 

شكل گرفت كه در » توسعه پايدار«بدين ترتيب به تدريج مفهوم . مصاديق سنت نيز مورد مداقه قرار گرفت
 جويانه مابين اين دو مي باشد كارهاي آشتياي به مدرنيسم و سنت و راهلبانهواقع بازنگري اصالح ط

  »).82احمدي، ف، (
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ئه داده ادر اين خصوص، انتزو مانچيني، معمار و استاد ايتاليايي طراحي محيط، ديدگاه قابل تاملي را ار ...«
شان در گذشته انديشه ثبات، برپايه پايداري چيزها، دوام شكل آنها و روابط به ظاهر ذاتي: به عقيده او. است

اما امروز، قطعيتهايي كه الگوي تاويل ما از . استوار بوده است) ده و سكون قراردادهاي اجتماعيرخوت ما(
امروز اين جهان ثابت، جاي خود را به جهاني سيال داده است كه در آن . واقعيت بودند، ديگر وجود ندارند

ايد با خواست و اراده بدست پايداري و ثبات، كه اين همه به آن نياز داريم، ديگر داده معين نيست بلكه ب
 ثبات ديگر ذات چيزها نيست، از آنجا كه... آيد و اين ثبات اگر وجود داشته باشد، نتيجه يك طرح است

بايد ثمره كنشي خود خواسته و يك طرح باشد، طرحي كه عبارت است از آنچه بايد دوام داشته باشد تا هر 
با حركت در . ز دست رود و محيط زيست سياره تخريب شود ا"معنا"چيز ديگر بتواند تغيير كند، بي آنكه 

مي كند، ]خلق[در اينصورت، معنايي كه به عصر و زمان خود متعلق باشد و"اين راستا طرح مي تواند حقيقتا
  »).83. م. محمدزاده(  ياري خواهد رساند به ساخته شدن آينده

اپايداري ه نمودي از تاثيرات ن كمخصوصا در عرصه معماري نگرش پايدارپيدايش اساسي ريشه
هاي زندگي مردم، در ها و شيوهنياز به پايداري در عرصهمي توان بطور خالصه  عصر مدرن مي باشد،

نگرشي اولين عامل پيدايش ؛ چراكه  عنوان كردساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و تبعات عام و خاص آن
 زندگي  سطحيت متكي بر معنا بوده و ارتقا است كه در آن، چرخه زندگي و پويايي حيا اينماندگار

.  علمي و صنعتي مستلزم ناپايدار كردن مفاهيم و معاني دروني و شئون زندگي انسان نباشدوپيشرفتهاي
 ارمغان آورد  بهانسانبراي  تمدن  اين بر پيشرفتها، تواناييها و امكاناتي كه مدرن،پيامدهاي ديدگاه ناپايدار

 كرد كه هم پايداري محيط زيست بشر در آن لحاظ شده  نهاد بتوان رويكردي بنياننمي چربد بنابراين بايد
 فظ هويت و شكل زندگي انسان، اوح يهمچنين در وراي پذيرش مسئوالنهباشد تا متضمن حيات باشد و 

ل در جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم، همه چيز با شتاب در حا.  باز نداردرا از طي مسير رشد و ارتقا
تغييراست و اين تغيير شتابان، بسياري از مسائل پذيرفته شده و به ظاهر قطعي را نيز دستخوش تغيير نموده 

اي مبتني بر اصول و  تفكر و انديشهحضورلذا لزوم .  در مسيري با سرنوشت نامعين هدايت مي كندگاهو
و مصنوعي او را مستحكم نگهدارد،  كه بتواند بنيانهاي زندگي انسان و محيط زيست طبيعي اندگارمفاهيم م

  . مشهود و ضروري است"كامال
همانطور كه در فصل قبل توضيح داده شد،ادامه حيات نسل بشر مستلزم اتكا به انديشه اي است كه 

  .اورا از ادوار باطل تغييرات و تحوالت آني و ناپايدار در عرصه هاي مختلف زندگي مصون نگهدارد
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  :منصوب به آنمعماري  تعريف پايداري و -3-4
 اجالس زمين متشكل از نمايندگان كشورهاي مختلف در باب  در ريودوژانيرو در1992سال 

مسائل زمين و خطرات آن در خصوص پيامدهاي زيانبار مصرف انرژي و منابع طبيعي، توسعه پايدار بدين 
  :شكل تعريف شد

ي را بدون از دست دادن تواناييهاي نسلهاي آينده اي است كه بتواند نيازهاي كنونتوسعه پايدار، آن توسعه«
   »).83مطلبي، ق، (در تامين نيازهايشان برآورده نمايد 

اين تعريف به ضم برخي صاحبنظران، تعريفي حصري و محدود است و در آن مواردي ناديده 
ان در كره خاكي شهاي اخالقي انسانها در حيات ابديبه نقش در اين تعريف ضمن اينكه« اند؛ گرفته شده

هاي ديگر در ايجاد نظام زيست جهاني نيز ناديده گرفته شده اشاره نشده، مرتبه و ارزش اركان و مولفه
از يافتن واژگان مناسب حلهاي بلند مدت كه تداوم بقا و رفاه انسان را تضمين كند، نياز به يافتن راه. است

  » . )9كيم، ج، ص.(تر استبراي تشريح نياز، بسيار ضروري
ترين عناصر و ، در تعريف توسعه پايدار، چنين به نظر مي رسد كه بنياديامابرخالف اين نقد

اجزاي سازنده و پردازنده توسعه، نيازهاي انسان در نسلهاي آينده و نسل امروز، انسان و منابع تامين اين 
  طبيعيباط متضمن پايداري منابعاند و همين تعامل و ارتنيازها، بصورت كاملي به همديگر ارتباط داده شده

  .است
تواند  مي گذاري شده باشند،ارزشهاي انساني پايهبراساس نيازها وو الگوهاي آن  معيارها كهايفرآيند توسعه

همانطوريكه . در قالب پايداري معماري و فضاهاي شهري تدوين نمايداني پيوسته و ديدگاهي جامع جري
يط ساخته شده نيازمند شناخت انسان سالم است، درك انسان، تجزيه و تحليل، طراحي و توسعه مح

ها و نيازهايشان بعنوان مهمترين كاربر محيط مصنوع نيز همانقدر شناخت ابعاد وجودي او و آگاهي برانگيزه
بنابراين مبناي توسعه پايدار تفكر انسان محوري است كه در آن نه تنها كيفيت زندگي . حائز اهميت است

بلكه نيازها و كيفيت زندگي نسلهاي آينده نيز لحاظ مي شود و به پايداري اين كيفيت بر مبناي نسل امروز 
  .استفاده بهينه از منابع، ارزش نهاده مي شود

هاي كيفي همچون پايداري، نيازهاي مشترك انساني، به عبارتي ديگر رويكردي كه در آن گزاره
 مرتبط، مهمتر و با ارزشتر از عوامل و خواستگاههاي كيفيت محيط و ديگر ارزشهاي اجتماعي و اخالقي

  . حسي تلقي مي شوند"مادي و كالبدي و يا صرفا
  :ددر توسعه و طراحي پايدار لحاظ مي شو " و مكمل يكديگر لزوما رويكرد مهمسهبرمبناي اين تعريف 
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ينده اوست  اولين رويكرد آن، نگرش جامع و اساسي به موضوع انسان و نيازهاي كنوني و آ-الف
هاي انسان را در ابعاد مختلف وجودي او را جهت كه در واقع شناخت دقيق و نيازها و انگيزه

  .دستيابي به توسعه پايدارالزامي مي داند
ولي معتقديم كه حفظ . در اين تعريف از جنس نيازهاي نسل بشر سخني به ميان آورده نشده است

يازهاي انسان در ابعاد روحي و جسمي او بعنوان و برقراري تعادل در برآورده ساختن تمام ن
  .مهمترين شاخص توسعه پايدار، مي تواند و بايد مورد تاكيد قرار گيرد

ر و پوشيده به آن اشاره گرديده است، در واقع ت رويكرد دوم كه در اين تعريف به نوعي مست-ب
يعت يا محيط مورد استفاده همان منبع مرتفع ساختن نيازهاي انساني است، در اين تعريف كلمه طب

قرار نگرفته است ولي لزوم ادراك و تبيين مفاهيم محيطي پايدار در راستاي حفظ تواناييهاي آن 
  . مشهود است"جهت تامين نيازهاي آينده، كامال

اي يا به عبارتي ديگر فضايي وسيله. هاي فوق است رويكرد سوم كه به نوعي مكمل گزاره-ج
لوب محيطي از حيث ابعاد مادي و غيرمادي زندگي انسان و نيازهايشان و در است با قابليتهاي مط

 اين چنين "ترين درجه تعامل رو به رشد و فزاينده با محيط زيست طبيعي پيرامونش، ما غالباعالي
 پشتوانه اين ادعا از . نسبت مي دهيمدوم به مقوله طراحي و در درجه "معماري"فضاهايي را به 

بع طبيعي كره خاكي ما در راستاي اهداف معماران مصرف وز بيش از نيمي از منااست كه امرآنج
طبيعي خود خارج شود  از فرم و خاصيت  به دست انسانمي شود و طراحي از آن ر و كه هر آنچه

  .به شكلي ديگر در اختيار بشر قرار گيرد لزوما انديشه اي بر تغيير آن حاكم بوده است
اي اي كه فرآيند توسعه پايدار در نظر دارد محصول نيست يعني فرآوردهرف نهايي، معاز منظر اين رويكرد

اي به منظور نتيجه خاص باشد نيست بلكه اين فرآيند به دنبال كه حاصل از تالشي زمانمند و صرف هزينه
واند بر مستلزم استيال بر طبيعت نيست و مي ت بازآفريني  است كه در آن يا اشياءمحيطآفرينش كيفيتي از 

  .ارزش غفلت شده آن بيافزايد
 بر دو ديدگاه و نظريه مهم ناظر است؛ اين "توسعه" اجالس ريو؛ كلمه "توسعه پايدار"در تعريف 

كلمه نظم دهنده است و نمي توان توسعه را براي تعدادي قوانين و نواحي محدود كرد و در عين حال قابل 
دوم اينكه ) در حال و آينده. (در دنياست، احاطه دارداجرا براي همه جهان و هر كس و هر چيزي كه 

راهنماي مشخص و مدوني براي توسعه وجود ندارد، اما تداوم توسعه راهنمايي است براي پايداري در 
  .توسعه و ادامه مسير آن
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  :تعريف براساس دو نظريه شكل گرفته است
ي در شرايط قابل قبول زندگي استاندارد براي  شامل موقعيتهايي براي نگهدار:ديدگاه مبتني بر نيازها -الف

  همه مردم
با توجه به ظرفيت محيطي براي تكميل كردن نيازها از زمان حال تا :  ديدگاه مبتني بر محدوديتها-ب

  آينده، با تعيين كردن بوسيله موقعيت تكنولوژيكي و سازماندهي اجتماعي
دومين نياز هر فردي . ، محل اقامت و استخدام مي شود شامل نيازهاي پايه مانند غذا، لباس"نيازها مقدمتا

شان تالش نمايند تا اين در هر مكاني وجود فرصتهايي است تا افراد براي باال بردن معيار استاندارد زندگي
  .استاندارد در جايي فراتر از حداقل ممكن قرار گيرد

ودن منابع، اما همچنين كاهش پذير بمحدوديتها شامل محدوديتهاي طبيعي مي باشد، مانند پايان
وري منجر به استفاده زياد از منابع طبيعي مي شود و كاهش كيفيت آب و از بين رفتن تنوع زيستي را بهره

براي آينده معمول ما بهترين حالت ممكن است، اگر چنانچه نيازها به بهترين شكل برآورده . باعث مي شود
  . و شايد در شرايطي بهتر بتوان حتي محدوديتها را كاهش دادشوند، در حاليكه محدوديتها افزايش نيابد

. اي بايد به تكميل و ارضاي نيازها كمك كند و در عين حال نبايد محدوديتها را افزايش دهدهر توسعه
)URL(http//:www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain-weblinks  

، يا هر مجموعه متحول در حال سامانهمعه، اكومفهوم پايداري اشاره به نوعي از قابليت، توان جا« 
اما در ... آينده نامحدود تامين مي شودايپيشرفت دارد كه از طريق آن قابليت تداوم عملكرد و كارآيي بر

معماري به معناي نوعي از طراحي است كه بتواند ساختمانها يا جوامعي ايجاد كند كه حداقل فشار و 
متي، كارآيي، معاضدت و همكاري جمعي و در حاليكه همزمان بتواند سالتخريب را، در محيط ايجاد كند 

  .كيفيت خوب زندگي را تامين كند
، اقتصاد )Environment(يعني محيط ) Green Triangleمثلث سبز «تعريف ديگر براساس 

)Economy ( و برابري)Equity (هرگاه شما كار ...در چارچوب طراحي اكولوژيك  «:ارائه شده است
با توجه به همبستگي ( از روي ضرورت "تقريبا. ودمندي در رابطه با يكي از سه موضوع فوق انجام دهيدس

 » . )82خانمحمدي،(كاري سودمند، براي دو موضوع ديگر نيز انجام خواهيد داد ) سه موضوع فوق
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  :در دياگرام زير مفهوم پايداري با سه رويكرد ديگر ترسيم شده است
  
  
  
  
  

    
  
  
     

  
  
  
  

 

  اي و درهم تنيدگي است به سه موضوع پايه» كل نگري«ديدگاه پايداري كه ويژگي غالب آن « 
اقتصاد؛ جامعه انساني و فرهنگ؛ محيط زيست، نه از زاويه منحصر به هر يك بلكه در ارتباط با اين عوامل 

  .شوند معتبرترندبا يكديگر مي نگرد و تصميمات به نسبتي كه به منطقه مشترك اين سه نزديك مي 
به ) محيطي، اجتماعي، اقتصادي(هاي ياد شده معماري پايدار  در ارتباط با اهداف سه گانه مك كارتيبتل

  :نكات زير اشاره مي كند
قابليت كاربرد مجدد حذف زباله و بازمانده، مصرف  ايجاد كيفيت محيطي برتر،: اهداف محيطي -1

  .هااليندهآ آب از فاضالبها، حذف انتشار كم دگرگون شونده، بازيافت مصالح، بازيافت
هاي جاري، تقليل مصرف انرژي، ارائه راه  ايجاد ارزشهاي برتر، تقليل هزينه:اهداف اقتصادي -2

 نگره حلهاي آينده دون نقص روشهاي با سهولت توليد، راحلهاي ب

، ايجاد عايق امنيت، قابليت انطباق، به خدمت گرفتن كيفيت، حذف فقر انرژيك: اهداف اجتماعي -3
هاي منعطف، زندگي توام با سالمت، مراقبتهاي خانگي، آموزش دائمي، تحويل در برنامهصوتي، 

  ».) 1382مشاورين بتل مك كارتي، (خانه

 محيط
Environment 

 

 اقتصاد
Economy 

 

 جامعه
Social 

  طي پايداري محي
  اكوسامانه بي عيب -1
 نگهداري ظرفيت -2

 تنوع زيستي -3

  

   پايداري اجتماعي
  هويت فرهنگي -1
 )قابليت دسترسي(دسترسي -2

 ثبات و پايداري -3

  Equity برابري و توازن -4

  پايداري اقتصادي 
 رشد اقتصادي -1

 توسعه -2

 بهره وري -3

  توزيع عادالنه -4

 
هاي پايداريسه گانه: 3-4دياگرام   

URL(http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain-weblinks.htm) 
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 ماندني، مداوم،( تاب آوردني –در فرهنگ لغت به معناي قابل تحمل ) Sustainable: (كلمه پايدار«
  .آمده است) پايدار

  :به معني) Sustain(اين كلمه از فعل 
  نگهداري كردن، نگهداشتن، تحمل كردن، طاقت آوردن -
 ادامه دادن، طول دادن -

 پشتيباني كردن، تقويت كردن، تاييد كردن -

 محافظت كردن از، حمايت كردن از -

 اي را بازي كردن، تاب تحمل چيزي را آوردن نقش هنرپيشه.) م.م( -

 .ي فوق، به معناي بي دوام، گذرا، كم تحمل مي باشددر مقابل معان» Unsustainable«كلمه ناپايدار
  .» )1373آريانپور، (

. مفهوم پايداري احساسي از تداوم و اطمينان، اميد و زندگي را القاء كرده و پرجاذبه مي نمايد « 
مفهوم فوق چندي است كه بصورت گسترده در حوزه علوم مختلف از جمله فلسفه، بوم شناسي، 

جامعه شناسي، مديريت، اخالق، صنعت، تجارت و تعليم و تربيت بكار گرفته شده كشاورزي، اقتصاد، 
هاي نظري و عملي مربوط به طراحي محيط، شهرسازي،  زيادي است كه در حوزه"است و سالهاي نسبتا

. ها را تشكيل مي دهدترين محورهاي مباحث نظري اين رشتهمعماري، مطرح شده و امروزه يكي از اصلي
با توجه به گستردگي و عمق اين نگرش با . اواني نيز براي كاربردي كردن آنها به عمل مي آيدتالش فر

ارزيابي » مدرن«را معادل اهميت اثرات مفهوم » پايداري«كمي تسامح، شايد بشود اهميت و اثرات مفهوم 
  » .)82خانمحمدي،(كرد
  : نظرات گوناگون در خصوص پايداري-3-5

وسعه پايدار پيشنهاد شده است كه برخي از آنها حالت عمومي برخي تعاريف گوناگوني براي ت
  :ديگر حالت اختصاصي دارد

 برآورده شدن احتياجات اساسي نيازهاي همه مردم و توسعه فرصتهايي براي گسترش اقتصاد و شرايط ■
پايداري هايي براي در نهايت اين واژه ظرفيتي براي توسعه پروژه. اجتماعي را توسعه پايدار گويند

يك نوآوري در توسعه، پايداري را لحاظ مي كند اگر . سازماندهي شده و اقتصادي را فراهم مي آورد
چنانچه در آن به پشتيباني و حمايت از محيط و آفرينش فرصت توجه شده باشد اين نوآوري قادر است تا 

. فريني رسيدند، پديد آورداي را پس از اينكه تشكيالت توسعه به مرحله سودآفعاليتها و منابع مالي
)Bread for the word, Background pager.129 ,Washington DC 1993( 
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ي كه در داخل آن زندگي مي كند حمايت و سامانهكيفيت زندگي انساني تا زماني است كه او از اكو ... ■
 International union for the conservation of Nature and Natural.(نگهداري نمايد

Resources 1991(  
طبيعي تجديد شونده قابل حذف كردن و تنزل دادن نيستند، به عبارت ديگر تشخيص فوايد منابع  منابع ■

تجديد شدني براي نسل آينده تا زماني است كه از آن بطور مداوم و موثر نگهداري شود و مانع كاهش 
  Word Resources Institute,1992-93)( .منابع طبيعي مانند خاك، آبهاي سطحي و بيوماس شود

 .ها و كيفيت منابع طبيعي استدهندهصادي در ارتباط با نگهداري سرويسمزاياي توسعه اقت■ 

(R.Goodland and G.Ledec,1987،36) 

نگري و نگهداري و بهبود استاندارد زندگي آينده ايجاد كنند، اين  تصميمات جاري نبايد خللي در آينده■
 اقتصادي بايد مديريت شده باشد بطوريكه، زندگي ما با تقسيم سامانهبر اين دارد كه، امر داللت ضمني 

  R. Repetto,1986,  PP.15-16)(. بندي منابع طبيعي و نگهداري و بهبود آنها صورت پذيرد
كه برگرفته از برد خاصي از تغييرات مثبت در كيفيت زندگي مردم است و پايه آن بر اساس   تعريفي■

  . ي است كه اجازه مي دهد، اين برد تغييرات بطور نامحدودي در نظر گرفته شوندسامانه
(L.M. Eisgruber, 1993, PP.4-8) 

يك وضعيت فيزيكي ثابت و پايدار اقتصادي مي تواند ادامه داشته باشد، تا ...  رشداي بدون توسعه■
وري و استفاده موثر از منابع ش بهرهازهاي بشر را بوسيله افزايهاي بيشتر، نيزمانيكه گسترش در ظرفيت

  )H.E. Play 1992333-338(.فزايش مصرف منابع، برآورده سازدطبيعي ولي نه با ا
  
 : طراحي پايدار-3-6

"الحق و ذهق الباطل، انا الباطل كان ذهوقاجاء "  
  "در دراز مدت طراحي پايدار يك گزينه نيست، يك اجبار است"

  »نربرت لكنر          «                                                                                               

  "اي از والدين شما نيست، امانتي است از فرزندان شمابا زمين به نيكي رفتار كنيد، زمين هديه"
  »كين يان پرور«                                                                                                                         

م توجه همزمان اگر قبول كنيم كه كار معماري شكل دادن به مكان زندگي انسان است، پس معماري مستلز« 
به عبارت ديگر معماري در صدد ساختن ظرف براي مظروف است، . »زندگي«و » شكل«: به دو عامل است
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» شكل«يش از حد به هر يك از دو عامل بپيداست كه توجه » زندگي انسان« براي مظروف ،ظرفي به نام بنا
  .شود منجرميامطلوب و ناموفق وناپايدار از آنها به معماري ننهادن ديگري و يا تلقي نادرستواو»زندگي«و 

و معماري نا مطلوب معماري است كه انسانها در آن احساس زنده بودن و حيات داشتن و انسجام 
ظروف، هر ظرفي به مطبيعت به ما مي آموزد كه زيبايي يعني مطابقت كامل ظرف و . آرامش نمي كنند

قرابت بيشتري » آنچه بايد باشد« به ميزاني كه در آنچه هست، با د، يعنيينسبتي كه به اين تطابق نايل آ
  ».)81 . م.حجت(برقرار كرد زيباتر است 

توانيم  يطبيعي يا سرزمين آن م، دررابطه با بستررآورده معماريي كه از يك فساده ترين برداشت... «
، در درون بنا و در رابطه با بيرون بنا در كار كردن آن» مكانيكي«هاي ،  تصويري است كه به چگونگيداشت

آنچه درون بنا مي گذرد، بر مبناي سلسله نيازهايي كه براي  ديگر  بيانبه. فضاي بروني بنا مي نگرد
ي آن مي آيد  به آنها فضاي دروني تدوين شده و شكل گرفته  و آن در خارج از بنا به كار زندگپاسخگويي

همه در رابطه . گزيني تحقق پذير نيست و آنچه در حد فاصل اين دو برقرارمي شود امر جايو بي آنها اصوالً
ند كه بنا قابل زيست راينها به اتفاق ميسور مي دا. شوديعني سنجيده و طراحي ميكاربردي و مكانيكي 

براي معماري خوب، براي رسيدن به مكانهايي زنده و جاودانه،  شرط الزم« ».)85،  م،فالمكي(انسان شود
  »).81. م. حجت(شناخت زندگي انسان است 

سخن گفته مي شود، ) اني منه زنده(ندگانيآنجا كه از معماري جاودانه و مكانهايي زنده و پذيراي ز
ي نام برده مي شود كه صفت خاصي را نمي توان بطور اخص بر آن قائل شد، چرا كه همواره از كيفيت

اي نمي تواند همگي آنها را اي متنوع و پيچيده هستند كه كيفيت ويژهمتغيرهاي انسان و زندگي او به اندازه
ر معماري تنها بنابراين هر معماري و به تبع آن هر اث. صورت ممكن در يك جا فراهم آوردترين آلدهدر اي

جريان پيوسته و اين كيفيت . يك داعيه مي تواند داشته باشد و آن ارتقاي كيفيت زندگي انسان است
-معماري پايدار، معماري. نمي گنجد و اين رمز پايداري آنستالينقطعي مي تواند باشد كه در حصار زمان 

. خاصيت پايداريش جدا نمي سازدآنرا ازاثيرزمان تزمان درآن حاكم نيست و.يست كه در قيد زمان باشداي ن
انسانها در طول .  جاي مي دهد و مظروف آن نمي شود خودپايداري مفهومي است كه زمان را در ظرف

روح . تغيير و تحول بنيادين در آن صورت نمي پذيردزمان يك بعد فطري را همواره همراه دارند و هيچگاه 
. اي را سپري مي كند و زمانمند استر زمان جريان پيوستهانسان تسخير زمان نمي شود، جسم او در گذ

معماري كه بتواند خواستگاههاي روح انسان را در كنار نيازهاي مادي و جسمي او فراهم آورد، معماري 
است كه حقيقت زندگي انسان در آن بيشتر درك شده است و به توفيق اين ادراك، مكاني آفريده مي شود 

  .و اين هويت مانا و پايدار استكه هويت انساني دارد 
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در بخشهاي گذشته اين رساله در باب چگونگي پايدار بودن معماري و ويژگيهاي اصيل و غير 
 – معماري –ترين تعريف از اين پديده  شد و در جستجوي جامعترين و صحيحفيزيكي آن بحث و بررسي

يد، تعاريف صاحبنظران و نظريه پردازان و كه بتواند روشي استوارتر و پاياتري در آفرينش فضا تدوين نما
در فرصت از اين گفتارها، پايداري را از بعد متداولتر . معماران را بصورت انطباقي مورد ارزيابي قرار داديم

هاي آسايش فيزيكي آن در قالب معماري و چگونگي برقراري كيفيت و رايجتر آن، يعني بعد مادي و جنبه
  ؛ار خواهيم دادزمان آن مورد بررسي قربي

حلهايي را ابداع نمايد تا راه محيط است كه تالش مي كنددخل و تصرف درطراحي پايدار نوعي « 
كه آميخته به تعادلي دست يافته باشد و درهمنگراجتماعي و اقتصادي در يك نگاه كلكه با اهداف محيطي، 

  ». )82احمدي،( ت آيندگان فراهم آوردكيفيت برتري براي زندگي نسل كنوني و ميراث مناسبي را جهبتواند
طراحي «اي نظر به ماهيت ميان رشته. مباحث مدون طراحي پايدار از سابقه خيلي زيادي برخوردار نيست

هاي مختلف علوم و مانند بايد توجه كرد كه مطالب مرتبط با اين موضوع، بصورت پراكنده در حوزه» پايدار
اولين حركتها در جهت جمع بندي . بررسي و پيگيري مي شوند... واكولوژي، بيولوژي، مهندسي، معماري 

 هدف 1996رابرت هيسن، در سال . و تدوين اصول و مباني طراحي پايدار كمتر از يك دهه سابقه دارند
  :رساله تحقيقاتي خود را در دانشگاه فلوريدا را چنين بيان مي كند

اي هاي علمي جداگانههاي معرفتي و رشتهوزه به حدانش موجود در زمينه طراحي پايدار عموماً «
ارائه تصوير منسجم و يكپارچه از ... ها باهم هماهنگي داشته باشندبدون اينكه اين رشته. مربوط مي شود

منجر شود و اهل فن را به استفاده از آن » طراحي پايدار«اين موضوع مي تواند به درك روشني از اصطالح 
  » .ترغيب نمايد

دغدغه اصلي پايداري توجه به شرايط محيطي است، طراحي پايدار محيطي، نوعي كه از آنجا 
نزديك شدن به محصول طراحي است كه بهره مندي از ويژگيهاي دروني و بستر و شرايط محيطي را به 

. حداكثر رسانده در حالي كه شرايط نامطلوب حاصل اين ساخت و ساز را به حداقل سوق مي دهد
 و موقعيت به خوبي پاسخ مساعد ي استقرار مي بايست به شرايط رحله طراحي و نحوهساختمانها از م

  .  در حالي كه مواجهه و مقابله با طبيعت را به حداقل سوق دهند،دهند
   ؛اهداف طراحي پايدار-3-7

  :محيطي را مي توان به ترتيب ذيل خالصه كرداهداف طراحي 
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جذب نور روز، منظر دلپذير، كيفيت مناسب هوا، : نجامرساندن آسايش انسان به واسطه ابه حداكثر -1
پيش  هاي موثر كيفيتي وعايق صوتي مناسب، كنترل مناسب دما، كنترل دلخواه رطوبت، مراقبت

  .هاي الزم ايمني، كنترل مناسب انسانيبيني
كنندگان در فضا، ايجاد امنيت قابل سيالن و تحرك مناسب مصرف:  مد جهتبرنامه ريزي كارآ -2

كنندگان، ت پاسخگويي در برابر خواسته مصرفقق، سهولت در انطباق و تغييرپذيري، قابليتح
 .درهم آميختگي سازه ساختمان با تاسيسات

طراحي ساده و مدوالر، كه خود بتواند با توسعه و افزايش نيازمنديها : طراحي براي تغيير، توسط -3
 .درون بناوفق دهد، ايجاد سهولت جهت تغيير نقشه و كاركردها در 

استفاده از حداكثر انرژيهاي مجاني، مانند نور روز، : جاري براي انرژيهاي به حداقل رساندن هزينه -4
هاي موثر و مناسب كاري حرارتي مناسب، روش باد، كنترل تغييرات دما با عايقگرماي خورشيد،

 .كنترل و نظامهاي كارآمد ساختماني و به كارگيري گياهان

هاي هوا، كشيحداقل نمودن فضاهاي كانال:  توسط فضاهاي قابل استفاده،به حداكثر رساندن -5
اي و تاسيساتي، برطرف نمودن ضرورت سقف كاذب حداكثر نمودن درهم آميختگي عناصر سازه

 .در ساختمان

تقليل فضاهاي تاسيساتي و موتورخانه، تقليل : به حداقل رساندن هزينه احداث ساختمان توسط -6
 عناصر خدماتي، هماهنگ سازي سازه و عناصر خدماتي، استفاده از سازه پيچيدگي در فضا و

 .كارآمد

هاي سامانهاستفاده از مصالح با دوام، تجهيزات با عمر زياد، : تقليل هزينه نگهداري ساختمان توسط -7
 .با كنترل محيطي ساده و قابل اطمينان، دسترسي مناسب براي نگهداري و تعميرات

درهم آميختگي با طبيعت وحشي و :  به ارزشهاي طبيعي، بواسطهحفاظت و بهبود بخشيدن -8
حيوانات، توجه به شرايط سبز و آبي، جمع آوري آب باران و بازيافت آب شيرين، بازيافت موثر از 

 .فاضالب و به كارگيري آن

  :معماري پايدار -3-8
  :در اهداف پايداري محيطي عبارتند از؛ شاخصهاي كليدي  

هاي فسيلي، در توليد مصالح، حمل و نقل، ساخت و ساز و حداقل استفاده حداقل مصرف انرژي -
  .در دوره بكارگيري ساختمان

 .بهترين استفاده از مصالح قابل بازيافت و يا قابل بازسازي -
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 .اجتناب از مصرف كليه مواد شيميايي كه در ساخت و استفاده به اليه اوزون صدمه مي رسانند -

 .ريج فرسوده مي شوند و در محيط آلودگي ايجاد مي كنندجايگزيني مصالحي كه به تد -

 . محدوديت دارند"طراحي براي حداكثر استفاده از نور روز حتي در مكانهايي كه معموال -

امكانات، براي تهويه طبيعي، در چارچوب يك برنامه كلي تنظيم شرايط محيطي، كه بكارگيري  -
 .ر سوق دهدانرژي را به حداقل رسانده و آسايش را به حداكث

هاي انفعالي انرژي خورشيدي براي دريافت گرما و سرما، در اغلب بهترين استفاده از شيوه -
 .اوقات

 .اطمينان از روشهاي كنترل ساده و غيرپيچيده در ساختمان -

 .ها و موقعيتهايي در بستر طرح كه بتوان در آن انرژي الكتريكي به دست آورديافتن شيوه -

 .ه بتوان از حرارت زمين بهره مند شدشناسايي استعدادهايي ك -

سازي با مصالح سخت و روشهاي جمع ست دادن آب باران با تقليل محوطهسازي از دحداقل -
 آوري مناسب آب

سازي تابش تابستاني و سط به كارگيري سايبان براي مناسبايجاد محيط مطبوع خارجي تو -
 افزايش رطوبت نسبي در صورت لزوم 

اي العادهاي با زيبايي فوق سطح فني  حرفهز اينكه تمام موارد فوق در باالترينو باالخره اطمينان ا -
 .درهم مي آميزد

مده است كه تقاضا براي آبوجود ) BREEAM(براي ارزيابي موفقيت ميزان پايداري، معيارهايي چون 
  :صورت مي گيردارزيابي براساس سه ويژگي پايه . معماري سبز را در بازار مصرف ساختمان تشويق نمايد

 ارزيابي بنيادين، كه به درجه محيطي بودن ساختمان توجه دارد و به هر ساختماني در هر شرايط از -الف
  .اين زاويه مي نگرد

  . طرح و تداركات در ساختمان-ب
  . مديريت و اجراي ساختمان-ج

در محيط اطراف و ها، توجه به معيارهاي فوق و به حداقل رساندن واكنشهاي نامطلوب اين ارزيابي  
    در حاليكه بهترين شرايط آسايش را در داخل ساختمان ايجاد كرده باشد،محيط كره زمين توجه داشته، 

BREEAMگذاري در ايجاد ساختمانهاي  بررسي و مجموعه ضوابط جهت ارزشمبعنوان معتبرترين نظا
گذاري  خيلي خوب و عالي در امتياز خوب،قابل قبول،: پايدار در جهان تلقي گرديده كه واجد چهار مرحله



 ٥٧ 

مي باشد و معيارهاي آن در زمينه بكارگيري انرژي، زمين، آب، مصالح، حمل ونقل، آلودگي، سالمت روح 
  )82ف،احمدي،. (و جسم و مديريت مي باشد

هاي موجود آنها در خصوص طراحي پايدار در نگاه به آثار معماران بزرگ و طراحان سبز و تحليل پروژه
عماري منجر     مي به سبك بلگرايشهاي قي پايدار امري فراگير است، مانندتوان گفت؛ مقوله معمارمي 

اي التقاطي است، بلكه در توضيح مفهوم آن و اين به معني آن نيست كه معماري پايدار، شيوه. نمي شود
 شايسته هستيم كه اي به نتيجهنعنايت به خواستگاههاي بنيادي آن، شاهد وحدت معماران در دست يافت

منجر به حفظ محيط زيست، اندك دخالت در طبيعت و مصرف منابع آن و حداكثر آسايش انسان گردد، 
هاي گذشته تنها يك هدف خاص ويژه را مدنظر دارد و از  اين نوع معماري بدون اتكاي كامل به سبك

گرايشهايي مانند؛ . هره مي گيردتمامي گرايشات پيشين معماري در رفع مساله تقليل استفاده از انرژي، ب
معماري فن آور، معماري سبز، معماري هوشمند و همچنين طراحي محيطي، معماري رفتارگرا، معماري 

سبك آن در راستاي خلق فرم خاص اين ويژگي خاص معماري پايدار است، چرا كه به اصطالح ... سنتي و
 از طراحي است كه با رعايت و احترام كامل به ايي خاصي نيست اين معماري، شيوهدر ارتباط با فلسفه

هاي آسايش فيزيكي انسان مي رود و كاربر خويش و مظروف خود يعني زندگي بشر، به سراغ استنتاج شيوه
نها آاز هر روش منطقي در راستاي نيل به اين هدف در قالب اصول انسان مدارانه خويش بهره مي جويد و 

اي در طراحي اتخاذ مي ويژه) Flexibility(اين معماري، انعطاف پذيري . را به فرم و فضا تبديل مي كند
 مي داد و از ديدگاه بيش است كه سبك مدرن ارائه) الملليبين( نقطه مقابل معماري ژنريك "اكند كه دقيق

 گرايانه و روشنفكرانه خود، ارزش به ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اقليمي و شرايطاز نخبه
اين نوع « . كننده، طراحي پايدار استپذيري خاصيت متمايزاين انعطاف. ت محيطي قائل نمي شدزيس

االمكان و  كه تاكنون صورت گرفته، بلكه حتيمعماري نه بصورت احداث يك ساختمان در يك بستر، آنچه
  ».)82ف،احمدي،( ودمتناسب با مقياس و مقر طرح با بستر وحدت يافته به جزء الينفكي از آن تبديل مي ش

پايدار، انساني و از آن معماري كه در جهت حفاظت از انرژي عمل مي كند، مي تواند آسوده، « 
   ».)85 ،م،كي نژاد(شناسي دلپذير باشد لحاظ زيبايي

به خود مي دهد تر و هر زيست محيطي قابليت تغييربا توجه به شرايط اقليمي هر بسمعماري پايدار 
     مي شود به راحتي در بهترين شيوه ممكن، درصدد تعامل سازنده با محيط طبيعي برو هر جا كه ساكن 

به فرد  آن نيز به نوعي خاص منحصرآوردهبواسطه همين تغييرپذيري و انعطاف در اين معماري، فر مي آيد،
زندگي، ويژگي را به خصوصيات و ساختارهاي اجتماع، فرهنگ و اصول مفهومي بود، فلذا اگر اين  خواهد

كه هر اقليم در اختيار معماري قرار اي محل طراحي نيز تعميم دهيم و بتوانيم در ضمن رعايت اصول ويژه
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معماري، مفاهيم مي دهد، روحيات انساني و مفاهيم اصيل آن بستر را نيز در طراحي مدنظر قرار دهيم، 
 نيز در " قبال–، اين وحدت محيط زيستي و معنوي زندگي انساني به وحدتي غيرقابل تفكيك مي رسند

  . متضمن پايداري معماري است–فصول گذشته تشريح شده بود 
عوامل محيطي، انسان . و اقليم مناسب، توسعه و رشد مي يابد» پايدار« در محيط "حيات منحصرا«

از محيط زيست، امكان را نساخته، بلكه او ساخته خدا و خويشتن است، اما بدون حفاظت و نگهداري 
لذا، آينده و بقاي انسان وابسته به محيط و عوامل متغير . مل كالبدي و كيفي نمي تواند وجود داشته باشدتكا

 كه عوامل محيطي در آن مورد توجه و  هاي زيستيزندگي انسان در مجتمع. محيط و طبيعت است
ي راهبردي ساده در او به كارگيري روشه اي فاني و تاريك در انتظار داردآيندهنگهداري قرار نگيرند، 

ريزاقليم، فضاي سبز، آب و زباله، انرژي مي : برداري از منابع محيطي مانند، با توجه به بهرهطراحي شهري
   ». )83مفيدي، م، (تواند نقش بسزايي در توسعه پايدار و كيفيت زندگي نسلهاي آينده داشته باشد 

ن و اصولي كه معماران اين گرايش در آثار خود مورد عميقتر و دقيقتر از طراحي پايدار، مفاهيم آبراي درك 
المللي اين سبك مي پردازيم، در ريف از جانب معماران معروف و بيندهند، به ارائه تعا تفاده قرار ميسا

هاي معروف آنها نيز بصورت كلي تشريح خواهند شد تا به اين ادراك اثناي اين بخش برخي از پروژه
ار نه به تفكرات فلسفي و گرايشات انديشه فردي خاص، نه به سبكي خاص، كه دستيابيم كه معماري پايد

آن مي زيند  كه دربستري داراست وبه انسانهاييلي پايبند است كه شرايط اقليمي وزيست محيطي هربه اصو
 . و ببينيم كه چگونه معماري پايدار درصدد ارتقاي كيفيت است

. معرفي نمود» برنامه ريزي و طراحي پايدار«ا بعنوان در معماري و طراحي خود ر» انقالب محيطي«
طراحي » « محيطييهاطراحي با حساسيت» «معماري سبز«: اين مفهوم در قالب كلمات متعددي مطرح شد

ناميده مي شود، » پايدار«صرف نظر از نام، آنچه از ديدگاه اين طراحان . »طراحي با طبيعت» «اكولوژيكي
است كه رابطه سمبليك، با محيط اطراف طرح و نيز محيطي كه مواد طراحي شامل طراحي محيط مصنوعي 

است كه اصول و مباني خود را » روش طراحي« به بيان ديگر، آن يك . اند برقرار مي كنداز آن منشا گرفته
 درك كيفيت طبيعت در هر نقطه، بيان آن در طراحي جوامع و كامل كردن يعنيبر پايه طبيعت بنياد مي كند،

به بيان ديگر مي توان . عت بعنوان يك استعاره براي طراحيآن در داخل شهرهاي ما و استفاده از طبي
صرف مي كند و مواد مانرژي . كشد مي مي كند و نفس كه زندگيساختمانها را بعنوان موجودي تصوركرد

ن از ساختمانها تا در طول سالها تغيير مي كند و مي ميرد و در مقياسهاي مختلف آ. زايد توليد مي كند
هاي طبيعي به طور منظم به سمت يك سامانه.  با طبيعت پيدا مي كندمتشابهشهرها و جوامع، قياسهاي 
  .جايي كه حداقل انرژي مورد نياز باشد. جايگاه مستحكم در حركتند
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معه و طراحان ا استعاره طبيعت مي تواند وسيله بسيار مفيدي در طراحي باشد و اولويتها را براي ج،بنابراين
  .ساختمان مشخص كند

هاي مختلف معماري پايدار  از طلوع تمدن گونهيست،ايده طراحي پايدار امري تازه و بي سابقه ن
هاي تكنولوژيكي عظيم قرن بيستم بود كه با قطع رابطه از طبيعت باعث پيشرفت. وجود داشته است

 دهه هفتاد و مطرح شدن، استفاده بهينه از با وقوع بحران صنعتي. فراموشي روشهاي طراحي پايدار شد
هاي ها و نظريه در چهارچوب حركت"هاي جايگزين بسياري از روشها و الگوهاي قديم مجدداانرژي

و معماران نيز شروع به درك اين واقعيت كردند كه فشارها ... دهه هشتاد مورد توجه قرار گرفتند» محيطي«
وني ماري آنها به جاهايي مي رسد كه بسيار فراتر از ديوارهاي بيرآثار مع)  محيطي–اجتماعي (و اثرات 

  .ساختمان آنهاست
   )طراحي پايدار( اصول پايداري و طراحي اكولوژيك -3-9

در » اصول طراحي پايدار«مناسب است، مروري بر » طراحي پايدار«براي شناخت بهتر مباني نظري   
گرا، كاشف و بسط دهنده  و قواعد پايداري و طراحي بومصولهر كدام از ا. ديد صاحبنظران داشته باشيم

هاي انساني و اين قواعد همبستگي متقابل و تعامل محيط. ارتباط محيط مصنوع و عالم طبيعت است
هاي طبيعي را مد نظر قرار داده و بررسي مي كنند و زنجيره اثرات تصميمات طراحي بر محيط را تا سامانه

  .ي كنندمراحل نهايي آن دنبال م
مطرح هستند، ارتباط با عالم طبيعت، تعامل سه » طراحي اكولوژيك«اصول و قواعدي كه در حوزه 

  .وجه قرار مي دهندت معماري و طبيعت را هر چه بيشتر مورد بهره بردارطرفه بين معمار، 
رابطه يك بر اهميت طراحي با عالم طبيعت تاكيد دارند، اين فلسفه ژپايداري و اصول طراحي اكولو

اصول ناشي از پايداري و . متقابل و غير قابل انكار بين طبيعت و طراحي را مورد تاكيد قرار مي دهد
لذا نحوه . توجه ويژه دارد) هاي مثبت يا منفي آناعم از جنبه(» طراحي«طراحي اكولوژيك به اثرات محيطي 

مورد توجه قرار مي دهد و در تعامل و اثرگذاري طراحي و محيط را بعنوان شاخص ويژه يك طرح خوب 
نهايت مي شود گفت اصول و قواعد اين نوع طراحي، منظر وسيعتري را براي كار طراحي عرضه مي كند 

در تجزيه و تحليل . يند آن عوامل فرهنگي، روحاني و سنتهاي تاريخي مشاركت موثر و بارز دارندآكه در فر
مومي اصول طراحي بررسي مي شوند و سپس به نقاط پايداري و اصول طراحي اكولوژيك، ابتدا كاربرد ع

  :عطف ويژه هر دسته از نظرات پيشنهاد شده به شرح زير خواهيم پرداخت
  )دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ميشيگان آمريكا(اصول طراحي پايداري  -3-9-1
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 مصرف جويي درصرفه: اري در معماري مطرح مي كنداين رويكرد سه اصل اساسي براي پايد
ي مجدد و بازيافت منابع طبيعي به كارگرفته شده در ساختمان سروكار منابع، كه با كاهش مصرف، استفاده

ي حيات، كه روشي براي تحليل فرآيند ساختمان بنا و تاثيرات آن بر محيط دارد؛ طراحي بر اساس چرخه
.  و جهان طبيعي تمركز داردزيست مطرح مي كند؛ و دست آخر طراحي انساني، كه بر تعامل بين انسان

] منابع[اي را از اثرات سوء زيست محيطي ناشي از مصرف اصول مي تواند شناخت و آگاهي گسترده
  .معماري، در مقياس محلي و جهاني، به دست دهد

  
  

  
  صرفه جويي در مصرف منابع: 1اصل  -3-9-1-1

 طراحي پايدار و جلوگيري از آلودگي

 اصول
 

 

 

 

 راهبردها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشها
اصول طراحي پايدار و راهبردهاي آن -9-3دياگرام   

)82دبيديان، : منبع(  

 

صرفه جويي در مصرف 
 منابع

طراحي بر اساس چرخه 
 حيات

 
 طراحي انسان

 

 
 حفظ انرژي

 
 حفظ آب

 
دحفظ موا  

 
 مرحله پيش از بنا

 
 مرحله بنا

 
 مرحله پس از بنا

 

 حفاظت شرايط طبيعي

برنامه /طراحي شهري
 ريزي سايت

طراحي براي آسايش 
 انسان
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 تخريب بهره برداري ساخت طراحي

  ي حيات بناالگوي سنتي چرخه: الف-9-3دياگرام 

 

 

اين جريان با توليد . ائمي منابع طبيعي و مصنوع وجود دارد خروجي د-در هر بنا جريان ورودي
بنابراين، معمار با مصرف بجا و . مواد ساختماني آغاز مي شود و در سرتاسر طول عمر بنا ادامه مي يابد

  . ي منابع مي تواند ميزان كاربرد ذخاير تجديدناپذير را در ساخت و كاركرد بناها پايين بياوردمحتاطانه
 منابع مورد نياز جويي در مصرف منابع، سه راهبرد را دربرمي گيرد كه هر يك بر نوع خاصي ازاصل صرفه

  .حفظ انرژي، حفظ آب، حفظ ماده: برداري بنا تاكيد دارنددر ساخت و بهره
  ي حياتطراحي بر اساس چرخه: 2اصل -3-9-1-2

طراحي؛ :  اصلي استيي حيات بنا، فرآيندي خطي، متشكل از چهار مرحلهمدل سنتي چرخه  
ي حيات در در اين مدل، مفهوم چرخه). 2-1-9-3دياگرام (ساخت؛ بهره برداري و نگهداري؛ تخريب 

) مرتبط با تدارك و توليد مواد ساختماني(مسائل زيست محيطي : ي بسيار محدودي ديده شده استحيطه
  . آن مطرح نشده استدر) ي مجدد و بازيافت منابع معمارياستفاده(يا مديريت پسماندها 

  
  
  
  

پيش از بنا، بنا، پس : به منظور روشن شدن مفهوم چرخه حيات بنا، مي توان آن را به سه مرحله تقسيم كرد
  .ريح و قطعي نيستصاين مراحل سه گانه به هم متصل هستند و مرزهاي بين آنها ). ب-9-3دياگرام(از بنا 



 ٦٢ 

    
  ز بنامرحله پيش ا
اين مرحله، انتخاب سايت، طراحي بنا و فرآيندهاي مرتبط با مواد ساختماني تا پيش از   

ات زيست محيطي طراحي تحت راهبرد طراحي پايدار، تبع. استقرار و كارگذاري آنها را دربرمي گيرد
  .رار مي گيرندانداز و مواد به كار گرفته شده مورد بررسي قگيري بنا، تاثيرات آن بر چشمساختار، جهت

زدايي مي گردد، قطع درختان موجب جنگل:  مي گذاردتدارك مواد ساختماني بر محيط زيست تاثير
، )آهن براي تهيه فوالد؛ بوكسيت براي آلومينيوم؛ ماسه، شن، سنگ آهك براي بتن(استخراج ذخاير معدني 

شان تا سايت  به وزن آنها و فاصلهبه محيط طبيعي آسيب وارد مي كند؛ حتي نقل و انتقال اين مواد، بسته
هاي ساختماني نيز نيازمند مصرف توليد فرآورده. كننده باشد، مي تواند فعاليتي به شدت آلودهمورد نظر

براي نمونه، در خط توليد آلومينيوم يا فوالد ميزان : انرژي است و آلودگي محيط زيست را در پي دارد
  .بااليي از انرژي مصرف مي شود

     بنامرحله
اين مرحله به مقطعي از چرخه حيات بنا برمي گردد كه بنا، به لحاظ فيزيكي در حال ساخت و 

هايي برداري بنا، به منظور يافتن راهي پايدار، فرآيندهاي ساخت و بهرهدر راهبرد طراح. بهره برداري است

 طبيعت استخراج

 حمل ونقل

 فرآوري

 توليد

 ساخت

فاده مجدداست  

 بازيافت

 

 مديريت پسماند
 

 مرحله پس از بنا

 بهره برداري
 و

 نگهداري

 مرحله پيش از بنا

 مرحله بنا

چرخه حيات بناي پايدار: ب-9-3دياگرام   
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ه عالوه، به تاثيرات براي كاهش تاثيرات زيست محيطي مصرف منابع، مورد بررسي قرار مي گيرند؛ ب
  .ساختمان بر سالمتي ساكنان آن نيز توجه مي شود] اطراف[درازمدت محيط 
  مرحله پس از بنا

در اين مرحله مواد مورد . اين مرحله زماني آغاز مي شود كه حيات سودمند بنا به پايان رسيده باشد
. بعنوان پسماند به طبيعت بازخواهد گشتها استفاده مي شود يا استفاده در بنا، بعنوان منابع ساير ساختمان

راهبرد طراحي پايدار، بر كاهش پسماندهاي ساخت و ساز از طريق بازيافت و استفاده مجدد از بناها و مواد 
  .ساختماني تاكيد و توجه دارد

  تعامل سايت و بنا 
ه مفهوم طراحي بر اساس چرخه حيات، توجه به تبعات زيست محيطي بنا را در هر سه مرحل

هر مرحله از چرخه حيات بنا، با دو گروه از عناصر بوم شناختي سروكار . چرخه حيات آن ايجاب مي كند
حوزه اصلي طراحي معماري، در مرحله ساختماني قرار مي گيرد، اما ). ج-9-3دياگرام (سايت و بنا : دارد

ي ساختمان در خالل تمام هايي براي كمينه كردن تاثيرات زيست محيطبناي پايدار تنها با يافتن روش
  .مراحل سه گانه چرخه حيات آن، حاصل مي شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  طراحي انساني: 3اصل -3-9-1-3

جويي در در حالي كه صرفه. احي پايدار استطراحي انساني سومين و چه بسا مهمترين اصل طر
ر دارند، طراحي مصرف منابع و طراحي بر اساس چرخه حيات، با كارآيي و حفظ و نگهداري سروكا

عناصر بوم شناختي سايت كه در : سايت  
داخل سايت بنا يا حيطه اطراف آن وجود 
دارند، از جمله خورشيد، باد ، بارندگي، 

ره آب، خاك، پوشش گياهي، جانوري سف
  و جز آن

  
منابع طبيعي يا مصنوع، نظير مواد ساختماني، : ساختمان

  آب يا انرژي

  پيش از رسيدن آنها به سايت  پيش از ساخت...   پيش از بنا

  بنا
از زماني كه مرحله ساخت آغاز مي ... 

  طول عمر مفيد بنا] پايان[شود تا 
راي نصب يا بكارگيري وارد از زماني كه اين منابع ب... 

  سايت مي شوند تا پايان طول عمر مفيد بنا

  پس از سپري شدن طول عمر مفيد بنا  پس از سپري شدن طول عمر مفيد بنا  پس از بنا

 
عناصر بوم شناختي سايت و بنا با مراحل چرخه حيات آن: ج- 9-3جدول  
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انساني به قابليت زيست تمام اجزاي تشكيل دهنده نظام زيست جهاني، از جمله گياهان  و حيات وحش 
ن ديگر موجودات زنده نهفته أدر پس اين اصل آرمان بشري و ايثارگرايانه احترام به حيات و ش. مي پردازد

  .است
بنابراين .  گذردهاي داخلي مي درصد طول عمر هر شخص در فضا70در جوامع مدرن، بيش از 

 آسايش فيزيكي، اي است كه امنيت، سالمت،هاي ساخته شدهترين نقش معماري، خلق محيطضروري
  .وري ساكنان خود را تداوم بخشندصحت رواني و بهره

اي ناملموس است، اهميت آن اغلب با محدود شدن به از آنجا كه كيفيت زيست محيطي مسئله  
تر مي كند، اين آنچه مسئله را بغرنج. قع شده استفاظت زيست محيطي، مورد غفلت وامسئله انرژي و ح

آفريني نهفته است، از اختمان، گرايش به سبكي خاص و فرماست كه در پس ذهن بسياري از طراحان س
ها هايي كه مي سازند، چه پيرامون اين محيطاين رو، آنان چندان به كيفيت محيطي چه در درون محيط

  .وجه نمي كنندت
زيستي ميان بناها و محيط زيستي فراتر و ساكنان آن تمركز سه راهبرد زير در طراحي انساني، بر ارتقاي هم

  .و تاكيد دارند
  حفظ شرايط طبيعي -
  طراحي شهري و برنامه ريزي سايت -
  آسايش و رفاه انسان -

  برمبناي اصول رسيدن به طراحي پايدار)عملي  (هايروش -3-9-2
هاي موفقي است كه براي كاربران بنا مزاياي حل طراحي پايدار، يافتن راهيي و چالشهدف غا  

براي نيل به اين هدف به ظاهر دشوار، امكانات بالقوه . كمي، كيفي، جسمي، روحي را به دنبال داشته باشد
ردن طراحي پايدار هايي را براي به كار باين بخش بر مبناي راهبردهاي ارائه شده روش. فراواني وجود دارد

  .در معماري مورد بحث و بررسي قرار مي دهد
  صرفه جويي در مصرف منابع-3-9-2-1

 معماري را ارتقا هاي خاص طراحي را ثمر مي دهند كه پايداريصرفه جويي در انرژي، آب و مواد، روش
  :ها را مي توان به دو گروه كلي تقسيم كرداين روش). د-9-3دياگرام (مي بخشد 

                                                                                                             هاي كاهش جريان وروديروش -1
ميزان نياز بنا به منابع . ها جريان منابع تجديدناپذيري را كه به بنا وارد مي شوند، كاهش مي دهنداين روش

  .ا كارآيي آن در بهره گيري از آن منابع داردورودي ارتباط مستقيم ب



 ٦٥ 

  هاي مديريت جريان خروجي روش-2
ها با پايين آوردن ميزان پسماندها و مديريت مناسب آنها از ميزان آلودگي زيست محيطي بنا مي اين روش

  .كاهند
  حفظ انرژي ) الف 

رد، كاهش هدف اصلي اين راهب. هاي كاهش جريان ورودي استحفظ انرژي يكي از روش
برداري، براي مقاصد گرمايش و روشنايي و ي بهرهبناها نه تنها در مرحله. هاي فسيلي استمصرف سوخت

مواد مصرفي در . ي انرژي هستندكنندهنند، بلكه در مقطع ساخت نيز مصرفسرمايش انرژي مصرف مي ك
ندهاي توليد قرار مي گيرند و در معماري ابتدا از منابع خام برداشت يا استخراج مي شوند، سپس تحت فرآي

ي ساخت نيز اغلب براي فعاليتهاي مختلف از در مرحله. نهايت به سايت ساختمان منتقل مي گردند
  .خاكبرداري تا جوشكاري مقادير زيادي انرژي صرف مي شود



 ٦٦ 

   
  :حفاظت انرژي شامل موارد زير است

  مسائل انرژيشهرسازي آگاه به  -1-الف 
  برنامه ريزي سايت آگاه به مسائل انرژي - 2 -الف
  گرمايش و سرمايش غيرفعال - 3 -الف
  عايق بندي - 4 -الف
   منابع جايگزين انرژي - 5 -الف
   نور روزبهره مندي از – 6 -الف

 طراحي پايدار و جلوگيري از آلودگي
:1اصل  

 
 صرفه جويي در مصرف منابع

 حفظ انرژي

 راهبردها

 حفظ مواد حفظ آب

هاروش  

برنامه ريزي شهري آگاه به 
  مسائل انرژي

  
برنامه ريزي سايت آگاه به 

  مسائل انرژي
  

  منابع جايگزين انرژي
  

  گرمايش و سرمايش غير فعال
پرهيز از جذب حرارت يا 

  اتالف آن
به كار گيري مواد با انرژي 

  نهادينه پايين
  

اساس طراحي و ساخت بر 
  صرفه جويي در مصرف ماده

  
ي درست براي انتخاب اندازه

  هاي ساختمانيسامانه
  
  

  مرمت ساختارهاي موجود
  
  

به كارگيري مواد و اجزاي احيا 
  و بازيافت شده

  
  

  :كاهش ميزان مصرف
   منظرسازي بومي-
  هاي كم شدت سردوش-
  هاي  به كارگيري توالت-
  

مكشي يا استفاده از مخازن كم 
  حجم براي سيفون 

  
  :استفاده مجدد

   جمع آوري آب باران-
 جمع آوري پساب يا آب -

 خاكستري

‛صرفه جويي در مصرف منابع’هاي به كارگيري روش: د-9-3دياگرام   



 ٦٧ 

  تاسيسات و وسايل كم مصرف انرژي - 7 -الف
 ي پايين انتخاب مواد با انرژي نهادينه - 8 -الف

انرژي نهادينه ماده . ميزان انرژي مورد نياز براي توليد انواع مواد ساختماني متفاوت است
انتخاب . اي را كه در تمام چرخه حيات آن صرف مي شود، نشان مي دهدساختماني، اندازه كل انرژي

با . ست مي كاهدموادي كه انرژي نهادينه پاييني دارند، در مجموع از تاثير بنا در طول حيات آن بر محيط زي
به كارگيري مواد محلي به جاي مواد وارداتي از همان نوع، مي توان در انرژي الزم براي حمل و نقل صرفه 

  )استفاده از مصالح بوم آورد.(جويي كرد
  حفظ آب )ب 

چرا كه به . هاي حفظ آب، مي تواند به كاهش جريان ورودي، خروجي يا هر دو بينجامدروش
 ساختمان وارد مي شود و آبي كه بعنوان فاضالب از آن خارج سامانه براي مصرف به طور معمول، آبي كه

بنابراين، كاهش در ميزان مصرف، كاهش . مي گردد، هر دو در ارتباط با تجهيزات تصفيه آب شهري هستند
  :حفاظت از آب شامل موارد زير است. در ميزان مصرف، كاهش پسماندها را در پي خواهد داشت

   كارگيري مجدد آب در خود سايت به-1-ب
   آبكاهش مصرف -2-ب
  حفظ مواد )ج

هاي زيست محلي و جهاني توليد و مصرف مواد ساختماني، عوارض و اثرات گوناگوني بر محيط
هاي زيست محيطي به استخراج، فرآوري، توليد و حمل و نقل مواد ساختماني، همه تا حدي آسيب. دارد

هاي كاهش جريان ورودي و خروجي  و كاهش مصرف مواد بايد از روشبراي صرفه جويي. دنبال دارد
حفاظت از مواد شامل . ها هم پوشاني دارنددر اين جا نيز مانند مبحث آب، برخي از اين روش. استفاده كرد

  :موارد زير است
  هاي جديد متناسب كردن بناهاي موجود براي استفاده-1-ج
  فت شده به كارگيري مواد احيا و بازيا-2-ج
   استفاده از موادي كه مي توانند بازيافت شوند-3-ج
  ها به گونه مناسبسامانهها و كيفيت تعيين كردن اندازه ساختمان-4-ج
   وتدبيردر بازيافت آنها كاالهاي مصرفيانتخاب دقيق -5-ج
  
  



 ٦٨ 

  طراحي بر اساس چرخه حيات -3-9-2-2
پيش از بنا، : خه حيات، سه راهبرد را دربرمي گيردهمان گونه كه پيش از اين ذكر شد، طراحي بر اساس چر

هاي طراحي خاصي را ثمر مي دهند كه در هر يك از اين سه راهبرد، به نوبه خود روش. بنا و پس از بنا
ها  نشان مي دهد كه چگونه هر يك از اين روشه -9-3دياگرام .ارتقاي پايداري معماري موثر خواهد بود

اين اصل شامل . ي اصلي طراحي براساس چرخه حيات ارتباط پيدا مي كندبه طور عمده با راهبردها
  :راهبردها و موارد زير است

    
  

  

:2طراحي پايدار و جلوگيري از آلودگي اصل  

 طراحي بر اساس چرخه حيات

 پيش از بنا

 راهبردها

 پس از بنا بنا

هاروش  

  :استفاده از موادي كه
 از منابع تجديدناپذير به -

  دست آمده باشند
 بدون وارد كردن آسيب به -

نظام زيست برداشت يا 
  ه باشنداستخراج شد

   بازيافت شده باشند-
   بازيافت شدني باشند-
 با دوام باشند و به نگهداري -

  كمتري نياز داشته باشند
 به حداقل رساندن انرژي -

 الزم براي توزيع مواد

هاي تطبيق دادن ساختمان
   ها ومهموجود با برنا

  هاي جديداستفاده
  

استفاده مجدد از اجزا و مواد 
  ساختماني

  
  بازيافت اجزا و مواد ساختماني

  
استفاده مجدد از زمين و 

 هاي موجودزيرساخت

ندي تهيه جدول زمان ب
ساخت، براي كمينه كردن 

  تاثيرات وارد شونده بر سايت
  

ايجاد تسهيالت جداسازي 
  پسماندها

به كارگيري مواد غير سمي به 
منظور محافظت از كارگران 

  ساختماني و كاربران آن
  

تاكيد بر تعمير و تميزكاري 
هاي غير منظم با پاك كننده

  سمي
   

هاي به كارگيري ، طراحي بر اساس چرخه روش: ه -9-3دياگرام 



 ٦٩ 

  مرحله پيش از بنا) الف
در اين مرحله، طرح ساختمان و مواد انتخابي براي آن از جهت تاثيرات زيست محيطي مورد بررسي قرار 

 به ويژه در اين مرحله بسيار مهم است، چرا كه فرآيند توليد و فرآوري مواد      انتخاب مواد،. مي گيرند
اين . مي تواند تاثيراتي در مقياس جهاني داشته باشد و نتايج و عواقب بلند مدتي از خود به جاي گذارد

  :مرحله شامل موارد زير است
  انداستفاده از موادي كه از منابع تجديدپذير به دست آمده -1-الف 
  انداستفاده از موادي كه بدون وارد كردن آسيب به نظام زيست، برداشت يا استخراج شده -2-الف 
  استفاده از مواد بازيافت شده -3-الف 
  تراستفاده از مواد با طول عمر بيشتر و نگهداري كم -4-الف 
   مرحله بنا)ب

يست محيطي مراحل ساخت و ات زهايي كه به اين راهبرد مربوط مي شوند، همگي به تاثيرروش
  :اين مرحله شامل موارد زير است. برداري از بنا مربوط مي شوندبهره
  به حداقل رساندن تاثير بر سايت  -1-ب

ل سايت و آالت سنگين به داخ از هجوم يكباره تجهيزات و ماشينريزي دقيق مي توانبا برنامه
كشي و ايد به توپولوژي سايت و شرايط زهام شده ببناي تم. شناختي ناشي از آن جلوگيري كردصدمات بوم

  .جذب آب آن احترام بگذارد و از آن تبعيت كند
  استفاده از مواد غير رسمي-2-ب

سمي به منظور سالمتي كاربران بنا كه به طور معمول سه چهارم زمانشان در فضاهاي داخلي كاربرد مواد غير
  .سپري مي شود، امري ضروري و حياتي است

   رحله پس از بنام )ج 
هايي را كه دوران حيات در طول اين مرحله، معمار، نتايج و عواقب زيست محيطي ساختمان

: در اين جا، سه امكان براي آينده بنا وجود دارد. مفيدشان به سر آمده، مورد كنكاش و بررسي قرار مي دهد
گيري مجدد و بازيافت، بنا را به منبع به كار. استفاده مجدد، بازيافت عناصر و اجزاي ساختمان، تخريب بنا

اي براي بناهاي جديد يا كاالهاي مصرفي تازه مبدل مي كند؛ در برابر، تخريب بنا، سوزاندن يا دفع اوليه
. اي در تقويت جريان پيش از اشباع شده پسماندها به شمار مي آيدپسماندها را به دنبال دارد كه سهم عمده

  :استاين مرحله شامل موارد زير 
  



 ٧٠ 

  استفاده مجدد از ساختمان -1-ج
  بازيافت مواد -2-ج
  هاي موجودها و زيرساختاستفاده مجدد از ساختمان -3-ج
  طراحي انساني -3-9-2-3

رايط طبيعي، حفظ ش: همان گونه كه در مقدمه ذكر شد، اين اصل سه راهبرد را در بر مي گيرد
هاي اين راهبردها، به نوبه خود روش. ش انسانريزي سايت، طراحي براي آسايطراحي شهري و برنامه

، ارتباط هر روش را با  و -9-3دياگرام . طراحي خاصي را براي ارتقاي پايداري معماري ثمر مي دهند
اصل طراحي انساني شامل راهبردها و روشهاي زير . راهبردهاي سه گانه طراحي انساني نشان مي دهد

  :است
  :است برحفظ شرايط طبيعي كه ناظر  )الف

  هاي تراز توپوگرافياحترام به منحني -1-الف 
ايجاد تغييرات بنيادي و افراطي نه تنها مستلزم . هاي تراز توپوگرافي سايت احترام گذاشتبايد به منحني

  .هاي گزاف است، بلكه براي خرداقليم سايت نيز بسيار مضر و خطرناك استصرف هزينه
  برهم نزدن سفره آب -2-الف 

تر از سطح سفره آب محلي اي را انتخاب كرد كه نياز به حفاري پايينهاي ساختمانيايتها و طرحبايد س
  .نداشته باشند
  حفظ پوشش گياهي و جانوري -3-الف 

  : طراحي شهري و برنامه ريزي سايت كه ناظر بر مفاد زير است)ب 
  تلفيق طراحي با حمل و نقل همگاني -1-ب
  ورهحمايت از توسعه چند منظ-2-ب

  :طراحي براي آسايش انسان اين راهبرد شامل موارد زير است )ج
  تامين آسايش گرمايي، بصري، صوتي -1-ج
  تامين ارتباط بصري با محيط بيرون -2-ج
  هاي قابل تنظيم دماي دروني ساختمانتامين پنجره -3-ج
  تامين هواي پاك و تازه -4-ج
  وليد نمي كننداستفاده از مواد غيرسمي و موادي كه گاز ت -5-ج



 ٧١ 

  
  هاي جسمي متفاوتدر نظر گرفتن افراد با توانايي-6-ج

هاي بادوام و سازگار با شرايط، از بقيه ساختمان. هاي طراحي پايدار، تداوم آن استيكي از جنبه
هرچه . تفاوت استبخشي از اين سازگاري، پاسخگويي به افرادي با شرايط سني و جسمي م. پايدارترند

  )82دبيديان، فرهودي، (. تر خواهد شدمفيد بنا طوالنيافراد بيشتري بتوانند از بنا استفاده كنند، عمر 
  

 
 طراحي پايدار و جلوگيري از آلودگي

:3اصل  

 طراحي انساني

 حفظ شرايط طبيعي

 راهبردها

طراحي شهري برنامه 

 ريزي سايت
طراحي براي آسايش 

 انسان

هاروش  

  درك تاثير طرح بر طبيعت
  

هاي تراز احترام به منحني
  توپوگرافي

  
  برهم نزدن سفره آب

  
  

حفظ پوشش گياهي و جانوري 
  نطقهم

تامين آسايش گرمايي، بصري، 
  صوتي

  
تامين ارتباط بصري با محيط 

  بيرون
  

  هاي قابل تنظيمتامين پنجره
  

  تامين هواي پاك و تازه
  

هاي در نظر گرفتن توانايي
  جسمي متفاوت افراد

  
  

  پرهيز از ايجاد آلودگي
  

   توسعه چند منظورهحمايت از
  
  

هاي مختص عابر خلق كانون
  پياده

  
  

تلفيق حمل و نقل عمومي در 
 طرح

‛طراحي انساني’هاي به كارگيري روش:  و-9-3دياگرام   



 ٧٢ 

موسوم به اصول هانور، اصول پنجگانه انستيتو طراحي » مك دو نوف«اصول معماران  -3-9-3
   )EDI(اكولوژيك 

  » اصول سند برن«ه بيگو مرسوم به اصول و قواعد طراحي جان تاد و چك تاد و اصول گرو
هاي مختلف معماري دارد اصول و قواعد هانور نگاهي جامع و كل نگر به ابعاد متنوع معماري و مسئوليت

  .هايي را توصيه مي كنندو بر اين اساس دستورالعمل
راي تكميل اي در فرآيند طراحي پيشنهاد مي كند كه ب، راههاي سادهEDIاصول پنجگانه طراحي اكولوژيك 

  .كار معماري و تلفيق محيط مصنوع با طبيعت موثر هستند
اي از ديدگاههاي بيولوژيكي و قواعد جان و نانسي جك تاد براي طراحي اكولوژيك، امتزاج خالقانه

  .اندمهندسي را در روش طراحي خود به ظهور رسانده
» محيط مصنوع«با » منابع فرهنگي» «منابع طبيعت«در جهت هماهنگي و درهم تنيدگي » سند برن«اصول 

  .اي را از خود نشان مي دهدرويكرد خالقانه
  »هانور«اصول و مباني -3-9-3-1 

بر عناصر موجود در زمين، باد، آتش، آب و روح اتكا دارد و تصميمات ... بنيانهاي اصول هانور
ار كليه فرآيند را تحت اي كه عناصر فوق فراهم مي كنند شكل مي گيرند و نگرش پايدطراحي در زمينه

  .پوشش قرار مي دهد
» بشربايد با طبيعت همزيستي داشته باشد«در بين نكات برجسته اصول هانور درك اين نكته كه 

از اين اصل در عين حال . ما با عالم طبيعت دارد» وابستگي متقابل«اصول فوق داللت بر . نقش محوري دارد
هاي اكولوژيك را نتيجه گرفت، براي مثال ليت زيست در چرخهمي توان بذل توجه و احترام به حفظ قاب

بعالوه . بيني در فرآيند طراحي را نشان مي دهدقصور و كوته) تازه نشدني(ازيافت استفاده از مواد غيرقابل ب
همه اينها اهميت شناخت و درك . حذف پسماند مي تواند بعنوان عامل اساسي در طراحي محسوب شود

  .  فرآيندها و استفاده بهينه از انرژي را نشان مي دهند،الت چرخه حيات محصو
را مورد توجه قرار مي دهد و نگاه جامعي به » هاي استقرار و سكونت انسانهمه گونه«اصول هانور 

هاي مسكوني و فعاليت روزانه مردم دارد بنابراين مفاهيم و الگوهاي نيازهاي جامعه، محل استقرار مجتمع
ز ساختار فيزيكي معماري، تعامل و فعاليت مردم در محيط مصنوع و طبيعت، به دقت مورد طراحي فراتر ا

  .بررسي واقع مي شود
 در هانور آلمان، توسط ويليام مكدانوف، كه موضوع EXPO 2000 در طراحي نمايشگاه جهاني 

ه وجه اشتراك اي از اصول و مباني طراحي بسط داده شده كبود گونه» انسان، طبيعت و تكنولوژي«آن 
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هاي طراحي پايدار، مورد زيادي با طراحي اكولوژيك داشت و اصول آن در واقع بعنوان بروز اصيل انديشه
  .تفسير قرار گرفت

  :اصول و قواعد هانور -3-9-3-2
مايتگرانه، چندبعدي حبراي همزيستي سالم، پافشاري و تاكيد بر رعايت حقوق انسان و طبيعت؛  -1

  .يعتو پايدار انسان و طب
عناصر طراحي شده توسط انسان عليرغم تنوع و گستردگي درك و تشخيص وابستگي متقابل؛  -2

لذا در . كاربرد در مقياسهاي مختلف، به عالم طبيعت وابسته بوده و با آن تعامل مستمر دارند
 .مالحظات طراحي بايد دورترين اثرات اين تعامل را مورد توجه قرار داد

هاي زندگي اجتماعي، بدين معني كه همه چهره؛ »ماده«و » روح«ابل ارج نهادن به روابط متق -3
 –روحي «و دركي كه از ارتباطات ابعاد » وجود«سكونت، صنعت و تجارت و بطور خالصه 

 .بايد در فرآيند طراحي مد نظر قرار گيرند. ها داريمپديده» مادي«و » معنوي

كه مرتبط با بهزيستي انسان و احي؛ پذيرش مسئوليتهاي ناشي از نتايج منطقي تصميمات طر -4
 .هاي طبيعي و حقوق آنها در همزيستي با يكديگر استسامانهتداوم حيات 

 از طريق الزامات تعمير و نگهداري و يا مراقبت اهداف مطمئن، مبتني بر ارزشهاي مانا و پايدار؛ -5
 و استانداردها مستمر از كانونهاي خطرزا كه خود از بي دقتي در طراحي محصوالت، فرآيندها

 .ناشي مي شود، نبايد بار مسئوليت اضافي بر نسلهاي آينده تحميل كند

هاي طبيعي كه در سامانهبراي رسيدن به جايگاه و قابليتهاي حذف و نابود كردن مفهوم پسماند؛  -6
آنها پسماند اضافي وجود ندارد، تمام چرخه محصوالت و فرآيندها را با دقت ارزشيابي و بهينه 

 .دنكنميساز 

طرحهاي انسان همانند دنياي زنده، بايد نيروهاي خالقانه اعتماد و اتكا به جريان طبيعي انرژي؛  -7
خود را از منابع بي پايان خورشيد تامين كند و استفاده مسئوالنه از اين انرژي را با بهره گيري بهينه 

 .م سازدأو سالم از آن تو

هيچ مخلوق بشري، ابدي نخواهد بود و هيچ وقوف آشنايي نسبت به محدوديتهاي طراحي؛  -8
كسيكه برنامه ريزي يا طراحي مي كند بايد ياد . طرحي همه مشكالت را پاسخگو نخواهد بود

بگيرد كه در مقابل طبيعت متواضع و خاشع باشد با طبيعت بعنوان مدل رفتار كنيد و نه بعنوان 
 . مهار نمودرا عامل دردسر و زحمت كه بايد از آن فرار كرد و يا آن
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ارتباطات مستقيم . ارتقا و پيشرفت مستمر را جستجو كندهاي يكديگر؛ مشاركت در دانش و يافته -9
د ملزومات نتا بتوان. كنندگان را تشويق كندگان و استفادهها سازندهو شفاف بين  شركت كننده

رآيندهاي طبيعي و د و ارتباط همه جانبه بين فنپايداري درازمدت را با تعهدات اخالقي گره بزن
 .هاي انساني برقرار نمايندفعاليت

به طور خالصه مي توان گفت كه، پيشنهادات واقع بينانه هانور، يك نگاه پويا تجديدشونده در مقوله 
  URL(http:www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain-weblinks.htm (.طراحي را توصيه مي كند

 

  :IED:لوژيكاصول پنجگانه طراحي اكو -4 -3-9
اهميت شناخت و فهم منطق استقرار محلي و طراحي ساختارهاي » سيم ون درين«اصول پنجگانه 

  .كه مكمل ساختارها و فرآيندهاي طبيعي باشند را مورد تاكيد قرار مي دهد
مي باشد يعني درك اينكه » حس مكان«يكي از محورهايي كه در اين بينش برجسته شده است، موضوع 

بنابراين .  سايت مفروض، مي تواند نقش انتقادي موثري بر فرآيند طراحي معماري داشته باشددانش و فهم
حلهاي طراحي به كشف و روشن شدن يكديگر كمك هاي جزيي يك مكان معين، راهبا شناخت تفاوت

كه به و توصيه مي كند ... اين اصول همچنين بر وحدت و پيوند طراحي با طبيعت تاكيد دارند. خواهند كرد
  .نورآفتاب، آب، تغييرات درجه حرارت، تغييرات فصول در فرآيند طراحي توجه كنيم

  :تاكيد مي ورزد» طبيعت«و » عملكرد«، »طراحي«اصول پنجگانه به وضوح بر وابستگي متقابل 
 طراحي اكولوژيك، با كسب معرفت .حلهاي طراحي از زمينه و مكان پروژه، نشات مي گيرندراه -1

معرفتي مستقيم و . و مكان طرح شروع مي شوند) هاي اجتماعي، فرهنگي، طبيعيمينهز(نزديك به 
  .در مقياسي كوچك را مي طلبد كه به خوبي پاسخگويي شرايط محلي و مردم باشد

هاي طبيعت  قابل رويت كردن فرآيندها و چرخه.حضور طبيعت را قابل رويت و ملموس كنيد -2
يك طراحي مناسب مي تواند به معرفت ما در مورد . ندحيات را به محيط طراحي باز مي گردا

 .كمك كند» جايگاه ما در طبيعت«

هاي زنده اهميت  از طريق همزيستي با فرآيندهاي زنده، به نيازهاي گونه.با طبيعت طراحي كنيد -3
 .و به محيط طراحي حياتي دوباره بدهيم... تا بيشتر احساس زندگي كنيم... بدهيم

 اثرات محيطي را بررسي كنيم و با .وژيك به طراحي شكل و محتوا مي دهدمطالعه عوامل اكول -4
 .استفاده از اين اطالعات امكانات طراحي اكولوژيك را توسعه بدهيم
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وقتي مردم در .  در فرآيند طراحي به نظرات همه با دقت گوش كنيم.هر شخصي يك طراح است -5
 .د بيماريهاي خود را شفا مي دهندجهت سالمت محيط خود باهم صحبت مي كنند در واقع دارن

 :   اصول تاد براي طراحي اكولوژيك-5 -3-9

به طور خيلي خالصه اين اصول يك چهارچوب بيولوژيكي را فراهم مي كند كه از طريق آن 
  .طبيعت هم منبع، هم معلم و هم منبع الهام طراحي است.... طبيعت در مركز فرآيند طراحي قرار مي گيرد

را » لوژيكيبرابري بيو«اصول تاد مفهوم . اشدپيروي كند و تابع آن ب» ايد از قواعد زندگيطراحي ب«لذا 
  .هاي زيستي ديگر تاكيد مي ورزدمطرح مي كند و بر حفظ گونه

  دنياي زنده، براي طراحي رحم و زادگاه است -1
 .طراحي بايد از قوانين حيات پيروي كند و در تضاد با آن نباشد -2

 .يد مبناي طراحي باشدبرابري بيولوژيك با -3

 .طراحي بايد ويژگيهاي بيولوژيك ناحيه را منعكس كند -4

 .طراحي بايد مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير باشد -5

 .هاي زنده پايدار شودسامانهطراحي بايد از طريق وحدت با  -6

 .طراحي و طبيعت بايد همراه باهم به كمال برسند -7

 

   اصول سند برن-6 -3-9
 بهشناسي را باهم وحدت مي دهد و به نوعي  نيازهاي اجتماعي و بوميتبا موفق اصول سند برن

 منطقه هماهنگي و سامانهطراحي سايت و ساختمان صحه مي گذارد كه بتواند با فرآيندهاي مطرح در اكو
رابطه «و بر » طراحي بايد از قوانين طبيعت پيروي كند«وحدت يابد و همانند نظرات قبلي معتقد است كه 

تاكيد كرد و در پي وصول به طرحي است كه از نظر طبيعي خالق بوده و از نظر زيبايي » مادهروح و 
  .آيند باشدخوش

 براي زندگي همه ساكنان، محيط سالمي را طراحي مي كند و .محيط داخلي سالم براي ساكنان -1
تريسيته بودن، در اين راستا بر دلپذيري و زيبايي محيط، استفاده از مواد غيرسمي، عايق جريان الك

  .تاكيد دارد... كيفيت روشنايي، شرايط راحتي و
ميزان منابع مورد توجه قرار   در طراحي محيط مسكوني بايد محدود بودن.سالمت اكولوژيكي -2

گرفته و انسجام اكولوژيكي ناحيه حفظ و تقويت شود و در اين راستا، تمركز خدمات در مركز 
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 نور خورشيد، پوشش گياهي، آب، –و مصالح طبيعي نواحي مسكوني، طراحي ارگانيك، مواد 
 .مورد توجه قرار مي گيرد... ها وكاهش صدا، استفاده بهينه از انرژي و كنترل هزينه

 مسكن بايد براي گروههاي اقتصادي مختلف بطور يكسان قابل دسترسي .عدالت اجتماعي -3
 .باشد

فرادست امكان حفظ هويت و  مسكن بايد در عين وحدت با جامعه .ابعاد فرهنگي اخالقي -4
 .هاي قومي و نژادي را هم فراهم آوردسنت

 .زيبا باشد -5

يعني ترافيك آرام، بي صدا، تميز و كارآمد و . از نظر فيزيكي و اكولوژيكي، قابل دسترس باشد -6
 .مورد توجه قرار گيرند... نيز عبور دوچرخه، فرصتهاي مناسب براي ارتباطات اجتماعي و

ح پايدار مسكن و ملحقات آن بايد به طور مستمر قابل ارزيابي بوده و از نظر  طر.تحول و تكامل -7
پذير باشد، تا بتواند نيازهاي آينده را رفع راي استفاده قابل تغيير و انعطافمردم پاسخده باشد و ب

 )82خانمحمدي، . (سازد

  
  )1992فيشر، توماس، (پنج اصل معماري محيطي  -7 -3-9

هاي الزم بايد انجام پذيرد تا مصالح و بينيتمام اقدامات و پيش: ندمحيط زيست داخلي سودم -1
اقداماتي بايد . هاي ساختماني نتوانند مواد و گازهاي مضر در اتمسفر منتشر نمايندسامانه

  .ي گياهان و فيلترها تصفيه گرددصورت پذيرد كه هواي داخلي بوسيله
. ت پذيرد تا مصرف انرژي ساختمانها كم شود تمام اقدامات الزم بايد صور:بهينه سازي انرژي -2

اي طراحي و ساخته شوند كه انرژي هاي حرارتي، روشنايي و برودتي بايد به گونهسامانه
 .ذخيره شود و بيهوده مصرف نشود

ي اقدامات الزم بايد انجام گيرد كه مواد و مصالح مصرفي  همه:مواد بي خطر اكولوژيك -3
چوب بايد در حدي استفاده شود كه موجب .  برسانندكمترين آسيب را به محيط زيست

اي كه از تركيبات بقيه مواد و توليدات بايد برپايه ميزان مواد آلوده كننده. ويراني جنگلها نشود
 .آنها منتشر مي شود مورد توجه قرار گيرند

ممكن جهت منطبق نمودن فرم و پالن طراحي ي اقدامات همه: ريخت زيست محيطيفرم و  -4
اقداماتي بايستي جهت بهبود و افزايش .  بر سايت، ناحيه و اقليم بايد صورت پذيردشده
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ي تالشها بايد انجام همه. سازي انرژي صورت پذيرداكولوژي سايت و جهت چرخه و بهينه
 .گيرد تا فرم ساختمان را به يك سازگاري ماليم بين اهالي و طبيعت تبديل نماييم

مكن بايد جهت دستيابي به بهينگي، عمر طوالني و ظرافت ي اقدامات م همه:طراحي خوب -5
 ساختمان فناوريهاي مكانيكي و سامانه، شكل ساختمان، چرخشدر مكانهاي مورد استفاده، 

ساختمانهاي تمام شده بايد خوب ساخته شده باشند، راحت قابل استفاده و . صورت پذيرد
  .همچنين زيبا باشند

  » يكوهستان راك«انستيتو  -8 -3-9
  :پنج اصل زير را براي طراحي پايدار خالصه نموده استاين انستيتو 

ي اول با طراحي بومي و اقليمي سنجيده طراحي پايدار در مرحله. طراحي و برنامه ريزي بايد كامل باشد
جويي در مصرف انرژي، نور روز، انرژي خورشيدي و خنك لين تصميمات بيشتر بر صرفهاو. مي شود

  .دارداكيد تشدن طبيعي 
سازي سنتي مي باشد و فراتر از شيوه ساختمانسازي  برتر از يك فلسفه و سبك ساختمانطراحي پايدار

  .ساختمانهاي پايدارسبك يا ديدگاه خاصي ندارند. است
اي مي باشد كه در آن هر آنچه براي ايجاد يك طرح پايدار موفق الزم مي باشد طراحي مركب، طراحي

  .يردمورد توجه قرار گ
عناصر ديگر . كم كردن مصرف انرژي و افزايش سالمتي افراد بعنوان شرايط طراحي پايدار بكار روند

جويي در مصرف انرژي و سالمت  صرفهذخيره انرژي، كيفيات معماري،: طراحي نيز مي توانند بكار روند
  .گيريهاي مكانيكي، الكتريكي و اندازهسامانه

  :) هنگ كنگ تكنيكده معماري، شهرساز دانشگاه پليدانشك(اصول پايداري  -9 -3-9
اگر ما نسبت به . آغاز مي گردد) سايت(طراحي پايدار با شناسايي كامل مكان : مفهوم مكان

. عوارض و خصوصيات سايت حساس باشيم مي توانيم در آن بدون ايجاد خرابي و آسيب سكني گزينيم
ت نورگيري ساختمان در سايت، محافظت از طبيعت شناسايي سايت به تعيين روشهاي طراحي مانند جه

  .اطراف و دسترسي به حمل و نقل عمومي كمك مي كند
 خواه طراحي ساختمان در داخل شهر باشد يا در يك محيط طبيعي، ارتباط با طبيعت :ارتباط با طبيعت

 به سايت و طراحي صحيح به افزايش آگاهي ما نسبت. موجب ايجاد طراحي محيطي در ساختمان مي گردد
  .طبيعت آن كمك مي كند
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محصول فرعي يك ساختمان آلي، . در طبيعت هيچ چيز هدر نمي رود: طبيعي) اتفاقات(درك جريانات 
 هي بسته است، به وسيلهاي طبيعي يك چرخهسامانهبه عبارت ديگر . غذايي براي موجودات ديگر مي باشد

- با به كاربردن چرخه. ها پاسخ دهيمي گونهم به نياز همهمي تواني) هاي طبيعيچرخه(كار با جريانات زنده 

هاي طبيعي ايجاد چرخه. هايي كه دوباره احيا مي شوند بجاي نابود كردن، ما مي توانيم بيشتر زندگي كنيم
  .باعث برگرداندن طراحي محيطي به زندگي مي گردد

-ايت، سطح انرژي و مواد سمي، صرفهسي ارزيابي  طراحي پايدار سعي دارد بوسيله:مفهوم تاثير بر محيط

تاثير منفي . جويي در مصرف انرژي، مواد و تكنيكهاي ساختماني به مفهوم كاهش تاثير بر محيط دست يابد
  بر محيط با به كاربردن محصوالت ساختماني پايدار و موادي كه در توليد و اجرا، مواد سمي كمي توليد 

  .ند كاهش مي يابدكنند و مواد قابل بازيافت مي باشمي
 طراحي پايدار بايد به مالحظات فرهنگي، نژادي ، عقيدتي و عادتهاي مردمي كه مي خواهند از :درك مردم

اين امر حساسيت و دقت فراواني را . محيط ساخته شده استفاده نمايند يا در آن ساكن شوند توجه كند
  .نسبت به نيازهاي مردم و جامعه طلب مي كند

 )URL(http:www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain-weblinks.htm  
  
  محيط زيست پايدار -3-10

گذاردن زمين براي نسلهاي آينده بصورت خوب و حتي بهتر از ايده محيط زيست پايدار يعني باقي
فعاليت انسان هنگامي مي تواند در جهت محيط زيست پايدار باشد كه بتواند . آنچه به ما رسيده بوده است

را بسازد يا از آن نگهداري كند، بدون اينكه منابع طبيعي را از بين ببرد يا طبيعت اطراف خود را خراب آن
  .كند

  .مصرف انرژي بايد كم باشد -
كه مواد (قابل بازيافت يا منابع قابل تجديد تهيه شوند % 100مواد مصرفي بايد از مواد  -

 )اوليه نگردندحاصل به محيط زيست صدمه نزنند و باعث تهي شدن مواد 

 .مواد مصرفي بازيافت شوند% 100 -

.  تجديد شدني باشد و آلودگي ايجاد نكند"انرژي بايد ذخيره شود و انرژي بايد كامال -
 ...)گرما و الكتريسيته خورشيدي، نيروي باد و (
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  ساختمان پايدار -3-11
. ي و قوانين اكولوژيك گفته مي شودي منابع كافساختمان پايدار به ايجاد و اداره يك بنا بر پايه

اند كاهش مقابله با محيط زيست از لحاظ انرژي و هايي كه بصورت پايدار طراحي شدههدف ساختمان
  :منابع الزم مي باشد، لذا شامل اصول زير مي باشد

  كم كردن مصرف منابع غيرقابل تجديد -
 )طبيعت(افزايش محيط طبيعي  -

 حذف يا كاهش مصرف مواد مضر -

، ساختمانهاي پايدار ساختمانهايي مي باشند كه كمترين مقابله با محيط طبيعي، چه OECDطبق پروژه بر 
. ي محلي و چه از لحاظ ظاهر كلي را دارا باشنددر مدت ساخته شدن، چه از لحاظ محوطه و گستره

شامل اقتصاد  (ي وسيع به عنوان بنايي كه در جهت افزايش كيفيتساختمان پايدار ممكن است در يك پهنه
  .مي كوشد معرفي شود) و شرايط اجتماعي و محيطي

ي منابع كمياب، بنابراين استفاده عاقالنه از منابع طبيعي و مصالح ساختماني و شرايط مناسب جهت ذخيره
در ساختمان پايدار مي بايست چرخه . كم كردن مصرف انرژي و بهبود محيط طبيعي را فراهم مي كند

  .، كيفيت محيط طبيعي، كيفيت عملكردي و همچنين آينده در نظر گرفته شودطبيعي ساختمانها
در گذشته در بيشتر كشورها حجم مصالح ساختماني مورد توجه قرار مي گرفت، تا اينكه كيفيت بعنوان يك 

برخالف دوران كميت، اكنون بازار مصالح ساختماني اكثر كشورها اشباع شده و . قانون مهم مطرح گرديد
بنابراين سياستهايي كه در جهت كمك به پايداري در . ا براي كيفيت مورد اهميت قرار گرفته استتقاض

ابتكارات زيست محيطي . ها در بازار كنوني انجام پذيردساختمانها انجام مي پذيرد بايد با شناسايي ارجحيت
ولتها با تشويق اين سياستها د. كنندگان و فاكتور اساسي در بازار مي باشددر ساختمان و تقاضاي استفاده

  .قادر مي باشند يك حركت قابل توجه در جهت پايداري ساختمانها ايجاد نمايند
  : پنج مورد براي ايجاد پايداري در ساختمان تشخيص داده استOECDپروژه
  منابع كافي -1
 )ايكاهش نشر گازهاي گلخانه(انرژي كافي  -2

 )آلودگي صوتي واهش صداشامل كيفيت هواي داخل و ك(جلوگيري از آلودگي  -3

 )ارزيابي محيط طبيعي(توافق با محيط طبيعي  -4

 ) اداره محيط طبيعيسامانه(هاي انساني و تركيبي شيوه -5

)URL(http:www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain-weblinks.htm  
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  كد سبز براي معماري-3-12

اين اصول چنين ) BREEM(»سكنتحقيقات م«از موسسه » شيوه ارزيابي محيط«براساس اهداف بخش 
  :تعريف مي شوند
خراب كردن و بازسازي فقط هنگامي كه ساختمان غيرقابل استفاده يا غيراقتصادي باشد يا  -

  .براي ايجاد يا گسترش يك ساختار جالب انجام پذيرد
كم كردن نياز به جابجايي در طول خراب كردن، اصالح نمودن و ساختن به همراه كنترل  -

 فرآيندها به منظور كم كردن سر و صدا، گرد و خاك، لرزش، آلودگي و هدر يدقيق همه
 .رفتن

هاي تاريخي، آب و شناسايي بيشتر خصوصيات سايت مورد نظر بوسيله مطالعه در زمينه -
هوا و اقليم محل، باد غالب، شرايط آب و هوايي، جهت تابش نور خورشيد، وضعيت 

 .رافحمل و نقل عمومي و شكل ساختمانهاي اط

ساختمانهايي طراحي شود كه به كم شدن هزينه مالكيت كمك كند و همچنين به فراهم  -
ساختن شرايطي براي نگهداري آسان آن و تركيب تكنيكها و تكنولوژي براي نگهداري 

 .آب و انرژي و جلوگيري از هدر رفتن آنها در زمين و هوا كمك كند

ل و يادگيري از رسوم محلي در استفاده از استفاده از تكنيكهاي ساختماني كه بومي آن مح -
 .مواد و مصالح

قبل از هرگونه اظهاري توسط مالك يا طراح او كه تصميم داشته چنين چيزي را بسازد  -
بيني پيش.  به خوبي تعبيه شودكنندگان بايدي عملكردها و وسايل راحتي استفادههمه

فزايش و تسهيل روابط بين اعضا نيازها باعث افزايش اطمينان و توافق مي گردد و به ا
 .كمك مي كند

عمر بنا بيشتر به فرم ساختمان، مصالح بكار . (ساختن بنا با كيفيت مناسب و دوام خوب -
 )رفته و نازك كاري آن دارد

هايي كه نمي توان آنها را بازيافت كرد بايد قابل تجديد يا نمونهاز استفاده از مواد غير -
  .انهايي كه عمر كمي دارنداجتناب نمود بخصوص در ساختم

)URL(http://web. Hku/～cmhui/publish.htm  
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  ساختمان سبز-3-13
 راه نزديك كردن محيط ساخته شده به سبز بودن شامل يك شيوه مناسب در طراحي ساختمانها 

مورد ي منابعي كه به ساختمان وارد مي شود و يا اگر بخواهد يك معماري پايدار ايجاد گردد همه. مي باشد
ايجاد يك بناي سبز شامل حذف نمودن بسياري از . استفاده قرار مي گيرند بايد مورد توجه قرار گيرند

    هايي در جهت محيط زيست هر تصميمي در طراحي شامل برنامه. مخارج يا نيازهاي اضافي مي باشد
  :اقدامات براي ايجاد معماري سبز به چهار بخش تقسيم مي شوند. مي باشد

  ردن مصرف انرژيكم ك -
 هاي خارجي و آسيب به محيط زيستكم كردن آلودگي -

  تجديدپذيراستفاده از منابع -

  ها و آنچه براي سالمتي مضر مي باشد در داخل ساختمانكم كردن آلودگي -
  )URL(http://www.nahbrc.org/RCDoc Menu.htm  

  چه چيزهايي يك ساختمان را سبز مي كند -3-14
ي مي باشد كه در مرحله اول محيط زيست و حفظ منابع طبيعي در طول يك ساختمان سبز مكان

اين اولويتهاي جديد كه طرحهاي قديمي ساختماني را توسعه و تكميل مي نمايند . زندگي آن اهميت دارد
طراحي سبز به تعدادي از منابع جديد زيست محيطي . شامل اقتصاد، سودمندي، دوام و لذت بردن مي باشد

  :د دارد كه شامل موارد زير مي باشدو سالم تاكي
  .كم كردن بي حفاظتي انسان در مقابل مواد زيان آور -
 .ذخيره انرژيهاي غيرقابل تجديد و مواد كمياب -

 .ي طبيعي اثر اكولوژيك انرژي و مواد مصرفيكوتاه كردن چرخه -

 .استفاده از انرژي و مواد قابل تجديد كه بصورت پايدار توليد مي شوند -

 .و بازسازي هوا، آب، خاك، گياهان و جانوران محلنگهداري  -

هاي ديگر به جاي روها، دوچرخه، حمل و نقل عمومي و استفاده از شيوهتقويت پياده -
 .وسايل نقليه با سوخت فسيلي

برداري و نگهداري ي بهرهتر، هزينهااليي مي باشند، آنها عمر طوالنيبيشتر ساختمانهاي سبز داراي كيفيت ب
    مايل "خريداران و صاحبان غالبا. رضايت بيشتري را نسبت به روشهاي معمولي دارا مي باشندكمتر و 

آنچه بيشتر . هايي را پرداخت نمايندمي باشند و ترجيح مي دهند كه براي بدست آوردن مزاياي خود هزينه
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 از روشهاي طراحي كمتر "افراد غيرآگاه را شگفت زده مي كند هزينه اينگونه ساختمانها مي باشد كه غالبا
  URL(http://www.nahbrc.org/RCDoc Menu.htm(.معمولي مي باشد

  تعريف معماري پايدار از ديدگاه چند معمار بزرگ جهان-3-15
كمتر، بيشتر «حداكثر كارايي با حداقل ابزار، در اكولوژي،  طراحي پايدار يعني :نورمن فاستر-3-15-1

طراحي پايدار . waste not, want not: ثلي است كه مي گويد همان مصداق ضرب الم"دقيقا» است
هاي مكانيكي سامانهآل از ابزار معماري جهت صرفه جويي در انرژي به جاي استفاده از يعني استفاده ايده

تر شدن هاي فسيلي تجديدناپذير كار مي كنند و با توليد آلودگي، جهان را به سوي گرمزايد كه با سوخت
 .مايندهدايت مي ن

رشد . هاي شهرهاي در حال توسعه، مشكل استمعماري پايدار در مورد تك بناها نيز به مانند زيرساخت
از آنجا كه . ترين مشكالتي است كه امروزه دنيا با آن مواجه استبي حد و مرز شهرها يكي از اصلي

ي بيشتري را مي بلعند و هاشهرهاي ما بيشتر به طور افقي در حال رشد هستند تا بصورت عمودي، زمين
  .ل كارشان بپيمايندمحتري را بين خانه و هاي طوالنيمردم مجبورند مسافت

استفاده از روشهاي توسعه چند منظوره در شهرها مي تواند به افزايش و خلق اجتماعات محلي كه ساكنين 
ا در توكيو طراحي كرديم كه م) هزاره(برج ميلنيوم . آن در همان منطقه كار و زندگي مي كنند منجر شود

هاي حمل و نقل عمومي كه همگي در اين ساختمان خيلي داراي همه امكانات ورزشي، فضاي سبز و شبكه
  .اندبلند چندمنظوره جاي گرفته

هايي كه تا  طبقه خواهد داشت؛ يعني دو برابر ارتفاع ساختمان170 متر ارتفاع و 800اين ساختمان بيش از 
 نفر بيشتر از جمعيت موناكو است 20000 نفر خواهد بود كه 60000اند و محل اسكان به حال ساخته شده

با اين حال اين ساختمانها تنها . ترين شهرهاي دنيا به حساب مي آيدكه هم اكنون جزء يكي از متراكم
اين يك . اشغال مي نمايد)  كيلومتر مربع95/1( كيلومتر مربع زمين را در مقايسه با وسعت موناكو 013/0

وجود چنين .  تمام رفت و آمدها داخلي خواهند بود"تقريبا. خودكفايي و پايداري اجتماعي در فضا است
ساختماني، رويايي به نظر مي رسد اما هم اكنون تمام ابزارهاي الزم براي ساختن اين ساختمان را در اختيار 

  .داريم
ه باشد و بيشترين انرژي الزم جهت ساخته االمكان بايد مصرف انرژي كمي داشتيك ساختمان سبز حتي

هاي اش را از سوزاندن سوختآل يك ساختمان بايد انرژيدر حالت ايده. شدن را خودش تامين نمايد
تجديدشونده مثل روغن نباتي و يا انرژي خورشيدي به دست آورد و اگر امكان داشته باشد بايد انرژي 

-سازه ساختمان بايد به قدري انعطاف. ها مصرف كندختمانمازاد بر مصرفش را در جهت ساختن ساير سا
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 پارلمان –ها را در رايشتاگ ما در حال حاضر اين ايده پردازي. پذير باشد كه پايداري آن را تضمين كند
  .ايم به كاربرده–جديد آلمان در برلين 

 با ارزشي در معماري هميشه قواعد. هاي محلي كه مخصوص همان منطقه هستند نگاه مي كنيمما به سنت
-هايي كه به دست فراموشي سپرده شدهسنتي يافت مي شوند كه با طبيعت و نه عليه آن كار مي كنند، سنت

اند تا هايي بزرگ كه با گياهان پوشيده شده شبكه–ها اي ما از آالچيقدر دو پروژه در مناطق مديترانه. اند
  . استفاده كرديم–جود آورند اي زيبا به واي طبيعي و همچنين منظرهسايه

 "اي واقع در باغ ملي در نزديكي كارديف، ما تقريبادر موزه هوايي آمريكا در كمبريج شاير و خانه شيشه
ين از ظرفيت گرمايي خاك ايم، تا آنها را با فضاي سبز همگون كنيم و همچنها را در زمين دفن كردهسازه

  .مجويي در مصرف انرژي بهره ببريجهت صرفه
اي چوبي بهره گرفته كه الهام گرفته از معماري سنتي منطقه بوده و با قطع و پروژه ما در سوئيس از سازه

بعالوه چوب يك منبع تجديد . استفاده از درختان كهنسال به تجديد و بازسازي جنگل كمك مي كنند
 محلي استفاده هايشونده است طي رشدش دي اكسيدكربن را جذب مي كند و در صورتي كه از چوب

در نهايت، در شهرها و روستاهاي . شود انرژي مصرف شده براي حمل ونقل آنها بسيار اندك مي شود
اين . اي متراكم در كنار هم قرار مي گيرند تا اينكه پراكنده باشندكهبها بصورت شسنتي سوئيس ساختمان

 حفظ و نگهداري جهان طبيعت پروژه يادآور اهميت طراحي ساختمان در شهرهاي متراكم موجود جهت
  .است
نوعي از طراحي است كه قصد دارد به نيازهاي امروز بدون  طراحي پايدار: ريچارد راجرز -3-15-2

به پايداري اجتماعي و اقتصادي به در طراحي پايدار بايد . هاي آينده پاسخ دهدآسيب رساندن به منابع نسل
نكات كليدي در اين طراحي، . ها و شهرها اهميت داده شوداندازه مصرف انرژي و تاثير محيطي ساختمان

 .پذيري باال و راندمان باال در استفاده از منابع مي باشدانرژي مصرفي كم، انعطاف

مهندسين مشاور راجرز و . ها صورت مي گيردافزايش دي اكسيدكربن جهاني به وسيله ساختمان% 50
ضيات اكولوژيكي دارد كه اين نشان از عالقه موسسين آن به همكاران سابقه زيادي در طراحي بر اساس مقت

مصرف انرژي و تاثيرات زيست محيطي همواره بعنوان بخش حياتي در پروسه طراحي . طراحي پايدار دارد
ها، دستيابي به پايداري حقيقي در مبحث طراحي ساختمان. ها و شهرها در نظر گرفته مي شوندساختمان

تحقيقات و آناليزهاي . پذير مي باشدانرژي مصرف شده با استفاده از مصالح تجزيهحداكثر راندمان براي 
       هاي محيطي تاكيد سامانهمحققين، طراحي را تحت تاثير قرار مي دهند و بر استفاده از تكنولوژي و 

 صرفه %75هاي هوشمندي كه تا مهندسين مشاور ريچارد راجرز و همكاران در توسعه ساختمان. كنندمي
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به طور مثال هدف ما در طراحي . اندجويي در هزينه نگهداري ساختمان را موجب مي شوند پيشگام بوده
  . انتشار دي اكسيدكربن نداشته باشد"ساختمان جديد مجلس ملي ولز اين بوده كه اين ساختمان اصال

مثال مهم . ل كرده استتوجه به پايداري بعنوان يك اصل، رويكرد ما به شهرها و طراحي شهري را متحو
  .اين تحول، طراحي پالن كلي شهر شانگهاي مي باشد كه داراي يك چارچوب قوي اكولوژيكي است

  :پذير استرسيدن به موفقيت در دستيابي به پايداري به طرق زير امكان
كنترل كارآيي و راندمان طراحي محيطي ايستا براساس جهت گيري شكل : طراحي هوشمند -1

  . زماندهي آنساختمان و سا
يك نماي هوشمند مي تواند ميزان ورود نور طبيعي روز : هاي هوشمند ساختمانياستفاده از بافت -2

  .را بيشتر كند، تهويه طبيعي را بهينه كند و جذب و دفع انرژي خورشيدي را كنترل كند
انرژي طول عمر مصالح، (توجه به هزينه مستتر در مصالح ساختماني : استفاده مناسب از مصالح -3

، بهره گيري از مزاياي انتقال تكنولوژي از ديگر صنايع و استفاده از ابزار )مصرفي براي توليد آنها
  .پيشرفته و تميز براي توليد مصالح

در واقع طراحي پايدار را . طراحي پايدار را مي توان طراحي اكولوژيك تعريف كرد :كن يانگ-3-15-3
هاي اكولوژيكي كره زمين سامانهه در طول چرخه حيات خويش با مي توان نوعي از طراحي قلمداد كرد ك

  .هماهنگي كامل دارند
اي مورد استفاده قرار مي گيرند كه كمترين و انرژي مصرفي به گونهدر طراحي پايدار مصالح ساختماني 

  .تاثير منفي روي محيط زيست را با كمترين اتالف منابع داشته باشند
ها در حرفه ما در نظر ترين جنبهيداري مي تواند بعنوان يكي از كليديپا: توماس هرتزوگ-3-15-4

ديگر آن نيز صرف % 25انرژي در اروپا در بخش ساختمان مصرف مي شود و % 50چون كه . گرفته شود
 در اين مقوله وظيفه معماري بعنوان .حمل و نقلي مي شود كه در واقع تحت تاثير طراحي شهري مي باشد

مي تواند بعنوان رويكردي تعريف شود   در اين وضعيت طراحي پايدار.بسيار مهم مي باشدحرفه پاسخگو 
مان با استفاده از انواع تجديدپذير انرژي به ويژه انرژي كه سعي دارد تا آنجا كه ممكن است از منابع طبيعي

 .خورشيدي محافظت كند

انتخاب مصالح، انرژي الزم : نكاتي مثل. دنكات بسياري وجود دارند كه با مبحث پايداري در ارتباط هستن
براي حمل و نقل و توليد مصالح، انرژي مورد نياز در پروسه برپاسازي ساختمان، ميزان كارآيي حرارتي 

پذيري براساس ها، انعطافها، طول دوره زندگي ساختماناندازي و نگهداري ساختمانساختمان، هزينه راه
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ها براي استفاده از سامانهترين نكات كليدي تطبيق اما يكي از اصلي.  شدناستفاده، قابل تبديل و بازيافت
  .هاي تجديدپذير به ويژه انرژي خورشيدي استانرژي

اي كه آنها را مي توان تحت عنوان موفقيت يك ساختمان بسته به كارآيي كلي آن دارد كه با مباحث پيچيده
 و طراحي مناسب يك ساختمان به اندازه كارآيي و عملكرد اما زيبايي. پايداري خالصه كرد در ارتباط است

هاي خوش ساخت هستند كه مي توانند با محيط زيست اطرافشان تعاملي تنها ساختمان. آن اهميت دارد
هاي تجديدپذير امكان ها براي استفاده از انرژيسامانهاينجاست كه هماهنگي كامل . پايدار داشته باشند

انه جديدي را فراهم مي كند كه نزديكي بسياري با شرايط بومي، نظير شرايط آب و هاي معمارايجاد فرم
  .هوايي، توپوگرافي، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي يك منطقه خاص دارند

به دليل اينكه پروسه طراحي .  از طبيعت استنباط كرد"به طور كلي به نظر من نمي توان معماري را مستقيما
اما با اين .  متفاوت با آن چيزي است كه در گياهان و جانوران وجود دارد" ما كامالهايو عملكرد ساختمان

پذيري، گوناگوني كارآيي، عملكرد، انعطاف. وجود نكات بسياري وجود دارد كه مي توان از طبيعت آموخت
ه طبيعت همانند توجه به اين نكته ك. هاي زنده وجود دارنداي كه در اكثر ارگانيزمو زيبايي بيش از اندازه

هاي ساخت دست بشر مجبور به پيروي از قوانين فيزيكي هستند مي تواند بسيار تشويق كننده باشد پروژه
  .و مطالعه قوانين و ساز و كارهاي طبيعي را ارزشمند سازد

اصلي ترين نكته در طراحي پايدار انتخاب مصالح و عملكرد يك ساختمان در : يان كاپليكي-3-15-5
امروزه . در تامين انرژي مورد نيازشان خودكفا باشندو يا بيشتر % 80ها بايد تا ساختمان. ت استحال ساخ

هاي خورشيدي امكان پذير تامين انرژي مورد نياز براي روشنايي در طول شب نيز با ذخيره انرژي در باتري
قع هيچ معيار واقعي در وا. به هر حال نشان دادن عملكرد درازمدت يك ساختمان مشكل است. استشده 

براي سنجش وجود ندارد مصرف انرژي نيز بايد در ساخت يك ساختمان در نظر گرفته شود، چه مقدار 
انرژي در طي مدت ساخت و قبل از آن در توليد مصالح ساختماني صرف مي شود؟ اين بدان معني است 

صالح كمتري استفاده شود ساختمان مكه ابتدا بايد وزن و كميت مصالح مورد استفاده محاسبه شود، هر چه 
  .پايدارتر است و منابع و انرژي كمتري براي برپاسازي آن استفاده شده است

پايداري بر طراحي تاثيرگذار است، اين وجود نياز به توجهي . به نظر من مصالح بيشترين اهميت را دارند
ا كردن معماري پايدار تاثيري بر فرم در حال حاضر مردم ادعا مي كنند كه نياز به برپ. تر داردبنيادين

اين ادعا مثل اين است كه بگوييد اتومبيل ابتدا از فرم كالسكه الهام گرفته شد و . ها نمي گذاردساختمان
سپس اختراع شد، در صورتي كه مدت بسيار زيادي طول كشيد تا اتومبيل فرم منحصر به فرد خويش را به 
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 كه فرم خودش را به دست آورد، به طور مثال جريان هوا و تهويه تاثير دست آورد، معماري پايدار نيز دارد
  .ها مي گذارندمهمي بر فرم ساختمان

هايي كه هم اكنون ساختمان. تاكنون ساختماني كه به معناي واقعي ساختمان سبز باشد وجود نداشته است
-آنها تنها تالش. سبز به حساب آيندهاي عصر اي اوليه از ساختمانساخته مي شوند حتي نمي توانند نمونه

قوانين در اروپا و آمريكا تغييراتي اساسي براي رسيدن به اين . هاي كوچك براي رسيدن به پايداري هستند
. هاي معماري وجود دارداند و مجال بسيار كمي براي كار در زمينه معماري سبز در دانشكدهمنظور نداشته

واضح . ماري آمريكا تنها بعنوان نوعي سبك زودگذر نگريسته مي شودهم اكنون به پايداري در مدارس مع
اتومبيل تا وقتي كه موتور اختراع نشده بود به وجود . است كه به رويكردي جديد در تفكراتمان نياز داريم

  .هاي هوشمند نيز هنوز وجود خارجي ندارندساختمان. نيامد
بعنوان مثال النه موريانه از دو پوسته با تهويه . فاده شودطبيعت مي تواند بعنوان مدل در سطوح مختلفي است

هاي ساخت دست بشر  وزن بسيار كمتري نسبت به سازه"هاي طبيعي معموالسازه. طبيعي برخوردار است
تر هستند و نسبت به وزنشان از قدرت بيشتري هاي انساني خود بسيار سبكآنها از مشابه. دارند

استفاده كارا از مصالح . تر از فوالد هستندهاي تار عنكبوت دو برابر مقاومرشتهبه طور مثال . برخوردارند
هاي انسان هاي ارگانيك بسيار كاراتر از فرمبه طور كلي فرم. چيزي است كه مي توان از طبيعت آموخت

  (AD, 2001) .ساخت هستند
  :نتيجه گيري -3-16

معماري هر « : اري چنين مي نويسددكتر فالمكي در يكي از مباحثات خويش در خصوص معم
تصوير كه در حقيقت : آينه در پياپي زمان به شناخت انسان درنيايد، چيزي جز تصوير به دست نمي دهد

  ».) 81فالمكي،  (ت كالبدي داده شده استترسيمي بي روح از يك وضعي
زمان و مكان زنده مي شود معماري، يك پديده است؛ زيرا در پهنه « :وي در فرازي ديگر چنين ابراز مي كند

  ».)81فالمكي، (و زندگي مي كند و زندگي مي شود و پيوسته پذيراي دگرگوني است 
در نگرش پايدار به معماري درمي يابيم كه قواعد و اصول اين جنس از طراحي، درصدد مورد مداقه قرار 

عني عالي ترين آفريده پروردگار و اي تغييرپذير و متكامل كننده است كه در آن انسان و طبيعت يدادن پديده
اي پديد اي مي توانند تعامل سازندهزيستگاه او، در ارتباطي تنگاتنگ و درهم تنيده به شكل وحدت يافته

  . را تضمين نمايدآورند كه، تكامل و پايداريشان
اي بكيس چالش مي كشد و به ابزار سبك بي معماري پايدار، نقايص و معايب معماري عصر حاضر را به

پذيري و انسان محوري خويش دارد، در تالش است بنيانهاي اساسي زندگي را با تعبير در قالب انعطاف
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ها و انسان با طبيعت، معرفت روشن و آشكار از هستي، تعريف انسان، هدف و نهايت زندگي، روابط انسان
  .مورد بررسي و نمود واقعي قرار دهد...  وفناوريو ماهيت 

اي به تصوير مي كشد، بي آنكه ار، آشكارگي و مكانمندي هستي و جهان را به گونهمعماري پايد
آسيب به آن بزند يا حرمتي را زير پا بگذارد، آن را در بوته شناخت و معرفت انساني قرار مي دهد و در 

  .خدمت كامل انسان و طبيعت در بهترين صورت ممكن به وجود مي آيد
ش است به كاملترين صورت بيان كند، تمام سبكهاي گذشته و هر آنچه معماري پايدار در تال

معماري . هايي از آنها را نمايان مي ساختندحاضر معماري معاصر جهان تنها يكي از آنها يا حداكثر گونه
وحدتي كه . پايدار، معماري همه جانبه است معماري پايدار در تجمع كثرت در جستجوي وحدت است

ت لذا آنچه يك ظرف مطلوب مي طلبد را به زيباترين شكل در ارتباط با مظرف ضعفي در آن شايسته نيس
گذر زمان از پايداري مفاهيم و معاني . اي كه زمان را مستحيل مي نمايدو بستر خود درهم مي آميزد به گونه

  .هاي ناپايدار نمي كندو استمرار آنها چيزي نمي كاهد و هويت آنرا متاثر شيوه
يچ فن آوري و بهره وري از صنعت و تكنولوژي را كه در راستاي نيل به هدف طراحي پايدار ه

 محيط  به شرط آنكه در استفاده از آن انسان ووحدت دهنده خويش باشد مردود يا مضموم نمي شمرد،
  .متضرر نشوند

هر چند معماري پايداري كه امروز شاهد آن هستيم اصلي ترين حوزه خود را معطوف به مسائل 
زيست و بهره برداري از منابع طبيعي نموده است، اما به نظر مي رسد كه از باب لحاظ كردن محيط 

خصوصيات طراحي انساني، تزريق معاني و مفاهيم پايدار انساني، مسائل زيبايي شناسانه و توجه به 
 اين ساختارهاي فرهنگي اصيل هر منطقه و اقليمي اندكي قصور كرده است و به نظر مي رسد در ارائه

مفاهيم ثبات و پايداري به قدرت و توانايي ارائه روشهاي تكنيكي براي تعامل با طبيعت و محيط زيست، 
و اين نقد بر طراحي پايدار مي توان وارد دانست چرا كه معتقديم اولين و مهمترين عنصر . ظاهر نشده است

ي ساختن جايگاه حقيقي او در و شاخص توسعه پايدار، انسان و معني بخشيدن به زندگي از طريق متجل
برخي از مفاهيم و اصولي كه طراحي پايدار و پيشگامان آن . نظام آفرينش و ساختار پيچيده هستي است

است كه مرحوم ... و» نيارش«، »مردم واري«، »بوم آوربودن مصالح«تدوين مي نمايند يادآور مفاهيمي نظير 
ه است، هم خواني اين مفاهيم و الگوها از يك سو و ماندگاري پيرنيا در تبيين اصول معماري ايران بكار برد

معماري «پايداري آثار معماري ايراني تا به امروز از سوي ديگر، وجود قرابتي ملموس بين ساختارهاي 
. را به ذهن متبادر مي سازد» معماري پايدار«ما و مفاهيم جامع و جهان شمول » بومي«يا به اصطالح » سنتي

اول اينكه اصول معماري پايدار براي سبك خاص، طرز فكر : ا مي توان نتيجه دو اصل برشمرداين ادراك ر
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اي مخصوص نمي شود و اي ويژه نيست و قواعدي را تبيين مي نمايد كه محصور محدودهو مبتني بر فلسفه
قليم و  در مورد اصول طراحي همگام با ا"مخصوصا(اي رعايت آنها مستلزم شرايط خاص و فرهنگ ويژه

اي  معماري سنتي ايران در زيباترين وجه، آميزه"نيست و خاصيتي جهان شمول دارد، ثانيا) محيط زيست
فوق العاده و ماندگار از محصول ادراكي عميق از ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و لحاظ نمودن ويژگيهاي 

يداري در معماري به معناي اقليمي و زيست محيطي هر منطقه و بومي است كه خود واجد هر دو وجه پا
  )رجوع شود به بحث تعريف معماري در فصل انسان، محيط، معماري(. كامل و مطابق آنچه بحث شد، مي باشد

اي مفيد مي تواند از مبحث فوق بر آيد اين است كه با درك جايگاه واقعي معماري، آنچه بعنوان نتيجه
ريف شده باشد، مي توان مبادرت به آفرينش اي كه بصورت جامعترين و كاملترين شكل تعمعماري

ي همزيستي فزاينده و فضاهايي نمود كه در آن انسان و طبيعت جايگاه حقيقي خويش را در كاملترين شيوه
معماري غني و پرمعني ايران ما تا قبل از اغتشاش شديدي كه در دوران معاصر شاهد آن . اندسازنده بازيافته

در انساج وجودي خود در كاملترين و زيباترين شكل خود در هم آميخته بود هستيم اين ويژگي برتر را 
از اينرو مي توان با در نظر . فلذا جايگاه واقعي خويش را در بجاي آوردن رسالت خويش بدست آورده بود

داشتن قوانين و قواعد علمي كه تجارب گذشته در سير از ناپايداري تمدن مدرن به سوي خلق ساختاري 
ها و اصول معماري سنتي ايران را مورد مطالعه و بازنگري دقيق قرار داد و ر بدست آمده است، ريشهپايدا

به دنبال مكاشفه و بازآفريني ويژگيها و اصولي بود كه در نهاد اجتماعي و فرهنگي همين مرز و بوم 
  :سانيمدر نهايت بحث را با دو جمله به پايان مي ر. اندبرخواستند و به پايداري رسيده

  
  »انسان براي اينكه با زمين در آشتي باشد بايد با آسمان در آشتي باشد«

  دكتر نصر                                                                                        

  »اش را بعنوان ميانجي انسان با جهان هستي، باز جويدمعماري بايد وظيفه«
  يوهاني پالسما                                                                                   
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  »ما بر طبيعت مسلط نخواهيم شد، مگر با اطاعت از آن                           «
  سر فرانسيس بيكن                                                                  

  
 تحليل – انسان و طبيعت –در دو فصل اخير ،جايگاه  معماري در ارتباط با دو ركن اساسي هستي 

شد وبيشتر به انسان و نمود وجود او در خلق فضاي معماري، كيفيت هاي شايسته آن و چگونگي ارتباط با 
  .طبيعت پرداخته شد

يقتري از ساختار ها و ويژگيهاي نظام طبيعت مي پردازيم و آنگاه در خصوص در دو فصل آتي به تحليل دق
اصول فني تر و علمي تر برقراري ارتباط با آن سخن خواهيم گفت ؛ودر نحوه تعامل محيط طبيعي و 

  .معماري در راستاي نتايج حاصل از فصول اخير دقيقتر خواهيم شد
   اكوسيستم چيست؟-4-1

 به معني خانه يا جاي Oikos:  را از تركيب دو كلمه يوناني ابداع كردارنست هكل كلمه اكولوژي
- اكولوژي به منزله مطالعه موجودات زنده در خانه" به معني مطالعه در اين صورت، لفظاLogosزندگي، 

شان و بررسي ساختمان و عملكرد طبيعت است و يا مطالعه اينكه چه موجودات زنده و گروه موجودات 
  ) 63، ص137مخدوم، م، . (ي شود و چگونه با يكديگر و محيط زيست خود تداخل مي نمايندزنده يافت م

هاي نا منظم سبز، قرمز و سفيد در سطح آن را مي بينيم با مالحظه زمين از فضا ما يك كره آبي رنگ با تكه
ويرها، جنگلها، هاي رنگي بدل به كو به همان نسبتي كه بزرگنمايي دوربين خود را زياد كنيم، اين تكه

هر قسمت با سايرين فرق . ها، اقيانوسها، كشتزارها و شهرها مي شوندعلفزارها، كوهها، درياها، درياچه
در عين حال، همانطوري كه . داشته و خصوصيات عالي و شرايط آب و هوايي مخصوص به خود دارند

 نزديكتر مي آييم، انواع وسيعي از به همان نسبتي كه ما. خواهيم ديد، تمام اين قسمتها به هم مربوطند
هاي به اين تنوع زيستي با توجه به شرايط خاص هر بخش از محدوده. موجودات زنده را مي توانيم ببينيم

  .هم پيوسته قابل بررسي است و سازمان سطوح زيست شناسي مختلفي را دربردارد
ه در يك ناحيه مخصوص  ك در طبيعت، ما چند جمعيت از موجودات زنده مختلف را مي بينيم

جمعيتهاي نباتي و حيواني كه در يك منطقه بخصوص زندگي و باهم تداخل مي نمايند، . زندگي مي كنند
اهميت . هر موجود زنده در چنين جوامعي يك محل زندگي دارد. جامعه و يا جامعه طبيعي ناميده مي شود

  .تداخل مي نماينديك جامعه طبيعي در اين است كه گياهان و جانوران آن باهم 
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يك جامعه از موجودات زنده كه با . هر جامعه طبيعي و يا زيستي همچنين محيط زيستي دارد
انرژي خورشيدي، هوا، آب، خاك، گرما، باد و مواد شيميايي اساسي (يكديگر و محيط فيزيكي خود 

سياره، يك جنگل باراني تداخل مي نمايند، يك سامانه اكولوژيكي و يا اكوسيستم مي تواند يك ) گوناگون
يك اكوسيستم عبارت از . گرمسير، يك آبگير، يك اقيانوس يا يك بركه كوچك آب در يك صخره باشد

گيري و اي است با مرز مشخص كه در داخل آن انرژي و ماده وارد و خارج شده و قابل اندازهيك ناحيه
  )66، ص1371 مخدوم، م،. (ارتباط دادن به يك يا چند عامل زيست محيطي است

 كليه اكوسيستمهاي مختلف روي زمين به همراه تداخلشان بزرگترين واحد زندگي يا اكوسيستم 
اكوسفر . ناميده مي شود را به وجود مي آورند) بوم سپهر يا زيست سپهر(اي كه اكوسفر يا بيوسفر سياره

  )مخدوم،همان. (، استشامل كليه اشكال زندگي و تمام روابطي كه آنها را به هم مربوط مي سازد
و ) آب(، هيدروسفر)هوا(اتمسفر: زمين را مي توان به سه قسمت كروي مربوط به هم قسمت كرد

كه خود از سه منطقه . ؛ اكوسفر يا كره حيات در ميان اين سه كره يافت مي شود)خاك و سنگ(ليتوسفر
  :حياتي تشكيل شده است

   كيلومتر ارتفاع11 آتمسفر با كمتر از  باالي سر ما، يك اليه نازك قابل استفاده-الف
ها، آبهاي ها، يخچالها، درياچه اطراف ما، يك مقدار محدود آب قابل زندگي در رودخانه-ب

  زيرزميني و در اتمسفر
 در زير پاي ما يك پوسته نازك خاك، مواد معدني و سنگ به ضخامت چند هزار متر به طرف -ج

  .مركز زمين
 شامل تمام آبها، مواد معدني، اكسيژن، كربن، فسفر و ساير مواد شيميايي با ارزش اين تصوير دلرباي زندگي

  )67مخدوم، ص.(بايد بارها بازسازي شوند تا زندگي ادامه داشته باشد
هوا كمك به خالص شدن آب و زنده نگه داشتن گياهان و جانوران مي نمايد، آب گياهان و 

انوران را زنده نگه داشته و كمك به پاكيزگي هوا مي نمايند و جانوران را زنده نگه مي دارد، گياهان، ج
اكوسيستم يك . خاك گياهان و بسياري از جانوران را زنده نگه داشته و باعث خالص شدن آب مي گردد

سازگان بينهايت كارآ و خستگي ناپذير است كه اين خستگي ناپذيري يك اجبار است كه در غير اينصورت 
 مي تواند غير قابل "ما درمي يابيم كه زايل كردن اكوسفر در يك نقطه اكثرا. شدزندگي منقرض خواهد 

هدف اكولوژي پيدا كردن چگونگي . بيني و گاهي اوقات ناخواسته در جايي ديگر پديد مي آوردپيش
ر با با استفاده از اين آگاهي، انسانها مي توانند بعنوان يك همراه و همكا. ارتباط هر چيزي در اكوسفر است

  )68مخدوم، ص.(طبيعت و نه بعنوان يك فاتح طبيعت عمل نمايند
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بقاي يك موجود زنده بستگي به عوامل شيميايي يعني مثل دي اكسيد كربن، اكسيژن، ازت، فسفر، سديم و 
هر موجود زنده تحت . عوامل فيزيكي يعني از قبيل درجه حرارت، نور، نزوالت آسماني و رطوبت دارد

  .ز عملكردهاي چنين عواملي استتاثير تركيبي ا
   ساختمان يك اكوسيستم-4-2
  : بخش غير زنده-4-2-1
  : انرژي-4-2-1-1

با كمك در به وجود آوردن آب و هوا، بازسازي مواد شيميايي اساسي و تامين  انرژي خورشيدي 
ي از انرژي گياهان سبز با استفاده از بخش كوچك. زندگي گياه تمامي اكوسيستم را به گردش درمي آورد

خورشيدي وارد شده، به اضافه آب و دي اكسيدكربن، هيدروكربورها و ساير مواد غذايي را كه بصورت 
گياهان و جانوراني كه گياه يا ساير حيوانات را مصرف مي . انرژي شيميايي ذخيره مي شوند، مي سازند

بنابر قانون دوم ترموديناميك، . دكنند اينچنين مولكولهاي سوختي را تجزيه مي كنند تا انرژي بدست آورن
انرژي كه بصورت يكطرفه از اكوسيستم مي گذرد، تبديل به حرارت شده و در محيط زيست پخش و 

  .عاقبت به فضا برمي گردد
  :عوامل فيزيكي -4-2-1-2

عوامل فيزيكي شامل شرايطي هستند از قبيل درجه حرارت، نور، باد، رطوبت و بارندگي كه  
هاي سطح ژي خورشيدي با مواد شيميايي آلي و غيرآلي موجود در اكوسيستم و با پيكرههنگامي كه انر

  .زمين تداخل مي نمايد بوجود مي آيند
  : عوامل شيميايي-4-2-1-3

آب، اكسيژن، كربن، ازت، فسفر، دي اكسيدكربن و مواد معدني ( مواد شيميايي شامل مواد غيرآلي 
) كربورها، چربيها، ويتامينها، مواد شيميايي پيچيده الزم براي زندگيپروتئين، هيدرو(و مواد آلي ) اساسي
مواد آلي و غيرآلي حياتي كه در هوا، آب و خاك يافت مي شوند بايد چندين بار در اكوسفر . هستند

  )71و72مخدوم، ص. (بازسازي شوند
  :ين بخش از ساختمان اكوسيستم شاملا: بخش زنده -4-2-2

  )يا اتوتروفهاگياهان (توليدكنندگان  •
  )حيوانات يا هتروتروفها(مصرف كنندگان بزرگ  •
 )هامصرف كنندگان كوچك يا ساپروتروف(تجزيه كنندگان  •
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مي باشند كه به لحاظ جلوگيري از به حاشيه رفتن موضوع مورد بحث رساله و عدم دخول در مباحث 
  .تخصصي زيست شناسانه از تشريح بخشهاي فوق خودداري مي شود

  رد اكوسيستم كارك-4-3
اي سوء استفاده نشود، را مي توان وادار ساخت كه براي سود همگان خاك و آب، اگر از آنان به نحو خيلي احمقانه« 

  ».كليد موفقيت اين امر در هدايت عاقالنه است.  توليد نمايند"مكررا
  »دال.او. استوارت                                  «                                                                           

چه چيزي شما، يك درخت بلوط، يك سنجاب، يك موريانه و ساير موجودات زنده را بر روي 
   كيلومتر در ساعت در فضا مي چرخد، زنده نگه مي دارد؟107200 كوچك كه با سرعت "اين سياره نسبتا

 ممتد از انرژي و ماده يا مواد شيميايي "بايستي يك ذخيره تقريبابراي بقاي شما يا هر شكل ديگر زندگي، 
) گرما(يك مقدار انرژي فروافت كرده . كسب انرژي و ماده، يك موجود را زنده نگه مي دارد. داشته باشيم

در غير اينصورت، موجود زنده در پسماند گرما و ماده . و زائدات بايستي از بدن موجود زنده خارج شود
براي زنده ماندن بايد بين ميزان وارد شده و خارج شده ماده و انرژي . ر خود غرق خواهد شدموجود د

و ) مواد شيميايي(بنابراين، حيات در سطح موجود زنده بستگي به جريان متعادل ماده . تعادلي برقرار باشد
نده بايد با محيط براي كسب ماده و انرژي مورد نياز خود، موجود ز. انرژي از طريق موجود زنده دارد

براي موجودات زنده، چنين عملي را تنفس، نوشيدن، . فيزيكي خود و ساير موجودات زنده در ارتباط باشد
  .خوردن و توليد مثل مي نامند

در سطح اكوسيستم و اكوسفر زندگي باز هم بستگي به جريان انرژي دارد، زيرا بنابر قانون دوم   
به همان ترتيبي كه انرژي از طريق يك موجود زنده، جامعه، . بازسازي كردانرژي، انرژي را هرگز نمي توان 

تر نيز نقصان كيفيت اكوسيستم و اكوسفر جريان پيدا مي كند هميشه بصورت انرژي حرارتي كم فايده
  .حاصل مي نمايد

زندگي در سطح اكوسيستم و اكوسفر بستگي به گردش ماده يا مواد شيميايي دارد و نه جريان يك 
اي از ماده نه از زمين مواد شيميايي بايد در اكوسفر گردش كنند، زيرا هيچ مقدار قابل مالحظه. طرفه ماده

خارج مي شود و نه به آن وارد مي گردد و همچنين بنابر قانون حفظ ماده نه ما مي توانيم ماده جديدي را 
هاي يك ت كه بقاي كلي مجموعه گونهاين بدين معني اس. خلق كنيم و نه آنچه را كه داريم، نابود سازيم

اكوسيستم و اكوسفر نيازمند آن است كه انواع معين ماده از قبيل آب، كربن، اكسيژن، ازت، فسفر از يك 
  .شكل يه شكل ديگر تبديل شده و از اين قرار يك چرخش اليتناهي داشته باشند
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هاي ما از آنجايي كه اكوسيستما.  بازسازي شوند"در سطح اكوسفر، مواد شيميايي اساسي بايد كال
مختلف روي زمين به هم مربوطند، مقداري از يك ماده يك اكوسيستم به اكوسيستم ديگر جريان پيدا مي 

در واقع در . به هر حال، بازسازي اساسي مواد شيميايي در هر اكوسيستم براي بقاي آن بايد رخ بدهد. نمايد
مازاد يك موجود زنده و يا مرگ آن تامين غذايي براي . ارداكوسيستم چيزي به نام ماده زائد وجود ند

اگر مواد شيميايي اساسي در يك اكوسيستم و يا اكوسفر بازسازي نشوند و يا با سرعت . موجود ديگر است
زياد و يا كم بازسازي شوند، موجودات زنده، گروهي از موجودات زنده يا تمام موجودات زنده خواهند 

  .مرد
 انرژي جريان "با ذكر اينكه اوال» در يك اكوسيستم چه اتفاق مي افتد«مي توانيم به اين سوال بنابراين ما 

 مواد شيميايي گردش مي كنند، جواب بدهيم؛ اين دو عمل اصلي اكوسيستم ساختمان "پيدا كرده و ثانيا
مخدوم، . (ازندقسمتهاي مختلف اكوسيستم را به هم مربوط ساخته و در اين صورت، حيات را برقرار مي س

  )85 و 86 و 87ص
  

  
    

  
   

  
    

  
  
  
  
  
  

بوسيله عملكرد جريان انرژي و ) انرژي، مواد شيميايي و موجودات زنده(عوامل عمده متشكله اكوسيستم 
  . چرخش مواد شيميايي به هم مرتبط هستند

  

 چكيده ساختمان و عملكرد :4-3دياگرام 

 گرما

 توليدكنندگان
)گياهان (  

 مصرف كنندگان خرد
هاباكتريها و قارچ  

ندگان كالنمصرف كن  
 گياهخواران و گوشتخواران

 گرما
 گرما

انرژي 
 خورشيدي

 گرما
مواد شيميايي غير زنده دي  

..اكسيدكربن،اكسيژن، موادمعدني و  

 گرما
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   پايداري اكوسيستم-4-4
 قادر به مقاومت و بازسازي در ها و اكوسيستمپايداري چيست؟ موجودات زنده، جمعيتها، جامعه«

پايداري در يك نظام . به عبارت ديگر، آنان داراي قدرت پايداريند. مقابل تغييرات و اثرات خارجي هستند
شما به . به هر حال اين پايداري فقط بر اثر تغيير به وجود مي آيد. دهنده تداوم بنيادي در زمان استنشان

ه و از دست مي دهيد، اما بدن شما در طول زندگيتان يك حالت طور مداوم ماده و انرژي بدست آورد
 سال بعد نيز بعنوان يك خزان 50 بلوط –به همين ترتيب، جنگل گردو . پايدار ساختماني را حفظ مي كند

برخي از درختان مي ميرند و برخي ديگر !) مگر اينكه قطع يكسره شود يا بسوزد.(كننده شناخته مي شود
  ») .مخدوم، همان( كننده مي شناسيد اما هنوز شما آن را بعنوان جنگل خزان. گيرندجاي آنان را مي 

پايداري بطور طبيعي بعنوان قدرت يك نظام در مقابله يا بازيابي در برابر ناماليمي خارجي «
توصيف شده است كه از اين قرار نظام وضعيت ساختماني خود را در طول يك مدت طوالني حفظ مي 

اكوسيستم رسيده و متنوع مثل يك جنگل، قادر به ادامه زندگي در برابر بيشماري از ناماليمات يك . نمايد
اما اگر ناماليمي چنان شديد باشد كه درختان غالب را از بين ببرد، تمام جامعه به مراحل اوليه توالي . است

بدين . ره ظاهر شوددهها سال يا حتي صدها سال طول مي كشد تا جنگل دوبا. جمعيت رجعت مي نمايند
  » ).مخدوم، همان( ترتيب ديده مي شود كه چنين نظامي يك سازگان پايدار نيست

  :اثر ناماليمي زيست محيطي -4-4-1
 جبران هستند، چرا نبايد تمام فضوالت خود - ابقا و خود-از آنجايي كه اكوسيستمهاي رسيده خود

 آن برمي آيد؟ تاكنون بايد تشخيص داده باشيم كه را در محيط پراكنده نكنيم كه خود محيط از عهده رفع
ها همگي حد  موجودات زنده، جمعيتها و اكوسيستم"اوال. اي مشكالت وخيمي به دنبال داردچنين ايده

كنندگان و وسايل الزم را براي از عهده برآمدن بسياري از ها تجزيه اكوسيستم"ثانيا. بردباري معيني دارند
 جمعيتها نمي توانند چنان مراحل تكاملي تغيير "ثالثا.  توليد شده توسط انسان ندارندمواد شيميايي مصنوعي

ها بتوانند اين گونه مواد شيميايي را تجزيه كرده و بسياري از فضوالت زيست را بپيمايند تا اكوسيستم
املي اما براي اغلب جمعيتها به خصوص جمعيت انساني اين چنين تغييرات تك. محيطي را جذب كنند

مخدوم، . ( صدها هزار سال، اگر نگوييم ميليونها سال، وقت الزم داشته و بسياري از مردم محكوم به مرگند
  )130و129همان ص

بدين ترتيب مشكل ما عبارت از اين خواهد بود كه درك كنيم چگونه ناماليمات زيست محيطي مختلف 
  .روي اكوسيستم ها اثر مي گذارند
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ها در صورتي كه ه ممكن است در مورد موجودات زنده، جمعيتها و اكوسيستمدر جدول زير آن چيزي ك
  يك يا چند حد بردباري از حد خارج شود، اتفاق بيفتد، خالصه شده است؛

  چند اثر ناماليمي زيست محيطي-4-4-1-1
  :رسته موجودات زنده �

  تغييرات فيزيولوژيكي و شيميايي −
  اختالل رواني −
  زاد و ولد اندك يا هيچ −
  هاي ژنتيكييصهنق −
  هاي تولدنقيصه −
  سرطانها −
  مرگ −
  :رسته جمعيت �

  كاهش جمعيت −
  افزايش بيش از حد جمعيت −
  تغيير در بافت جمعيت −
  انتخاب طبيعي افراد مقاوم ژنتيكي −
  از بين رفتن تنوع و تطابق ژنتيكي −
  انقراض −
  : اكوسيستم-رسته جامعه �

  اختالل در جريان انرژي −
  هتغييرات در انرژي خورشيدي وارد −
  تغييرات در گرماي خارج شده −
  هاي غذايي تغييرات در شبكه −
  هاي شيميايياختالل در چرخه −
  )انتقال از چرخه هاي بسته و باز(تراوشها  −
  وارد كردن مواد مصنوعي شيميايي −
  ساده گرايي −
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  هاي پستتنوع گونه −
  هاي حساساز دست دادن گونه −
  پايداري نقصان يافته −
 ). مخدوم، همان( و عملكرد اكوسيستمسقوط تمام يا جزئي از ساختمان  −

   :معماري و اكوسيستم -٥-٤
اي سازنده و بازيافتگر دارد و نسبت به اين همانطور كه شرح آن رفت، اكوسيستم طبيعي، چرخه  

هر . چرخه و حتي ظرفيتي باالتر از جريان عملكردي خويش، تداوم و پايداري خويش را حفظ مي كند
ه به مفهوم كامل، يك سامانه پايدار را همكاري و پشتيباني مي كند، سامانه جزيي از اجزاي كل در اين سامان

هاي خاص خود، در عين در يك فرآيند ممتد و الينقطع و بسيار منظم در عين تنوع، تفاوت و پيچيدگي
ي اجزاي آن همه. حال كه پايداري خويش را تضمين كرده است، حالت پويا دارد و زنده و فعال است

مانمند نسبت به يكديگر وابستگي و مسئوليت پذيرند، بطوريكه وجود و صحت عملكرد هر بصورت سا
جزء تضمين كننده جزء ديگر است و اين پيوستگي نظامند در چرخه طبيعي اكوسيستم آن را پايدار نگه  

  .دارد و متضمن حيات استمي
 يك اكوسيستم سالم را تشريح در مدل كاركرد اكوسيستم، جايگاه و عملكرد هر يك از اجزاي ساختمان

  .نموديم و وظايف بخشهاي زنده و غير زنده را در آن نشان داديم
 انسان به تنهايي جزيي از اكوسيستم طبيعي است، عمل او در قالب اكوسيستم تا آنجايي كه تبديل به يك 

 در سامانه جاي امر اجتماعي تقابل با زيست محيطي خويش نشود، مي تواند در چرخه الينقطع طبيعي او
  .گيرد و مداخله او نيز تزاحمي محسوب نمي شود

ولي اختالل در سامانه از آنجا آغاز مي شود كه جريان ورود و خروج هر يك از اجزاي ساختماني 
  .اكوسيستم به علت خواست آگاهانه انسان و تصميم و اراده او دچار كاستي يا فزوني شود

جريان عملكرد مواد شيميايي آلي و غيرآلي در چرخه طبيعي، از از اين نظر كه انسان مي تواند دو 
طريق كاستن يا افزودن به ميزان آن، تزاحم آفرين باشد يا جريان يافتن انرژي در اين چرخه را تحت تاثير 
اعمال خود نمايد، بايد اين موجود را آگاهانه به اين مسئله مشرف نمود كه اختالل در جريان عملكرد 

بعنوان مثال با اتفاق نظري كه در . ماني اكوسيستم، مسبب اختالل در حيات خود اوستاجزاي ساخت
پذيرفتن مدل چرخه مواد و انرژي در اكوسيستم داريم و همچنين آگاهي بر پايداري و توانمندي اكوسيستم 

مذكور نمود  را طوري وارد چرخه "معماري"اي به نام در بازسازي و بازآفريني آن، چگونه مي توان سامانه
كه نه تنها پايداري سامانه اول را مختل نكند، بلكه در مفهوم كامل انتظام، يعني به شكلي واحد در  
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ي سامانه اكوسيستم، جاي گيرد؟ اين معماري بايد چه شرايط و چه ساختماني داشته باشد؟ و مجموعه
طع اكوسيستم، با آن به وحدت برسد و تواند بدون ايجاد اختالل و تزاحم در عملكرد پويا و الينقچگونه مي

  درون آن هضم شود؟
تر، معماري بعنوان يك سامانه و يك محيط مصنوعي، چه راهكاري بايد به بياني واضحتر و روشن

اي كه در چرخه عملكردي اكوسيستم وجود دارد را مختل ننمايد و  جريان انرژي"در پيش گيرد كه اوال
  سي اكوسيستم را كاهش يا افزايش ندهد؟ ميزان مواد شيميايي اسا"ثانيا

 پاسخ اين سوال، به مثابه پايداري ذاتي يك اكوسيستم، متضمن و صد البته مستلزم پايداري معماري "مسلما
  (Hyde ,R, 2007 ).به عنوان سامانه مهمان در اين نظام طبيعي است

ود مجموعه معماري به سامانه زيست ارائه سامانهي براي پاسخ به چگونگي ور(سامانه ارجحيت محيطي -4-5-1

  ) :Environmental Brief):EBSمحيطي، توصيف سامانه 
 اگر پايداري هدف باشد، طراحي سبز و ساختمان سبز مايحتاج عزيمت براي طراحان و معماران 

شعار معماري سبز اينست .  است20طراحي سبز پاسخگوي عصر جديد اطالعات و اكولوژي در قرن . است
اين شعار به سادگي، رويكرد ) Form follow: Environment(تبعيت مي كند ) طبيعت( از محيط كه فرم

معماري سبز را تشريح مي كند، اما هنوز نيازهاي زيربنايي براي ساختمانهاي سبز وجود دارد كه هم بتواند 
اليي با محيط سازگار را به معني كامل ابراز كند و هم در عمل در سطح با) اكولوژيستي(اصول بوم شناختي 

  .باشد
توافق بر سر مواد و متريالهاي ساخت در معماري سبز يك ضرورت است كه در آن معماري بتواند 

دراين . ها و اصول بوم شناختي، بنايي را پديد آوردبراساس سازگاري محيطي، با فرمي زيبا با بيان ايده
ان خود منتقل كند؛ احساس نزديكي بخشيدن به كنندگضرورت فرم مي تواند چندين مفهوم را به استفاده

 طبيعي و بهره گيري از فرمهاي "كنندگان خود از طريق استفاده از مواد ومصالح كامالطبيعت براي استفاده
  .طبيعي موجود در محيط زيست

اول اينكه چگونه : يافتن به چند اصل اساسي هستيمدر رويكرد خلق معماري سبز ناگزير از دست
دوم اينكه چگونه . يابيم، چرا كه اطالعات زياد و انبوهي وجود دارداي از طراحي سبز دست پايهبه دانش

كنندگان از اين معماري را بيشتر و بهتر با مزيتهاي توسعه پايدار و اهميت آن بتوانيم كارفرمايان و استفاده
مك و همياري كنيم تا بتوانند عجين كنيم و سوم اينكه چگونه سازندگان و اجراكنندگان ساختمانها را ك

  .اصول فني اين طراحي را در هنگام ساخت رعايت كنند
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تعريف اصول، روشي براي ادراك پايداري؛ اين اصول راهنماها يا قوانين طراحي يك ساختمان را تشكيل 
  :اين اصول عبارتند از. مي دهند

   موجودكاهش بهره وري از منابع و مصالح جديد و بازيافت مصالح و منابع -
 حفاظت از انرژي در چرخه حياتي ساختمان و چرخه طبيعي اكوسيستم -

تعامل با اقليم براي استفاده بهينه از منابع توليد كننده طبيعي دسترس انرژي مثل باد، آب و  -
 خورشيد

 و تعامل با محيط زيست) زمين(احترام به سايت  -

 )PP66(احترام به كاربران و سالمت آنها  -

حلهاي مبتني بر آن در توسعه يك طراحي سبز از تكنيكهاي پايدار، پشتيباني و ارائه راهانتخاب روشها و 
هاي اجرايي محيط دوستانه يكي از مهمترين اقدامات در راستاي طريق انتخاب مصالح ساخت و شيوه

 و توليدات بندي وسيعي از مصالحواژه پشتيباني در اين گفتار در راستاي تمركز بر دسته. توسعه پايدار است
  .سازي ساختمان نقش بسزايي داردساختماني، تعريف مي شود كه در روند بهينه

. نقش مهم طراحان در انتخاب روشها و تكنيكهايي است كه براي اجراي ساختمان انجام مي گيرد
الح و تهيه مص. طراحي پايدار نيازمند اجرايي است كه تا آنجايي كه امكانش باشد از منابع بومي تهيه شود

-آورد يكي از اصول پايداري است كه در آن صرف هزينهمنابع ساختماني بصورت بهره گيري از مصالح بوم

  .هاي مالي و جلوگيري از اتالف انرژي لحاظ شده است
  سامانه مالحظات محيطي-4-5-1-1

ف هاي معماري از طر از نظر معماران دستورات و مطالبات پروژه"معموال: ارجحيت محيط زيست
هاي كارفرما بعنوان بخش مستدل و قاطع در روند طراحي براي رسيدن كارفرمايان عرضه مي شود خواسته

به همين منوال ملزومات به هم پيوسته . به شكل مطلوبي از كيفيت بنا مورد مالحظه قرار مي گيرد
ي مناسب از موضوعات محيطي نيز در شكل گيري روند طراحي يك بنا و پديد آوردن يك عملكرد محيط

اي در طراحي بايد بصورت كامل در قالب همچنين اين ملزومات بعنوان قاعده. بنا مي تواند موثر واقع شود
-رعايت شرايط و معيارهاي زيست محيطي در مراحل مختلف طراحي لحاظ شوند تا ساختمان بتواند پاسخ

  .دهي محيطي قابل قبولي را از خود ارائه دهند
نيازمند همسازي طرح موجود و روندي است كه شرايط آنرا   )EB)Environmental Briefاجراي سامانه 
  )R.Hyde،2007،77  (. فراهم مي آورد

 :در زير سامانه دستورالعمل محيطي بصورت دياگرام ترسيم مي شود
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 نيز اشاره شدند، "ي آن ابتدا بايد اصولي كه قبالبراي تشريح بيشتر اين سامانه و آشنايي با مراحل و اجزا[

 گانه كه شامل چهار مرحله فوق است مي توان كاركرد سامانه را شرح 11توضيح داده شود در اين كليت 
   ]داد؛

نيازمنديهاي 
 عملكردي

 اهداف محيطي

 سايت و اقليم

 معيارها و ضوابط محيطي

 ارزش چرخه حياتي

 ضوابط

استراتژيهاي انتخاب 
تركيباتمصالح و   

استراتژيهاي روند 
 اجرا

استراتژيهاي طراحي 
 فعال و غيرفعال

 استراتژيهاي
  توليد-منابع 

مالحظات و 
 پيشنهادات طراحي

 

مالحظات و 
 پيشنهادات طراحي

مالحظات و 
 پيشنهادات طراحي

 

مالحظات و 
 پيشنهادات طراحي

 

نقطه عزيمت: مرحله اول  

فيلترها : مرحله دوم  

توسعه : ممرحله سو
 استراتژيها

كاربرد: مرحله چهارم  

 طراحي و تعيين ويژگيها و معيارها

   مراحل سامانه مالحظا ت محيطي:5-4دياگرام 

 )R.Hyde،2007،77  ( منبع
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  : معيارها و ضوابط ويژه محيطي-4-5-1-2
  )كاستن يا افزودن بر آن(به حداقل رساندن تداخل در سايت  -١
 CO2ي مصرفي و توليد گاز به حداقل رساندن انرژ -٢

 CO2به حداقل رساندن انرژي متضمن سايت و توليد  -٣

 بهره وري از منابع بكر طبيعي مثل آب، مواد معدني و فلزات به حداقل رساندن -٤

 )مصالح بومي(حداكثر استفاده از مصالح و منابع پايدار  -٥

 حداكثر استفاده از مصالح بازيافت شده و قابل بازيافت -٦

 يمن محيط زيستگزينش مصالح ا -٧

 به حداكثر رساندن كيفيت هواي دروني بنا -٨

 بهينه سازي طراحي غيرفعال -٩

 رعايت اصول و قواعد زيست شناسي -١٠

 تر كردن مسير اصلي چرخه حياتكوتاه -١١

در مرحله . بعد از معرفي اصول و ضوابط محيطي در طراحي، اجزاي مراحل سامانه را مي توان تفكيك كرد
كرد سامانه است اهداف محيطي و نيازمنديهاي عملكردي آنرا مورد بررسي قرار ي عزيمت كاراول كه نقطه

  .دهيم
  ي عزيمت در سامانهنقطه:  مرحله اول-الف 
   اهداف محيطي شامل�

 تسهيل و كمك در راستاي اجراي اولويتها -

   نيازمنديهاي عملكردي شامل�
  )تي از اهداف ويژهتهيه ليس(تبيين قواعد محيطي به مثابه پلي از كليت به خاصيت  -
 )سايت، موضوع و كارفرماي هر پروژه(تحليل مالحظات ويژه هر پروژه از جمله  -

 هاي پايداري در پروژهكنترلهاي كارفرمايان به رعايت ويژگي -

  استفاده از فيلترها و چك ليستها:  مرحله دوم-ب 
  :چهار فيلتر اصلي در اين مرحله بايد در خصوص طرح بيان شوند

كه طرف دولت و سياستهاي اجرايي در جامعه قابل اجراست، در اين فيلتر، : قانونگذاري ضوابط و �
ضوابط و شرايطي تدوين و به كارفرمايان قابل ابالغ هستند كه در راستاي اهداف اصلي مالحظات محيطي 

  .و طراحي سبز مي باشند
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  هاارزيابي چرخه حياتي و آناليز مزايا و ارزشهاي محيطي پروژه �

  :شرايط و ضوابط محيطي در طراحي كه شامل �
ضوابط و معيارهاي موجود در مسائل پروژه كه در جهت حذف ايرادات روند طراحي اعمال      -

  مي شوند
 )EBS(ارجاع به قواعد سامانه ارجحيت محيطي  -

ارزيابي پنداشتهاي پروژه؛ اگر در پروژه، معيارهايي در خالف راستاي عملكرد محيطي طراح  -
ه مي شود، بايد آنها را ارزيابي و اندازه گيري كرد و در مراحل مختلف موجود در پروژه، حدس زد

پذيرند، گنجانده و حل حلهايي كه از طريق محاسبات رايانه امكانها و ارائه راهاز جمله تهيه نقشه
 .شوند

از ديدگاه . ژه است؛ يكي از مهمترين فيلترها در اين مرحله، تحليل سايت و اقليم پروسايت و اقليم �
زيست محيطي تعامل با اقليم مي تواند منابعي را جهت مرتفع ساختن نيازهاي ساختمان و ساكنين آن فراهم 

  :اين تعامل در قالب موارد زير قابل تحليل هستند. آورد
  هاي سايتبرجستگي -
 تحليل شيب زمين -

 هايي جانمايي سينكهاي حرارتي و كربن در سايتتهيه نقشه -

  و بررسي مغناطيس زمين سايتمطالعه -

  زيستي سايت–برآورد و تراز وضعيت تنوع  -

 مطالعات تعادل آبي و ارزيابي ابعاد و ميزان ظرفيتهاي آبي  -

و حرارت در دسترس سايت، ) جاذبهاي طبيعي تركيبات كربن(در طول اين روند جانمايي سينكهاي كربن 
ركت طبيعي يا كنترل شده هوا در تابستان براي براي مثال مي توان از جهت ح. اي دارداهميت ويژه

جابجايي حرارت از اطراف يا داخل ساختمان استفاده كرد يا سينكهاي كربن را مي توان به شكل پوشش 
  .گياهي و درختي اطراف سايت معين كرد يا آنها را پديد آورد

  
  توسعه استراتژيها:  مرحله سوم-ج 

 مالحظات و مطالعات در باب وضعيت موجود سايت را )EBS(ه دو مرحله قبلي ياد شده در اين سامان
مراحل متعاقب در راستاي مراحل قبل و در جهت توسعه استراتژيهاي عملي و . تعيين و تدوين مي كردند

به معني تحليل و تركيب اطالعات ) EBS(ها خواهند بود؛ پيشبرد سامانه كاربردي در خصوص پروژه
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. سعه استراتژيهاي محيطي مرتبط به وضعيت طراحي در دو مرحله آتي استحاصل از دو مرحله قبل و تو
  :اين مرحله شامل بخشهاي زير است

  : دانش كارفرما و تصميمات آگاهانه-1
ي منابع پروژه هستند، وارد پروسه طراحي مي شوند، اما كارفرمايان از آن نظر كه تخصيص دهنده

گيري در يطي و بنابراين ظرفيتهاي آنها در تصميمگستره قليل دانش آنان در خصوص موضوعات مح
.  بصورت ناملموس در نتيجه پروژه، مشهود است"ها، غالباخصوص استراتژيهاي كليدي متمركز بر پروژه

تحقيقات نشان داده است كه آگاه سازي كارفرمايان در خصوص مسائل محيطي مي تواند راهكارهاي 
  .دن ضوابط كليدي را پديد آورداجرايي بيشتر و دقيقتري در پياده كر

كارفرمايان در حالي وارد جريان طراحي پروژه مي شوند كه با توجه به خواستگاهها و ديدگاههاي آنها در 
ها را پذيرا هستند، آنها در درجات هايشان، ميزان مشخصي از خصوصيات پايداري در پروژهخصوص پروژه

ي خاصي را ند و با توجه به اينكه هر كدام از آنها بودجهمتفاوتي قابليت آموزش در باب محيطي را دار
  .براي اجرا در نظر دارند، بنابراين در دستيابي به منابع و استراتژيهاي اجرايي محدوديتهايي پديد مي آيد

  : پاسخگويي به اهداف و پارامترها-2
شود كه به ترتيب اين بخش از مرحله، استراتژيهاي چهارگانه ياد شده در دياگرام را شامل مي 

  :اجزاي آنها را برمي شمريم
   توليد-استراتژيهاي منابع  �

هاي توليدي منوط بر منابع پايدار، كه نتايج تحقيقات انجام شده است را      در جدول زير مزاياي سامانه
  .توان مشاهده كردمي

  مزيتهاي ساالنه محيطي 
سود مالي ساالنه در 

  چرخه حيات
  تژياسترا  هزينه اصلي

Kg400/1كاهش CO2 420سامانه (   دالر14000   دالرKw105 (فتو ولتانيك  

K Liter350دالر4500   دالر300  ذخيره آب   
قاطرهاي آب باران ) Liter 22000سامانه (
  )هاي بارانجمع كننده(

Kg700كاهش CO2 280آبگرمكن خورشيدي   دالر2400   دالر  

  موع هر سالمج  -   دالر1000  آبCO2 +KL350 تن كاهش1/2

   ساله چرخه حيات25مجموع    دالر20900   دالر25000  آبCO2 +KL17500 تن كاهش105

  
 توليد – استراتژيهاي منابع :5-4جدول 
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ها و مسائل مالي و هم از از اين نتايج به سادگي مي توان، اهميت اين استراتژي را هم از نظر هزينه
ام براي يك اين آمار و ارق. نظر رعايت ضوابط حاكم حفاظت از محيط زيست را به وضوح مشاهده كرد

 در نظر بگيريم مجموع ساالنه 50 ساله مي باشند، با احتساب اينكه عمر مفيد يك ساختمان را 25ي دوره
مندي از اين روشها در پياده كردن ارقام را بايد دو برابر فرض كنيم كه بيش از پيش نمايانگر لزوم بهره

  .ضوابط پايدار ساخت و ساز مي باشد
  :عال و غيرفعالاستراتژيهاي طراحي ف �

ي مورد استفاده در اين استراتژي مبتني بر آناليز دقيق قابليتهاي اقليمي و خصوصيات منابع قاعده
طبيعي قابل دسترس در سايت از جمله زاويه تابش نور خورشيد در فصول سرد و گرم، جهت باد غالب و 

 از مسيلهاي آب در مجاورت يا بادهاي فصلي، ويژگيهاي خاك و عمق آبهاي زيرزميني، امكان استفاده
وري از منابع پايدار است و      اي پايدار در جهت بهرهطراحي غيرفعال شيوه. مي باشد... داخل سايت و

  .باشد...) استفاده از تاسيسات مكانيكي و(مي تواند مكمل طراحي فعال 
  :استراتژيهاي گزينش مصالح و مواد �

س از آن نظر كه در اقليم هر بومي، پديد آمده و در شرايط مختلف آب استفاده از مصالح بومي و قابل دستر
  .و هوايي آن، سنجيده شده است، بهترين روش انتخاب مصالح اجرا است

  :استراتژيهاي ساخت و اجراي بنا �
  :مالحظات الزم در رعايت اين استراتژي عبارتند از

  استراتژي مديريت پسماند در محل سايت پروژه -
 وگيري از آلودگيهاي سايت و هدر رفتن آباستراتژي جل -

  باد و آب–فرسايش خاك  -

 ممانعت از گرد و خاك، استفاده از رطوبت -

 جلوگيري از آلودگيهاي صوتي -

  مقررات و ارتباطات داخلي سايت و مزاحمتهاي پديد آمده در سايت–ضوابط  -

 يژه مرتبط با سايت در محل پروژه براي پيمانكاران و پيمانكاران جزءآموزش موارد و -

 ساخت و ساز مدوالر -

 به حداقل رساندن استفاده از ماركهاي مختلف -

 هابه حداكثر رساندن پيش ساخته -

 هاي كمكي و فرعي از پسماند مصالح روند ساخت بناساخت سازه -
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 مديريت پسماند در ارتباط با ويژگيهاي خاص يك بنا -

 

  كاربرد:  مرحله چهارم-د 
. ، برگرداني است از حكم به عمل از قاعده و اصول به طرح و پيش طرحEBSمرحله نهايي سامانه 

ارائه مدارك و اسناد در خصوص تصميم اتخاذ شده، و آفرينش : اين مرحله دو فعاليت را شامل مي شود
  .ايده زيست محيطي براي طرح

  :ارائه اسناد و مدارك �
هدف . استفاده مي شود) EBS(سازي قواعد و توجيهات محيطي براي مسندسازي سامانه بنام ذخيرهالگويي 

 براي طراحان حرفه اي ساختمان ISO 9000اصلي اين مستندسازي بدست آوردن قرارداد مديريت كيفيت 
حظات جدا از مظاهر محيطي اين پروسه براي ساختمان، الگوپذيري از قواعد سنتي رايج در مال. است

  .هاي آينده نيز قابل اجرا خواهد بودمحيطي در بناها و پروژه
  :پديد آوردن ايده محيطي �

اين پروسه شامل . و منسجم شوند هاي طراحي يك بنا آميختهاصول محيطي همواره مي توانند با ايده
  :فعاليتهاي زير است

  حددسته بندي قواعد طراحي و اصول حاكم بر محيط زيست در يك شيوه وا -
 بجاي آوردن اصول حاكم بر محيط بعنوان روشي براي زندگي -

  )PP، 80-2007،90هايد، ر، (دستيابي به بهره وري محيطي  -
  طراحي اكولوژيك يا طراحي سبز -٦-٤

تعريف طراحي اكولوژيك زماني به كار مي آيد كه با ديد مثبت به آن نگاه كنيم و تالش ما رسيدن   
  .هاي آنآمدن با محدوديتبه طراحي سبز باشد و نه فقط كنار 

 به جز طراحان منظر، تمامي طراحان به گونه اي آموزش ديده اند كه هيچ زمينه جدي در رابطه با "تقريبا
بنابراين منطقي است كه براي ساخت محيط مصنوع  تفكرات ما . اكولوژي و زيست شناسي محيطي ندارند

 .دا كندجهت يابي اساسي و سريعي به سمت طراحي اكولوژيكي پي

  
  ) معماري به عنوان اكولوژي كاربردي( اصل پيوستگي-4-6-1
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مان براي طراحي حساس به اكولوژي بايد تغييراتي اساسي در تفكرمان نسبت به ارتباط و جايگاه
هاي سياسي، اجتماعي و در دنياي طبيعي ايجاد كنيم و از قيد و بندهايي كه در علوم حاضر و ديدگاه

  . انسان را قدرت برتر و بي نياز از طبيعت مي داند رها شويم" و تلويحااقتصادي وجود دارد
در طراحي اكولوژيك الزم است كه معمار به طبيعت به عنوان يك سامانه پويا بنگرد و محيط مصنوع را 

اساس طراحي اكولوژيك درك ارتباط بين اجزاي زنده . نام دارد» پيوستگي«اين ارتباط . وابسته به آن بداند
  )1شكل.( غير زنده طبيعت استو

اگر ما مي سازيم، كجا مي سازيم، چه     : ها را ارزيابي كرددر طراحي اكولوژيك بايد بتوان اين شاخص
  مي سازيم و چگونه مي سازيم؟

  .در عمل، طراحي اكولوژيك دخالت بشر در طبيعت محسوب مي شود
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

بنابراين ابتدا الزم است .  تاثيرگذار بر طبيعت استاي از فعاليتهاي بشرييك ساختمان مجموعه
چه (هاي او در طبيعت مفاهيم اصلي اكولوژي و كاربردهاي آنرا بدانيم، چرا كه يك طراح بايد بداند دخالت

. هاي طبيعي همگام استتا چه اندازه با سامانه...) هاسازي و يا ساخت جادهدر زمينه كشاورزي، ساختمان
ها را در اكوسيستم به وجود آورد و يا از منابع تجديدپذير با بطور مثال كمترين خرابيبدين معني كه 

 "اساسا. هايي طراحي كند كه همزيست و سازگار با فرآيندهاي اكوسيستم باشداحتياط استفاده كند و سامانه
 .چنين اهدافي در رويكردهاي اكولوژيكي مورد نظر است

   چرخش مواد درون يك اكوسيستم:6-4دياگرام 

 گوشتخواران معمولي

رانعلف خوا  

 توليد كنندگان

 O2آزادسازي

 گوشتخواران سطح باال

 مواد غذايي نور خورشيد CO2جذب 

 كاهش دهنده
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  توسعه پايدار-4-6-2
برداري بيش از حد و استفاده نادرست از منابع نه تنها توانايي م بيوسفر از طريق بهرهتخريب مداو

شرط اوليه . آن را در توليد منابع اصلي كاهش داده است بلكه امكان تجديد آنها را نيز محدود نموده است
فشارهايي را كه پايدارماندن اكوسيستم حفظ يكپارچگي و تماميت آن است، چرا كه در اين حالت مي تواند 

  .از سوي بشر به آن وارد شده جبران نمايد و از لحاظ زيستي پويا و مولد باقي بماند
هاي آينده مفيد و در دسترس اي مصرف شوند كه براي نسلمنابع غير تجديد شونده هم بايد به نحو شايسته

ي در اين نبرد نيست بلكه در باقي بمانند، بنابراين از اين ديدگاه، اساس طراحي اكولوژيك بر عقب نشين
هايي است كه بتواند در حد امكان در طبيعت دستكاري كمتري كرده از تخريب آن جلوگيري جستجوي راه

  .نمايد
به عالوه . تر طراحي اكولوژيك را بايد مشاركتي سودمند و مولد با طبيعت دانستبه بيان دقيق

معماري سبز، . هاي طبيعي باشدازي و تجديد سامانهطراحي اكولوژيك بايد فعاليتي در جهت ترميم، بازس
اي مسئوالنه و مشاركتي مثبت كه رسيدن به اين دو همچون معماري ماندگار، طراحي با طبيعت به شيوه

  .اي است كه طراحان اكولوژيك با آن مواجهندهدف، بزرگترين مساله
اكولوژي . ان زنده مربوط مي نمايدكنندگان آنرا به جهطراحي اكولوژيك، سامانه مصنوع و استفاده

بنابراين . هاي مصنوعي در تضاد است با مرزبندي"ارتباط دروني و هماهنگي خالقي ايجاد مي كند كه كامال
به طراحي اكولوژيك بايد بعنوان يك ارتباط همه جانبه و در برگيرنده مديريت صحيح انرژي و مواد 

اين نگرش تالشهايي را كه . هاي جهان زنده نگريسته شودتممصرفي در سامانه مصنوع و همگام با اكوسيس
در جهت دستكاري اكوسيستم مي شود تحت تاثير قرار دهد و از طرف ديگر استفاده بهينه از طبيعت را 

عالوه بر همه اينها اين نگرش، هدف كوتاه مدتي را دربرنمي گيرد و چرخه حيات از . باعث مي گردد
  .اين مجموعه پويا و فراتر از زمان است. وشش مي دهدجمله منابع اوليه آنرا پ

ها و روندهايي رفت كه به علت بايد اذعان نمود كه در طراحي اكولوژيك ناگزير بايد به سراغ سامانه
كنش و به هر حال بايد مسائل متعددي را كه برهم. پيچيدگي بيش از حد قابل ارزيابي و بررسي نيستند

از طرفي معماران، طراحان و مهندساني كه كار آنها بر محيط . ند در نظر گرفتشماري باهم دارروابط بي
آنها بايد اين توانايي را داشته باشند كه تصميمات تعيين . تاثير مي گذارد بايد بتوانند به روز تصميم بگيرند

نه  نقص علوم بنابراين نبايد به بها. كننده خود را مبتني بر اطالعات به روز محيط زيست اتخاذ نمايند
  .زيست محيطي از هدف هاي حياتي اكولوژي شانه خالي كرد
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هاي اكولوژيك امري واضح و هويدا است، چرا هاي ساختماني بر اساس مشخصهاهميت طراحي
هاي ها نه تنها بر محيط زيست در حال حاضر تاثير مي گذارد بلكه آثار آن متوجه نسلكه اين قبيل فعاليت

در فرآيند طراحي . د و باعث بقا و پايداري محيط زيست براي آنها نيز مي شودبعدي نيز خواهد ش
اكولوژيك كارها بر طبق پيش بيني مصالح زيست محيطي بدون كمرنگ جلوه دادن آن و يا از قلم 

  .انداختنش دنبال مي شود
ها و يشرفتها را بر محيط بكاهد و براي پطراحي بايد تا جايي كه مي تواند اثرات منفي ساختمان

اي پايا براي نوع بشر بايد در سطح جهاني و    آينده. هاي آتي هماهنگي الزم را داشته باشدجايگزين
  .هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر اساس اصول اكولوژي همه جانبه استوار باشداي، سامانهمنطقه

 

  : پذير محيط و مرزهاي آناحترام به طبيعت بازگشت -4-6-3
 پايدار و "ها و تمامي بيوسفر نسبتاهاي طبيعي آن است كه اكوسيستمهاي اساسي سامانه جنبهيكي از

هاي منظمي كه ها و بازگرداندن آنها از شوكهاي طبيعي در مقابله با تخريبتوانايي سامانه. برگشت پذيرند
حفظ يكپارچگي و دست . هاي زنده استبه آنها وارد مي شود، اصلي مهم در نگهداري و مديريت سامانه

هاي مختلف هايي كه سامانههاي آنها درون اكوسيستم و شبكهنخوردگي شبكه موجودات، عملكرد و فعاليت
ها و از ساده شدن اكوسيستم. را به يكديگر ارتباط مي دهند، براي تضمين پايداري و حيات آنها الزم است

پذيري شديد و غير قابل جبراني را براي آنها به سيبهاي ارتباطي بين آنها، شكنندگي و آهم گسيختن شبكه
در تغييرات ناشي از اعمال بشر؛ مانند تغييرات آب و هوا، شكستن اليه اوزون، كاهش تنوع . وجود مي آورد

هاي ويرانگر و خشكسالي، شواهد زيستي، افول شيالت، بروز مكرر طغيان قرمز در درياها، افزايش سيل
  . روزافزون بيوسفر ديده مي شودفراواني بر ناپايداري

همانطور كه مالحظه شد، يك اكوسيستم طراحي شده از هر نوعي كه باشد به ناچار بايد با طبيعت برهم 
ولي به دليل كاهش كلي . اين برهم كنش الزامي بر اكولوژي زمين اثرات زيادي مي گذارد. كنش داشته باشد

هاي عناصر و ها بيشتر مي شود و وابستگيهاي اكوسيستمترميم پذيري اكوسيستم در طول زمان محدوديت
. بنابراين هوشياري و اطالع رساني بيشتر الزم است. اجزاي محيط مصنوع نيز روز به روز افزايش مي يابد

چرخه مواد (هستند كه به همراه فرآيندها ) ها و زيستگاههاها، گونهموجودات زنده، جمعيت(اين اجزاء 
، ...)ترميم پذيري، سالم سازي، يكپارچگي و(و صفاتشان ) ن و توالي اكولوژيكغذايي، چرخه كرب

  .ها را مي سازند و براي ما محيطي محافظ زندگي مي سازنداكوسيستم
  عدم بازسازي جزء به جزء كامل پيچيدگي طبيعت توسط طراحي اكولوژيك  -4-6-4
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ت جذب اكوسيستم جهاني آنقدر هنوز در ميان طراحان كساني هستند كه تصور مي كنند قابلي
  .باالست كه بتواند در مقابل آثار بشري بر محيط زيست ايستادگي نمايد

اي از محيط مي دانند بعضي از طرفداران محيط زيست به اشتباه محيط زيست را مشتمل بر نواحي جداگانه
هاي مصنوع ين كردن سامانهآنها چنين ادعا مي كنند كه مي توان با جايگز. كه با يكديگر برهم كنش دارند

طرفداران اين نظريه اميد دارند كه تكنولوژي به بشر اجازه مقابله . ها را پايدار نگه داشتبشري، اكوسيستم
ولي واقعيت .  مستقل از طبيعت پنداشته مي شود"در واقع از اين ديدگاه، انسان كامال. با طبيعت را بدهد

هايي كه از مثال.  در مقام نظري فناوري قادر است بر مسايل فايق آيداي تنهاآنست كه در چنين مدينه فاضله
هاي مصنوع زندگي بخش در اين رابطه آمده است، توسعه نوعي طراحي خاص مي باشد كه بر مبناي سامانه

در . هاي كنترل شده شناخته مي شوندهاي كنترل مصنوعي و يا محيطريزي شده است و بعنوان سامانهپايه
هاي مصنوع بشر از قبيل هاي خود كنترل طبيعي محيط با مكانيسمامانه مصنوعي تمامي مكانيسمچنين س

. جايگزين شده اند... هاي تصفيه فاضالب وهاي مكانيكي، الكتريكي، گرما، تهويه مطبوع، نور، سامانهسامانه
يعني چه . ه دست بشر استها بترين آن، كنترل كل سامانهاي اشكاالت زيادي دارد كه عمدهچنين مجموعه

هاي خود تنظيم موجودات طبيعي، همگي در دستان و چه سامانه) محيط مصنوع(هاي ساخت بشر سامانه
هاي طبيعي را شامل هاي ساخت بشر تنها محاسبات ساده و ابتدايي سامانهاند و چون سامانهبشر جمع شده

هاي مصنوعي  اين توهمي بيش نيست كه سامانهدر واقع. ها محكوم به شكست هستندمي شوند، اين كنترل
  .هاي طبيعي خود تنظيم شوند جايگزين سامانه"بتوانند كامال

 

  : ها ترميم و نگهداري اكوسيستم -4-6-5
. هاي طبيعي ويران شده طراحي شوندهاي مصنوع بايد هدف ترميم و نگهداري محيطسامانه

براي مثال . نند بسياري از نيازهاي مردم را مرتفع سازندهاي احيا شده يا ساخته شده مي توااكوسيستم
هاي از بين رفته تلقي مي شدند و تنها در صورت هاي ماندابي، زماني بعنوان زمينها و زمينباتالق

امروزه نقش آنها در تصفيه آب، چرخه مواد غذايي، . شدن و يا پر شدن مفيد به شمار مي آمدندخشكانده
ها و محافظت از منابعي چون شيالت، حيات وحش و ايجاد محيطي  كنترل سيالبهاي آب،تجديد سفره

هاي اقيانوسي نقش آنها بعنوان سنگر دفاعي حفاظت از سواحل و اكوسيستم. طبيعي مدنظر قرار گرفته است
 هاي ناشي از خاك مشخص است، عالوه بر آن توانايي آنها در حفاظت از سواحل در مقابلدر برابر آلودگي

  .ها هم شناخته شده استطوفان
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ها بعنوان راهي با صرفه در بسياري از كشورها امروزه از توانايي جذب طبيعي و مصنوع ماندآب
اي نمونه. هاي خانگي و تصفيه آب استفاده مي كنندهاي صنعتي، جهت تجزيه زبالهها و زبالهكنترل پساب
هاي هايي از درختان به همراه ماندآب آنها رديفهاي كشاورزي است كه چنانچه در اطرافديگر، زمين

هاي مهمي نظير رسوبات، فسفر و نيتروژن به احيا و يا احداث شده قرار داشته باشد، از سيالن آلوده كننده
ها چه در كشورهاي صنعتي و چه در كشورهاي در حال توسعه، ماندآب. مي كاهند% 100 تا 80ميزان 
  .هاستري ابتدايي براي روياندن گياهان به كمك پساباي ارزان و با فن آوگزينه

اي بسيار كم كاري را كه سدها و خاكريزها در كنترل هاي احيا شده قادرند، با هزينهاز طرفي اكوسيستم
  .ها برعهده دارند، با قابليت بسيار باالتر انجام دهندسيالب

 درصد كاهش 4 تا 2ها ميزان سيالب) Watland(ها  درصد افزايش ماندآب1مطالعات نشان داده است كه با 
 درصد ماندآب دارند مي توانند در مقايسه با آنهايي كه فاقد ماندآب 10 تا 5هايي كه آبخيزداري. مي يابد

  . درصد كمتر كنند50هستند، دوره اوج سيالب را تا 
هاي وسيستمها و بازسازي اكها و حفظ سالمت آنها بر جبران خرابيولي نگهداري اكوسيستم

مطالعات اندكي براي برآورد ارزش افزوده اقتصادي اجتماعي و اكولوژيك  . تخريب شده مقدم است
هر چه توان ترميم . هاي آن انجام شده استها و خسارات مربوطه در صورت از بين رفتن سامانهاكوسيستم

هاي خود رجي بشر بر بخشهاي بيوسفر كاهش يابد احتمال و امكان كنترل خاپذيري و جذب اكوسيستم
ها را خود به خود  مي تواند خرابيگرچه يك اكوسيستم. تنظيم اكولوژيكي محدود و محدودتر مي شود

 در معرض "پذير است و اگر هم اكوسيستمي دائماترميم و بازسازي نمايد، ولي اين كار تا حد معيني امكان
باشد و عواقب چنان وضعيت را بايد به خوبي هاي آن واقف تخريب نيست يك طراح بايد به محدوديت

.  شاهد چنين تجاربي باشند"اما در بيشتر مواقع، طراحان زماني به اين مساله آگاهي مي يابند كه عمال. بداند
. نتيجه اينكه، قبل از آنكه ساختماني در جايي برپا شود، اكولوژي آن بايد بر روي نقشه پياده و بررسي شود

پذيري محيط، هاي ترميميك بايد اين باشد كه تا حد ممكن وابستگي خود را به قابليتهدف طراحي اكولوژ
چه از لحاظ جهاني، كم نمايد، در غير اينصورت بايد تا زماني كه اين توان براي محيط وجود دارد به آن 

  .وابسته باقي بماند
  بع انرژي و مواد طراحي وابستگي محيط مصنوع به زمين بعنوان فراهم آورنده منا -4-6-6 

به غير از وابستگي محيط مصنوع به محيط طبيعي از نظر فرآيندهايي كه در اكوسيستم رخ مي دهد، 
يك طراح بايد بداند كه محيط مصنوع او از منابع انرژي و مواد تجديدپذير و غير تجديدپذير به دست آمده 

يب عالوه بر آنكه ايجاد محيط مصنوع به به همين ترت. از پوسته زمين و محيط اطراف آن ساخته شده است
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نتيجه . مواد اوليه زمين بستگي دارد، پايداري و دوام آن نيز به مواد و انرژي حاصل از زمين وابسته است
زمين . آنكه ايجاد طراحي اكولوژيكي به نوعي به استفاده محتاطانه از منابع چرخه حيات وابسته است

ها و منابع مواد و انرژي ا محتوايي پايان پذير است كه تمامي اكوسيستم يك سامانه بسته از مواد ب"اساسا
اي ها بايد در چنين محدودهبنابراين تمامي طراحي. هاي ما را محدود مي كندهاي فسيلي درون آن، طراحي

فعاليت  زمين توليد اكسيژن در طول ميلياردها سال براي مثال يكي از اولين فرآيندهاي اكوسيستم. قرار گيرد
اي نظير ما در زمين به وجود آمده فتوسنتزي بوده است كه در نتيجه، شرايط حضور موجودات تنفس كننده

وجود ما در آينده به اكوسيستمي بستگي دارد كه در آن تعادل مناسبي از گازها نظير اكسيژن و دي . است
هاي حياتي كه اي چنين سرويسهيچ فن آوري جايگزيني را نمي توان بر. اكسيدكربن وجود داشته باشد

بشر با ايجاد دي اكسيد كربن اضافي و ديگر گازهاي   . طبيعت در اختيار مي گذارد، جايگزين نمود
.  در جذب دي اكسيد كربن، كار تخريب اين سامانه را آغاز كرده استاي و كاستن توان اكوسيستمگلخانه

پيامدهاي تخريب . در جذب كربن كره زمين استهاي بكر مدرك زنده اين مساله كارآيي باالي جنگل
حفظ توان طبيعت در تنظيم آب و . چنين سامانه طبيعي در تغييرات آب و هواي زمين تجلي يافته است

. كنداي و جهاني روز به روز اهميت بيشتري در سناريوي تغييرات آب و هواي زمين پيدا ميهواي منطقه
طراحي اكولوژيك نياز به . ايد چنين محدوديتي را در نظر بگيرددر آغاز طراحي اكولوژيك، يك طراح ب

  . و منابع تجديدناپذير دارداستفاده منطقي از فرآيندهاي اكوسيستم
طراحان در گذشته تصور مي كردند كه محيط زيست هيچ . در گذشته چنين طرز تفكري وجود نداشته است

ر اختيار بگذارد و چه از نظر توانش در جذب مواد محدوديتي ندارد چه در زمينه منابعي كه مي تواند د
  .زايد

چنين ديدگاهي ديگر نمي تواند وجود داشته باشد و طراحان با ذهنيتي اكولوژيكي همواره اين 
هاي واقعي و توان مشخصي در بازسازي مطلب را حاضر در ذهن خود دارند كه در طبيعت محدوديت

. و نيز جريان ورودي مواد زايد از طرف ديگر وجود دارد) رناشي از پيشرفت بش(منابع از دست رفته 
نياز روز افزون به منابع تجديدناپذير . بنابراين طراحي اكولوژيك بايد با ذهنيتي محافظه كارانه انجام شود

توجهي از منابع را مصرف مي كند ها مقادير قابلايجاد، تكميل و بعد تخريب ساختمان. نگران كننده است
طراح يك محيط مصنوع همچنين بايد در مورد قابليت استفاده .  بايد از آنها آگاهي داشته باشدكه طراح

  .مجدد از منابع و ميان كارآيي آنها در محيط مصنوع اطالع كافي داشته باشد
مساله ديگر، فضايي است كه سامانه طراحي شده اشغال مي كند كه ممكن است براي ساختمان بيش از حد 

از اين . اين مثال مي تواند در كارآيي انرژي و منابع مورد نياز چنين ساختماني موثر باشد. ضروري باشد
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ها مي توان بعنوان مقياسي براي برآورد اثرات محيط مصنوع بر بيوسفر و مصرف منابع آن استفاده تفاوت
  .كرد

  رآيي آنها طراحي مبتني بر حداقل آستانه بازسازي منابع تجديدناپذير و حداكثر كا-4-6-7
هاي مصنوع بشر ها در آخرين مراحل ويراني، تهي سازي و ديگر دستاوردهاي سامانهاكوسيستم

ها محدوديت دارند و به عقيده بعضي بيوسفر نظير يك سينك عمل مي كند ولي چون اكوسيستم. قرار دارند
مواد زايد ساختماني كه كمتر از توانايي آنها در جذب مواد زايد بي نهايت نيست، بايد براي مقدار رهاسازي 

در سطوح باالتر مي بينيم كه كل زندگي يك محيط . ها است محدوديت قائل شدآستانه جذب اكوسيستم
مصنوع نيز محدود است و در نتيجه طراح بايد بداند كه سرانجام هر جزيي از اجزاي ساختمانش چه 

يد بوده است كه كل ساختمان در آخر تبديل به زماني مي توان گفت كه ساختمان در نهايت مف. خواهد بود
مواد زايدي كه در :  جنبه از توليد مواد زايد رو به روست2بنابراين يك طراح با . مواد قابل بازيافت شود

اين مسئوليتي . طي عمر ساختمان ايجاد مي شود و مواد زايدي كه در پايان عمر ساختمان توليد مي گردد
ح است كه هر دو جنبه فوق را در نظر داشته باشد، چرا كه مسئوليت ايجاد يك اي و عرفي براي طراحرفه

مسئوليت ساختمان به منابعي كه دور . ساختمان تنها با تحويل دادن آن به مالك ساختمان پايان نمي يابد
  .ريخته مي شود و كل جريان ساختمان سازي در طي چرخه زندگي ساختمان برمي گردد

  ها و اثر جهاني آنها بر پيوستگي اكوسيستمتاثير طراحي -4-6-8
يك طراح نه تنها بايد اثرات سامانه طراحي شده خود را بر اكوسيستمي كه در آن واقع شده است 

 را دربرمي گيرند نيز آگاهي داشته تري كه آن اكوسيستمهاي بزرگببيند بلكه بايد از آثار آن بر اكوسيستم
 به ديگري انتقال     آثار سامانه مصنوع از يك اكوسيستم. اط دروني دارندها ارتبباشد، چرا كه اكوسيستم

 .مي يابد و در نهايت جهاني مي شود

  
  طراحي مبتني بر ديدگاه جامع در مورد طبيعت -4-6-9

يك سامانه مصنوع . جانبه نگريستهاي طبيعت و عملكرد آنها بايد به طور كامل و همهبه سامانه
با اين وجود . هاي طبيعت مي گذاردنده  غيرزنده دارد و اثرات مختلفي بر سامانهبراي خودش اجزاي ز

طراحي اكولوژيك نبايد هر كدام از عملكردهاي محيط و يا عناصر آنرا به طور جداگانه در نظر بگيرد، بلكه 
  . بعنوان يك كل عملي بنگردبايد به اكوسيستم

 موجود با وجود معرفي توده اد كند كه اكوسيستماين مسئوليت طرح است كه اين اطمينان را ايج
 به طور غيرقابل برگشتي خارجي بعنوان ساختمان، دست نخورده باقي مي ماند و هيچ بخشي از اكوسيستم
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خراب و يا ويران نخواهد شد، مگر آنكه تمامي احتماالت به حساب آيد و تمامي محاسبات پيش گيري 
 .انجام شده باشد

  سئوليت پذير و آينده نگرانهطراحي م -4-6-10
نگري همراه باشد چرا كه اثرات تمام مساعي طراحي اكولوژيك بايد به طريقي مسئوالنه و با آينده

از جمله تهي . ايجاد يك محيط مصنوع باعث تغييراتي در محيط مي شود. محيطي اجتناب ناپذير است
ب ناپذيري مصرف مي شوند و يا آنكه از نظم سازي اكوسيستم كه در نتيجه آن منابع طبيعي به طور اجتنا

  .طبيعي خود خارج مي شوند
اين .  مخرب و يا اجتناب ناپذير نيست"با اين وجود تغيير اكوسيستم حاصل از فعاليت بشر لزوما

يك سوء تعبير است كه فكر كنيم طراحي سبز به معني عدم طراحي است، به نحوي كه طبيعت جاي هيچ 
اند، بنابراين نمي توان ها در طول زمان دچار دخالت بشري بودهاكوسيستم. انسان نداردگونه پيشرفتي براي 

بنابراين هدف طراحي اكولوژيك حفظ طبيعت از . انتظار داشت كه بتوان به طبيعتي بدون تغيير دست يافت
بيعت نسبت  را به نحوي به طهاي بشري در اكوسيستمتاثيرات انسان نيست، بلكه منظور آنست كه دخالت

هاي دهد كه حداقل خرابي را به بار آورد و همان طور كه مالحظه شد اين به معني شناخت محدوديت
هايي كه تا حد ممكن تنها از اين راه است كه مي توانيم با طراحي ساختمان.  به خودي خود استاكوسيستم

هاي خود را سازماندهي حيط، دخالتها مفيد است و با تغييرات پيش بيني شده مناسب با مبراي اكوسيستم
 .و بي ضرر كنيم

  طراحي چند منظوره -4-6-11
مشكالتي كه در طبيعت ناشي . هاي چند منظوره ارائه مي دهد حل راه"طراحي اكولوژيك معموال

تهي سازي، دگرگون سازي يا : هاي انسان و فشارهاي ناشي از آنست به چند شكل ديده مي شوداز دخالت
هاي طراحي اكولوژيك سعي در روش) ايچه جهاني و چه منطقه(هاي زمين ه منابع يا اكوسيستمافزودن ب

اين بر عهده طراح است كه از اول . به طبيعت دارد) ساختارهاي مصنوع(به حداقل رساندن اثرات مضر بشر 
ي ساختمان به حداقل نتايج ناخوشايند ناشي از ايجاد ساختمان را پيش بيني كند و آنها را در فرآيند طراح

ها و منابع طبيعي را رساند، همچنين اين انديشه را يك اولويت بداند كه اثرات مخرب و منفي بر اكوسيستم
  .ريزي نمايدحذف و اهداف اكولوژيك را پايه

اين كه بايد اكولوژي و . وجود يك هدف اكولوژيك درون ساختاري براي طراحي ساختمان يك اصل است
هاي مربوط مانند مهندسي شيمي و علوم  نظر گرفت امري بديهي است ولي از ديگر نظاممعماري را در

متاسفانه بيشتر طراحان امروزه دانش . مواد نيز در ارتباط با حفاظت و پايداري محيط زيست استفاده شود



 ١١٤ 

ر سر آنچه مساله بعدي آنست كه توافقي ب. كافي در ارتباط با اكولوژي و زيست شناسي طراحي سبز ندارند
معماري اكولوژيك را مي سازد هنوز به دست نيامده است، علي رغم اينكه تئوري طراحي سبز يك 

چون طراحي اكولوژيك هنوز در حد تئوري است، كار امروز . مجموعه اصول شناخته شده عمومي دارد
 طراحي جستجوي اساسي كامل و قوي براي تئوري مساله و يافتن اصولي واحد است كه بدون آنها

هاي اخير  سالنياز به طراحي اكولوژيك. اكولوژيك ناقص، غيرقابل درك و چيزي مجزا محسوب مي شود
 معماري -هاي اوليه در رابطه با ارتباط اكولوژيولي دادن آگاهي. توجه همگان را به خود جلب كرده است

.  كامل از معماري تبديل بشوددهنده ارتباط ذاتي ساختار و محيط است، الزم است تا به بخشيكه نشان
معماري قبل از . ابتداي اين مسير الحاق مسايل محيطي و اكولوژيكي با معماري اصولي و زيربنايي است

ها هر كدام هاي مختلفي در خود دارد و اين نظامآنكه يك هنر تزئيني باشد، تمريني اجتماعي است كه نظام
  .ارتباط خاصي با آن دارند

هاي زنده بيوسفر در ارتباط است كه اجزاي بي شمار آن از جمله انسان، ست كه با سامانهاكولوژي علمي ا
 در حال تغيير دادن محيط است "نوع بشر دائما. هاي مربوط به معماري قرار گيرندالزم است در ميان نظام

 بشر از طريق آن شروع هايي كهيكي از اولين راه. هاي او قبل از هر چيز بر اكولوژي اثر مي گذاردو فعاليت
به تاثيرگذاري بر اكولوژي مي كند توليد محيط مصنوع در ميان يك سامانه طبيعي است كه به دنبال آن 

تاثير (اند، تضعيف مي شوند هاي دست بشر بوده جايگزين ساخته"هاي طبيعي كه قبالاغلب سامانه
ه اندازه كافي در زمينه اكولوژي تبحر پيدا اگر معماران و طراحان ب). شهرسازي يك مثال مهم و بارز است

 شهري بر اكولوژي هاي بسيار بلندي در جهت به حداقل رساندن اثرات معماري و توسعهمي كردند، گام
برمي داشتند و در نتيجه مشكالتي كه بين معماري و طبيعت است؛ مشكالتي كه بين ساختار مصنوع و 

  .رسيد و آثار منفي آن كاهش مي يافتاكولوژي پيرامون آن است، به حداقل مي 
هايش بعنوان و زمين با اكوسيستم» سامانه«در رويكردي اكولوژيكي به طراحي محيط مصنوع به مثابه يك 

  .مي بايست همزمان مورد توجه قرار گيرند» محيط طبيعي«
ج و آثار در اين روش، نتاي. در نظر گرفته مي شود) فيدبك(در رويكرد اقليم محور عامل پس خور 

هاي جديد به سامانه مصنوع در ساختار مصنوع بر محيط و تغييرات اكولوژيكي ناشي از آن بعنوان ورودي
ها بين ساختمان و محيطش بسيار وسيع تر از آن ولي تغييرات و برهم كنش اكوسيستم. نظر گرفته مي شود

راي تغييرات فضايي ناشي از در و. هاي آن به حساب آيدهاي معماري و تمريناست كه توسط آموزش
 وجود دارد كه طراح هاي منظمي ميان ساختمان و اكوسيستم، برهم كنشايجاد ساختمان در يك اكوسيستم

هاي متقابل، با انتخاب مصالح مورد اين واكنش. بايد آنها را در نظر بگيرد و در طراحي خود لحاظ نمايد
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عملكردهاي ساختمان به . هاي ساختماني آغاز مي گرددمصرف در ساختمان و منابع انرژي مولد فعاليت
كه مواد (اي از فرآيندهاي داخلي بستگي دارد، متابوليسم ساختمان با محيط اطراف برهم كنش دارد مجموعه

يك معمار بايد از اين فرآيند و آثار آن، همچنين از عكس العمل ). زايد به درون آن تخليه مي شوند
 معلوم است كه بايد روند روزافزون تغيير، ساده كردن و تخريب "كامال.  باشد به آن آگاهاكوسيستم
هاي تخريب شده بايد به نحوي ترميم شوند كه بتوانند زيستگاه.  برعكس شود" زمين كامالاكوسيستم

 از هايي كه بايد در اين رابطه برداشته شوند عبارتند از استفادهقدم. عملكردهاي اصلي خود را انجام دهند
ها براي هاي مصنوعي براي كنترل سيل و كاهش نيتروژن، همچنين جلوگيري از تخريب جنگلماندآب

  .ها و به گردش درآمدن كربن در طبيعتحفظ جلگه
ما بايد . ديگر نمي توان به اين تفكر ادامه داد كه خدمات طبيعت بي وقفه ادامه پيدا خواهند كرد

 باعث "ا براي استفاده از اين منابع در نظر داشته باشيم قبل از آنكه كامالنگري ربيشتر جانب احتياط و آينده
اين تجربه براي . هاي آينده را از آنان سلب نماييمهاي طبيعي بشويم و اختيارات نسلاز بين رفتن سامانه

 طبيعي هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي وها مي تواند هزينههمه ما وجود دارد كه از بين رفتن اكوسيستم
فقدان هر يك . داشته باشد، تازه با اين حساب كه ما فقط مي توانيم بخشي از آن خسارات را  محاسبه كنيم

ها مي تواند بر توان طبيعت در فراهم هايشان و از بين رفتن و ساده سازي اكوسيستمها و زيستگاهاز گونه
ها و كمبودها غير قابل جبرانند و يا اين نقصانبسياري از . آوردن شرايط زيست هر كدام از ما تاثير بگذارد

  . به راحتي قابل جبران نيستند
هاي طبيعت در ايجاد و يا طراحي اكولوژيك بايد بر اين اساس باشد كه فرآيندهاي طبيعي و قابليت

هاي نگهداري و حفظ حيات سامانه. ناپذير استبازسازي منابع محدود است و حفاظت از آنها اجتناب
ي، اگر سالمت آنها براي ما مهم باشد، نياز به در نظر داشتن احتياجات نسل حاضر و ضمانت بقا و طبيع

اين طرز تفكر بايد . نگر باشدبنابراين طراحي اكولوژيك بايد آينده. هاي آينده داردپايداري آن براي نسل
-ي كه ما امروز از آنها بهرهبراي ما وجود داشته باشد كه نسل آينده حداقل بتواند از همين خدمات طبيع

  .منديم استفاده نمايد
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خورشيد در تمامي زندگي ضروري مي باشد، خورشيد منبع ديد ما، گرماي ما، انرژي ما و آهنگ «
ا در عالم مي حركات آن به تصورات ما دركي از زمان و مكان و مقياس م. باشدزندگيهاي ما مي

  ».بنابراين دسترسي مطمئن به خورشيد براي كيفيت زندگي از اهميت برخوردار مي باشد... دهد
  ناوس. ال. رالف                                                                                                                                                               

  
  طراحي غيرفعال

بعد از شمردن راهبردهاي طراحي پايدار ومعماري اكولوژيك و تدوين اصول كاربردي آنها براي 
دستيابي به طراحي پايدار محيطي، به مطالعه روشهاي عملي در خلق حوزه آسايش برمبناي اصول ياد شده 

ي كوتاه و مفيد از تعريف در اين مجال به تاريخچهمي پردازيم و شيوه هاي عملي آنها را بررسي مي كنيم؛ 
اي مناسب در باب طراحي غيرفعال، به حوزه آسايش در جهان خواهيم پرداخت و سپس با بيان پيش زمينه

  هاي عملي آن معطوف خواهيم شد؛تعريف و سپس شيوه
  : بررسي تجارب تاريخي تعريف حوزه آسايش-5-1

  .هاي انگلستان اتفاق افتاد در كارخانه1900يطي در سالهاي دهه  اولين تجربه در تنظيم شرايط مح �
او مقياسي براي كار خود .  انجام داد1936 فردي به نام بدفورد در سال ˝ اولين كار مدرن را بعدا �

تعريف كرد و شروع به پرسش كردن از افراد مختلف نمود، ولي وسايل اندازه گيري او پيشرفته 
  .بتدايي و اوليه ميزان نارضايتي اين افراد را با عدد و رقم تعريف كردبدفورد بصورت ا. نبودند

 بعد از مطالعات و تحقيقات بدفورد، وقفه چندين ساله در جريان تحقيقات پديد مي آيد و تا سال  �
علت اصلي اين وقفه چندين .  مطالعات مدون و كاملتري در اين خصوص انجام نمي گيرد1962

دكتر حيدري در اين خصوص      .  جنبش مدرن مي توان به حساب آوردساله را تاثير تفكرات 
نگاه يكسان مدرنيسم به معماري در تمام دنيا و تولد سبك بين المللي سبب شد كه « : نويسدمي

هاي انرژي مانند؛ اما با ايجاد بحران. توجه ساختمانهاي پاسخگو به محيط اطراف كمرنگ شود
، اين دغدغه فكري به جهان معماري بازمي گردد و از اين به بعد 1972بحران جهاني نفت در سال 

حيدري، ش، (است كه مطالعات پيرامون مصرف بهينه سوخت ابعاد جهاني به خود مي گيرد 
104.(«  

 جدولي را طراحي كردند كه براساس اين جدول 1962 بعد از بدفورد برادران اولگي در سال �
پارامترهاي تاثيرگذار بر محدوه آسايش انسان را مشخص . ص بودمحدوده آسايش حرارتي انسان مشخ

  .كردند
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مطالعات ديگري را انجام داد كه براساس آن مدل طراحي ) جيووني ("باروچ گيوني" سال بعد 15 �
او شرايط محدود . تر شد انجام شده بود، تكميل)Outdoor(شده اولگي كه فقط براي شرايط بيروني يا 

از ديدگاه او ساختمان بر شرايط فرد . ضاهاي شهري يا درون ساختمان در نظر گرفتآسايش را براي ف
يعني جداره ممكن است كه در شرايطي كه دماي هوا . تاثيرگذار است و جداره، دما را تعديل مي كند

او جدول اولگي را . باالتر از حد آسايش است، دماي بيرون را به جايي كه پايين آورد، باال ببرد
  .ح و جدول بيوكلماتيك گيووني را ارائه كرداصطال

 جدول بيوكلماتيك گيووني مبناي كار بسياري از محققان و معماران بود تا اينكه گروه مهندسين �
استاندارد جديدي برمبناي همين تفكر فراهم كرد، آنها در واقع برخي از ضعفهاي ) ASHRAE(اشرا 

آنها استانداردي به نام . تر كردن آنها بودايتني بر منطقهاين مطالعات مب. مدل گيووني را رفع كردند
ASHRAE-55اي تعريف و ساختمانها را به  را تدوين كردند، در اين استاندارد براي هر منطقه محدوده

براساس اعتقاد اشرا، شرايط حرارتي و آسايش حرارتي انسان به . استفاده از اين كدها مستلزم نمودند
    Thermal comfort is a condition of mind). (بسته استشرايط ذهني او وا

 در اوايل دهه هشتاد پروفسور فنگر مطالعه خود را روي انسان متمركز كرد و فيزيولوژي انساني را �
به فهم پروفسور فنگر، . او تعادل حرارتي بين انسان و محيط را مدنظر قرار داد. مورد توجه قرار داد

سايش مي كند كه با محيط اطرافش در تعادل باشد، يعني همان مقدار كه گرما از انسان زماني احساس آ
 را پديد آورد كه تا حدودي "7730استاندارد "اساس معادالت فنگر . دست مي دهد، گرما نيز بگيرد

  .نتايجي را كه اشرا گرفته بود، زير سوال برد
بر پايه اين تئوري، .  را ارائه كرد)Adaptation( پروفسور هيمفريز تئوري سازگاري 1976 در سال �

عواملي ديگر غير از عوامل فيزيولوژيكي كه پروفسورفنگر به آنها پرداخته بود، در تعيين حوزه آسايش 
 منفعل در نظر گرفته شده بود و براي )Passive(معادالت فنگر براي انسان در حالت . انسان موثر بودند

هيمفريز با فعال دانستن انسان در ايجاد تعادل حرارتي . نمي كردفعال تئوري ارائه ) Active(انسان 
   )82حيدري، ش،.(براي محيط خود، پارامترهاي ديگري را نيز براي تعيين محدوده آسايش مطرح كرد

   )Passive design( طراحي غيرفعال -5-2
ط ساختگي و ي طراحي محيانداز ذاتي يك منطقه در طول زمان به مثابه شالودهاقليم و چشم

پاسداري و استفاده از طبيعت، بعنوان منبعي از الهام، نبايد به دليل عدم . شهري ايفاي نقش كرده است
 به واژگاني "هاي موجود طبيعت ترجيحاطراحي مطابق با ويژگي. توسعه يا ميل به پيشرفت مغشوش گردد
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زباني همچنين مي آفريند . طقي و معقولدر معماري منجر خواهد شد كه متاثر است از تدابير اثبات شده، من
  . است"طبيعي"كه براي همگان قابل فهم است و جذابيت ذاتيش، به دليل هماهنگي با محيط، 

هاي مازاد احتمالي ساختمان را به سبب و به زمان و دستمزدهاي بيشتر در فاز هاي مقطعي كه هزينهانديشه
 طراحي غيرفعال عمل مي كند و به اين واقعيت بي گيري طراحي ساختمان نيازمند است، برخالفشكل

هاي جاري بلندمدت و تاثير محيطي تمهيدات فعال فراگيرتر بوده، پيامدهاي مخرب توجه است كه هزينه
  .شان نيز شناخته شده استمحيطي

% 17جمعيت زمين مصرف مي شود و فقط % 25انرژي جهان تنها بوسيله % 83در حال حاضر 
 در كشورهاي در حال توسعه ˝اين گروه عمدتا(ي جمعيت قرار مي گيرد باقيمانده% 75 انرژي در دسترس

اي همچون ذغالسنگ يا نفت خام را نمي توان بدون استفاده انرژي، خاصه از منابع سنتي). زندگي مي كنند
تقال تا تبديل، كارآيي كلي سيستم از استخراج منابع، آمايش و ان. از مقادير قابل توجهي انرژي، ذخيره كرد
 انرژي kwh5 انرژي در حدود kw1يعني براي انتقال . باشد% 20پراكنش و بكارگيري تنها مي تواند حدود 

ي نهايي ذخيره مي شود، نسبت به تمهيدات ديگر،  كه توسط استفاده كنندهبنابراين، انرژي. مصرف مي شود
  )85. م. احمدي نژاد.(حيط داردهاي انرژي و متاثير بيشتري بر درخواست و سرمايه گذاري

ها با استفاده از تمهيدات غيرفعال بنا مي شدند؛ واضح است كه علت اين در گذشته ساختمان
در كشورهاي صنعتي، اما به هنگام توسعه سريع پس از . اي انرژي بودتصميم، فقدان هرگونه منبع يا ذخيره

سازي نگراني آسايش در و سريع برطرفجنگ جهاني دوم، از تمهيدات فعال بعنوان وسايل سهل 
در ادامه گذري كوتاه بر سير تحول حوزه آسايش و جريانهاي آن (اي رايج به عمل آمد ساختمانها استفاده

 ).خواهيم داشت

- كنترل شده و مجزا از پيرامون"اكنون ديگر ساخت محيطهاي ساختماني ميسر شده بود كه كامال

هاي واقعي چنين فرم پيشرفتي  در نهايت به فقدان توجه به هزينهشايد چنين رويكردي،. شان بودند
 اقليم سرد اروپا، از "توجه به ميزان انرژي مصرفي براي نگهداري اين محيطهاي جديد، خصوصا. انجاميد

  )85احمدي نژاد، م، . ( شدت گرفت1970ي بحران انرژي دهه
كند ي كاربردي را پيش بيني و ارائه ميهاطراحي غيرفعال گرمايشي و سرمايشي، تكنيكها و شيوه

هاي ناپايدار و به كمترين كه رعايت آنها بصورت كلي، طرح را در راستاي به حداقل رساندن مصرف انرژي
هر چند اين روشها كلي هستند و چك ليستهايي كه پيشنهاد        . آسيب به زيست محيط سوق مي دهد

اي جامع مي توانند نسبت به شرايط هر اصي هستند و ليكن بگونه در قالب بوم و اقليم خ"مي شوند، گاها
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اين خاصيت زمينه پيدايش سبكي را پديد مي آورد كه در عين . پذيري تغيير كننداقليمي بصورت انعطاف
  . وابسته شرايط و اقليم هر بومي است"كليت، كامال

در جهت تعريف بهينه حوزه طراحي غيرفعال، راهبردهاي سركارداشتن با عوامل اقليمي است كه 
. آسايش انسان اعمال مي شوند، بطوريكه حداقل مصرف و آسيب بر منابع طبيعي و زيست محيط وارد شود

اين امر . گيري از عناصر ذاتي اقليم منطقه و منابع انرژي طبيعي آن استوار استتمهيدات غيرفعال بر بهره
ت كه همگام با سال و موقع روز رخ مي دهد در طراحي به طبيعت و پاسخ به تغييراتي اس» توجه«مستلزم 

  .ها سازگار شودغيرفعال بايد ساختمان را طوري طراحي كرد كه پذيراي نيروهاي طبيعت باشد و با آن
  : تعريف سيستم و طراحي غيرفعال-5-2-1
  :تعريف سيستم غيرفعال از ديدگاه فيزيكي-5-2-1-1

ه از منابع انرژي دسترس محلي و كاربرد طبيعي آنها براي سيستم يا سامانه غيرفعال، روشي است ك
ها براي تكميل عملكرد آن نياز ها و پمپها تجهيزات فرعي مثل پنكهانجام كار بهره مي گيرد در اين سامانه

  com.1squ.www(URL(. نيست

 

  : طراحي معماريتعريف سيستم غيرفعال از ديدگاه-5-2-1-2
عملكردي است كه در آن گرمايش و سرمايش و روشنايي فضاي بسته مدنظر قرار گرفته مي شود، 

وري انرژي پايين كه در بستر هر ساختماني بصورت طبيعي وجود دارد كه به ما امكان نوعي از سامانه بهره
منابع انرژي محلي فراواني در سايت . يمهاي ديگر را به منظور مسايل و امور مهمتر استفاده كندهد انرژيمي

هر پروژه وجود دارد كه از آن جمله مي توان تشعشعات مستقيم و پراكنده خورشيدي، تفاوت دما و 
جايجايي هوا در اثر باد، بايوماس، از رويش گياهان و زمين گرمايي را نام برد، البته اين بدين معنا نيست كه 

  . بزرگ خورشيدي يا توربينهاي عظيم بادي استفاده شود  بايد در سايت از پانلهاي"حتما
استفاده موثر از اين منابع درجه پايين انرژي در يك ساختمان تنها نيازمند اندكي تفكر دقيق يا 

ايده اصلي طراحي غيرفعال در استفاده از روشنايي روز، گرما و جريان هوا بصورت . طراحي بديع است
 com.1squ.www(URL(. هاي جلوگيري از آن هنگاميكه مضر هستندوهمفيد است و در نقطه مقابل شي

  
  :اصول كلي در طراحي غيرفعال -5-2-1-3

  :ريزي مي شود اصل كالن زير پايه6طراحي غيرفعال خوب براي آسايش حرارتي بر مبناي 
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جنوب براي نيمكره (ي رو به خط استوا  به معني استفاده از بازشوها" كه غالباجهت گيري؛ -١
در جهت استفاده هر چه بيشتر از تابش خورشيد، در جايي كه نياز به گرماست بكار    ) شمالي

  .مي رود
 در اين اصل هدف به دام انداختن گرماي خورشيد در داخل فضاي اي؛استفاده از فضاي شيشه -٢

براي ساختمان در نظر گرفته شود كه از گرماي هايي ها و حفاظالبته بايد سايه اندازه. بسته است
 .ناخواسته بدست آمده و از دست رفته جلوگيري نمايد

 حرارتي از  براي ذخيره گرما از خورشيد به هنگام نياز به آن و فراهم آوردن سينكجرم حرارتي؛ -٣
 .طريق جرم حرارتي براي موقعي كه نياز به سرمايش باشد

 هاها و كفجذب حرارت از سقف، ديوارها و پنجره براي كاهش دفع و عايق بندي؛ -٤

 هاي خنك و ماليم براي فراهم آوردن هواي تميز و جذب نسيمتهويه؛ -٥

؛ منطقه بندي فضاهاي داخلي براي تنظيم حرارتي مورد نياز براي هر يك از فضاهاي منطقه بندي -٦
 com.1squ.www(URL(تقسيم بندي شده 

 

  )Passive heating history(تاريخچه گرمايش غيرفعال -5-2-2
هاي خود بهره مي جستند با اينحال،  يونانيان باستان اگرچه از خورشيد براي گرما بخشيدن به خانه  

هاي گشوده ساختمان به به دليل آنكه بخش زيادي از اين حرارت جذب شده، بار ديگر از طريق پنجره
. مي يافت مزايايي كه از اين طريق نصيب آنها مي گشت بسيار معمولي و در حد متوسط بودبيرون راه 

 پس از ميالد با 50روميان كه مردماني بسيار كارآمد و اجرايي بودند اين مشكل را در ابتدا در حدود سال 
 امروز آنرا با نام شيشه با استفاده از آنچه كه ما. هاي خود حل نمودندبكارگيري شيشه در پنجره ساختمان

اين ايده آنقدر به خوبي عمل كرد . اي مي شناسيم يك قفس حرارتي بسيار كارآمد ايجاد مي كنداثر گلخانه
طبقات مرفه در روم، اغلب اوقات يك اتاق . اي از آن براي خود يافتندكه روميان كاربردهاي گسترده

ها نيز ميوه و سبزيجات مورد استفاده گلخانه. ندبه ويالهاي خود اضافه مي نمود) هليوكامينوس(خورشيدي 
 رو به سمت غروب "هاي رومي معموالنسخه جديد و مدرن حمام. در طول سال را توليد مي كردند

گرمايش . داشتند؛ منطبق بر زمانيكه بيشترين نياز به حرارت خورشيد وجود داشت) جنوب غربي(زمستاني 
ه معماران رومي نظير ويترويوس در كتابهاي خود درباره آن مطلب خورشيدي به قدر كافي با اهميت بود ك

با . گشت» تاريكي«با سقوط رم، استفاده از انرژي خورشيدي نيز كاهش يافته و اروپا وارد عصر . بنويسند
. اينحال در طول عصر رنسانس، معماراني نظير پاالديو نصيحت ويترويوس را خوانده و تصديق نمودند
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هاي زمستاني در ضلع جنوبي هاي تابستاني در ضلع شمالي و اتاقين سنتي نظير قرار دادن اتاقپاالديو، قوان
. متاسفانه اروپاي شمالي تنها سبك مورد استفاده پاالديو و نه قوانين آن را مورد تقليد قرار داد. را بكار بست

در اين زمان، . نه براي انسانهاقرن هفدهم در اروپاي شمالي احياي گرمايش خورشيدي را در خود ديد؛ اما 
درختان غيربومي كه از سرزمينهاي تازه كشف شده آورده مي شدند و اشتهايي كه براي پرتقال و ديگر 

با ابداع . ها را بوجود آورده بودهاي اقليم گرم در طبقات بسيار مرفه وجود داشت نياز به گلخانهميوه
در نهايت، اين . گشت» عصر گلخانه«ن هجدهم مشهور به تر در زمينه ساخت شيشه، قرتكنيكهاي مناسب

ها كه به ساختمان اصلي اتصال مي يافتند مشهور به كنسرواتور گشتند، اين فضا درست همانند گلخانه
فضاهاي مدرن خورشيدي عصر ما براي پرورش گياهان مورد استفاده قرار گرفته، به مساحت فضاي نشيمن 

با اينحال، اين نوع استفاده از خورشيد .  اصلي در زمستان كمك مي نمودافزوده و به گرم نمودن خانه
 در اروپا آغاز 1920ايده استفاده از گرمايش خورشيدي براي عموم، تا دهه . محدود به ثروتمندان مي گشت

. گيري از نور خورشيد طراحي مي شدندسازي در جهت بهرههاي خانهدر اين زمان در آلمان، پروژه. نگشت
پس از آن، تحقيقات و . الترگروپيوس از مدرسه باوهاس در حمايت از اين نهضت جديد، پيشرو بودو

تجربه اندوخته شده در زمينه طراحي خورشيدي همراه با مرداني نظير گروپيوس و مارسل بروئر راه خود را 
  .به سمت اقيانوس اطلس پيش گرفت

 يعني 1930ها با استفاده از خورشيد تا دهه هاي ابتدايي، گرمايش خانهصرفنظر از اين نمونه
زمانيكه تعدادي از معماران آمريكايي شروع به كندوكاو در پتانسيل گرمايش خورشيدي نمودند پيشرفت 

حركت جديد اين معماران آمريكايي، تاثير اروپاييان مهاجر و خاطره كمبود سوخت در زمان . كندي داشت
سازي در انتهاي جنگ بسيار طول دوره شكوفايي ابتدايي خانهجنگ توانست گرمايش خورشيدي را در 

هاي خورشيدي به مقدار جزئي و نيز سقوط مستمر قيمت اما هزينه ابتدايي زيادتر در خانه. متداول سازد
  .  گشت1950سوخت منجر به بي تفاوتي عمومي نسبت به گرمايش خورشيدي در اواخر دهه 

 

  :گرمايش غيرفعال-5-3
وه كاربردي در گرمايش غيرفعال كاهش مساحت امكان دفع حرارتي همزمان و همگام مهمترين شي

  :با افزايش توانايي جذب حرارت براي هر فضا است، كه شامل موارد زير است
  

  ):از دست دادن گرما(به حداقل رساندن دفع حرارتي  -5-3-1
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 است؛ هواي گرم از البالي شكافها و يكي از منابع دفع حرارتي از بسياري از ساختمانها نفوذ هوا به آن
اند از ساختمان خارج مي شوند و هواي سرد از سطوح پايين تر وارد درزها و در سطوح باالتر قرار گرفته

  :براي ممانعت از خروج گرما مي توان از روشهاي زير استفاده كرد. مي شود
ها و همه ها و پنجرهدرزبندي كامل در): ناپذير كردن ساخت و سازرسوخ (هوابندي كردن -١

  اتصاالت در ساختمان 
پل حرارتي هر قسمت از ساختمان است كه گرما از : ممانعت از بوجود آمدن پلهاي حرارتي -٢

طريق آن با حداقل مقاومت نسبت به بخشهاي ديگر مي تواند به بيرون نفوذ كند، بعنوان مثال 
ها و درها بعنوان درگاههاي باالي پنجرههاي آلومينيومي و ستونهاي فلزي داخل ديوار و نعل پنجره

 .پلهاي حرارتي هستند كه بايد از عملكرد آنها در انتقال حرارت جلوگيري شود

استفاده از مصالح با حداقل درصد تخلخل در ساختمان مي تواند به ميزان : مصالح غيرمتخلخل -٣
 .بسيار زيادي از جريان نفوذ هواي گرم به بيرون جلوگيري كند

در اقليمهاي بسيار سرد تمامي سطوح رو به بيرون در يك ساختمان بايد بصورت : ريعايق كا -٤
 .ترين سطح ممكن ساختماني استبهترين محل نصب عايقها خارج. كامل عايق كاري شود

 هادي گرمايي بسيار خوبي است از آنجايي كه شيشه : آويزهاي دوجداره و پردهاستفاده از شيشه -٥
 سطوح رو به خط "اي مخصوصايار زياد مي شود از طرفي نماهاي شيشهباعث دفع حرارتي بس

استوا مي توانند روشنايي روز و گرماي مستقيم خورشيد را جذب كنند بنابراين اهميت كاهش دفع 
ها ضروري هاي دوجداره براي افزايش حرارت مقاومتي در پنجرهحرارتي از طريق استفاده از شيشه

 .به نظر مي رسد

  :حداكثر رساندن جذب حرارتي -5-3-2
 بر مبناي گردآوري انرژي خورشيدي بعنوان ˝تكنيكهاي مربوط به گرمايش غيرفعال معموال

  .ترين منبع انرژي موجود در هر سايت مي باشددسترس
  : گرمايش خورشيدي غيرفعال -5-3-3

افتهاي  مهمترين منبع گرمايش در زمستان هستند كه شامل دري"تشعشعات خورشيدي معموال
موثرترين روش گرماي خورشيد برمبناي استفاده از . مستقيم و غيرمستقيم خورشيدي در روز مي باشند

در ادامه چند سامانه غيرفعال . اي استاي، فلزات با سطوح تيره جرم حرارتي و اثر گلخانهپوششهاي شيشه
  com.1squ.www(URL(. دريافت انرژي خورشيدي با توجه به موضوعيت رساله تشريح خواهد شد



 ١٢٤ 

سامانه خورشيدي ايستا به سيستمي اطالق مي گردد كه انرژي خورشيدي را بدون استفاده از پنكه، 
ها اين گونه سامانه. هاي پيچيده جمع آوري كرده، ذخيره ساخته و دوباره توزيع مي كندپمپ يا كنترل كننده

در طراحي ساختمان متكي مي باشند كه در آن، عناصر اصلي ساختمان نظير پنجره، بر رويكردي هماهنگ 
براي مثال، ديوارها نه تنها سقف . ها تا آنجا كه ممكن است عملكردهايي بسيار متفاوت دارندديوار و كف

ز گرما و سارا بر روي خود نگه داشته و هوا را بيرون از ساختمان نگه مي دارند بلكه بعنوان عنصر ذخيره
با اين شيوه، اجزاي مختلف يك ساختمان به طور همزمان ملزومات . تابشگر گرما نيز عمل مي كنند

  )85كي نژاد، م، . (اي و انرژي يك ساختمان را برآورده مي سازندمعماري، سازه
  :هاي غيرفعال خورشيدي انواع سامانه-5-4
  هاي جذب مستقيمسامانه-5-4-1

هاي واقع بر يك سامانه جذب مستقيم ايجاد مي كند در حاليكه پنجرههر پنجره رو به جنوب 
اي امكان هاي ديگر، بيش از آنكه گرما را جذب كنند در زمستان، آن را از دست مي دهند، اثر گلخانهجهت

-4-5شكل (ورود انرژي خورشيدي با طول موج كوتاه را ميسر ساخته ولي مانع از فرار گرما مي شود 
ه جرم حرارتي در داخل ساختمان اين گرما را جذب مي كند تا هم مانع از برافروختگي آنگا). الف

نسبت مناسب ). ب-4-5شكل (ساختمان به هنگام روز شده و هم آن را براي استفاده در شب ذخيره سازد
  .هاي رو به جنوب، بسيار حساس مي باشدجرم به شيشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثر گلخانه اي، امواج تابشي خورشيد را جمع الف -4-5شكل
 .آوري كرده و محسوس مي سازد

جرم حرارتي، گرما را براي استفاده در شب  ب-4-5شكل
 .ذخيره مي سازد
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سامانه جذب مستقيم، ساختمان همان جمع كننده مي باشد تمامي محتويات آن نظير از آنجا كه در 
با اينحال، اين محتويات معموال كافي . ها بعنوان جرم حرارتي عمل مي كنندديوار خشك، مبلمان و كتاب

يا اين جرم حرارتي مي تواند مصالح بنايي، آب  و . نبوده و جرم حرارتي بيشتري مي بايست افزوده شود
  . يك ماده تغيير حالت باشد

  نكاتي در خصوص جرم حرارتي در سيستم جذب مستقيم-5-4-1-1
هاي رو به جنوب با مساحتي كمتر نيز هنوز مي تواند به مقدار كافي گرماي استفاده از شيشه -١

  .ساختمان را تامين كند
ساحت بيشتر نيز هايي با ماگر مقداري برافروختگي در طول روز مجاز باشد مي توان از شيشه -٢

 .ها كارآيي كمتري از نظر هزينه دارنداستفاده كرد ولي با اين وجود، اين شيشه

 .مي بايست جرم حرارتي كافي را براي سامانه فراهم ساخت -٣

 .هاي دوجداره استفاده نمودهاي بسيار معتدل مي بايست از پنجرهبجز در اقليم -٤

بجاي عايق ) Low-e(هاي ضريب انتشار پايين  پوششهاي با كارآيي باال كه ازمي توان از  پنجره -٥
 .شبانه بهره مي برند استفاده نمود

 . ساختمان را مي بايست به خوبي عايق بندي نمود -٦

 درصد زيربنا 20هاي رو به جنوب در سامانه جذب مستقيم نمي بايست از حدود مساحت شيشه -٧
 .شنايي طبيعي، حمام آفتاب و غيره باشدتجاوز كند؛ مگر آنكه نياز به مقادير زيادي نور جهت رو

  
  

 

  امانه گرمايش ايستاي خورشيدي از نوع جذب مستقيمج س-4-5شكل 
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  )Felix Trombe(سامانه ديوار ترومب -5-4-2
 در فرانسه ابداع نمود به 1966ديوار ترومب پس از آنكه پروفسور فليكس ترومب آن را در سال 

 هاييجرم حرارتي در اين سامانه ايستا از يك ديوار، درست در سمت داخل شيشه. اين نام، نامگذاري شد
اي، امواج تابشي درست همانند سامانه پيشين، اثر گلخانه). ج-4-5شكل (رو به جنوب تشكيل مي شود 

از آنجا كه سطحي از ديوار كه رو به خورشيد قرار گرفته است يا با يك . خورشيد را محبوس مي سازد
 سطح در طول روز پوشانده شده و يا با رنگي تيره، رنگ مي شود اين) ورقه سياه رنگ(پوشش انتخابگر 

 ضخيم      "از آنجا كه ديوار ترومب نسبتا. نسبتا گرم شده و باعث جريان گرما به سمت ديوار مي گردد
 طوالني است گرما تا هنگام عصر به " و تاخير زماني گرما در آن نسبتا– سانتيمتر 30 اغلب –مي باشد 

ته باشد ديوار مي تواند در تمامي طول شب اگر جرم حرارتي كافي وجود داش. سطح داخلي ديوار نمي رسد
  . به صورت يك گرمايشگر تابشي عمل كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 سامانه گرمايش خورشيدي ايستا از نوع ديوار ترومب گرما را د-4-5شكل 
 .جمع آوري مي كند؛ بدون آنكه امكان ورود نور به فضا را ميسر سازد

 

   امانه گرمايشي خورشيدي از نوع ديوار ترومبه س -4-5شكل 
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هنگامي كه تنها گرماي خورشيد و نه نور آن مظلوب باشد ديوار ترومب، سامانه مورد نياز ما 
تركيب با سامانه جذب از آنجا كه اين حالت به ندرت اتفاق مي افتد، ديوار ترومب معموال در . خواهد بود

بخش جذب مستقيم در اين سامانه، گرماي اوايل روز، نور مورد نياز . مستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد
براي عملكردها، ديد به منظر و تابش خورشيد زمستاني را فراهم مي كند در حاليكه ديوار ترومب، گرما را 

و سامانه نياز به سطوح باالي نور را كه موجب ايجاد تركيب اين د. براي استفاده در شب ذخيره مي سازد
ها را هنگامي كه تركيبي درست از اين سامانه. خيرگي چشم و بي رنگ شدن رنگها مي شود از بين مي برد

اگرچه ديوار ترومب . به دقت انتخاب نماييد آسايش حرارتي و بصري در حد عالي امكان پذير مي باشد
 بتن، آجر، سنگ و يا خشت ساخته مي شود با اينحال مي توان آن را از ظروف معموال از مواد جامد نظير

  .محتوي آب نيز ساخت
هاي فوالدي مورد استفاده قرار اگر لوله. هاي عمودي تشكيل مي شونداكثر ديوارهاي آبي از لوله

.  روشن آميزي نمودگيرند مي بايست ضلع رو به شيشه آنها با رنگ تيره و ضلع رو به اتاق آنها را با رنگي
هاي شفاف يا نيمه شفاف ساخته مي شوند تا امكان عبور مقداري ها اغلب از پالستيكبا اينحال، اين لوله
آب را مي توان به همان صورت شفاف نگه داشت و يا از مواد رنگي در آن استفاده . نور را ميسر سازند

  .نمود
اي بر روي نماي جنوبي كه ار دادن يك ديوار شيشهتوان با قرهاي بنايي قديمي نيز ميدر ساختمان

. بدين ترتيب تبديل به يك ديوار ترومب مي گردد به چندين شيوه از مزاياي اين سامانه استفاده نمود
اي مقاومتر در مقابل آب و هوا، ايجاد عايق حرارتي بهتر و گاه، نمايي مزاياي ديگر عبارتند از ايجاد پوسته

cm(هاي رو به جنوب مي بايست منطبق بر هر فوت مربع از شيشه. مانتر براي ساختجذاب
از جرم ) 2935

با اينحال اين جرم مي بايست بسيار ضخيم تر از جرم حرارتي در سامانه جذب مستقيم . حرارتي باشد
 از شيشه فاصله داشته cm5/2براي بدست آوردن بهترين نتيجه، جرم حرارتي مي بايست حداقل . باشد
سياه رنگ و با كارآيي باال پوشانده شود در » انتخابگر« سطح رو به شيشه مي بايست با يك پوشش .باشد

حاليكه سطح رو به فضاي نشيمن مي تواند هر رنگي از جمله رنگ سفيد را بر روي خود داشته باشد، اگر 
 )85ژاد، م، كي ن.(از پوشش انتخابگر استفاده نمي شود استفاده از شيشه دوجداره توصيه مي گردد

  
  :ايسيستم فضاي گلخانه-5-4-3

اي است كه يا بخشي از يك ساختمان و يا بعنوان جزء مكاني شيشه) ايگلخانه(فضاي خورشيدي 
. الحاقي آن مي باشد كه مي تواند با فضاهاي اصلي آن در ارتباط باشد يا بصورت مجزا از آنها قرار گيرد
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ستوا وارد اين فضا شده و آن را گرم مي كند، گرماي حاصل فضاي هاي رو به انور خورشيد از سمت پنجره
. كندفضاهاي داخلي ساختمان را گرم مي) جريان همرفتي(اي از طريق سير كالسيون حرارتي گلخانه

ي گرمايي و ممانعت از ذخيره كنندگي هايي در جهت ذخيرههمچنين موازات اين جريان مي توان از تكنيك
ها استفاده از جرم حرارتي براي افزايش جذب گرما در روز و يكي از اين تكنيك. ردنور روز استفاده ك

  )د-4-5شكل .(آزادسازي آن در شب
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

اي همانند سامانه ديوار ترومب عمل مي كند با اين تفاوت كه فاصله بين ديوار فضاي گلخانه
اي در واقع سطوح بسيار وسيع شيشه. كنين استاي و جرم حرارتي بسيار زيادتر و در حد استفاده ساشيشه

بعد از اينكه اين سطوح گرم . به نور خورشيد اجازه گرم كردن سطوح داخلي فضاي خورشيدي را مي دهد
هواي گرم شده رو به باال صعود مي كند و هواي . شدند مقداري از انرژي حاصل را به محيط پس مي دهند

مرفتي ادامه پيدا مي كند تا در طول روز هواي فضاهاي داخلي گرم اين ه. تر جاي آن را مي گستردخنك
عملكرد گرمايش و "ماأاي و تابش مستقيم خورشيد، تودر اين روش هواي گرم داخل فضاي گلخانه. شود

بعد از اتمام تابش . اي را جا مي دهندجذب حرارتي در ديوار ما بين فضاي داخلي و فضاي گلخانه
بازشوهايي كه در جهت جريان همرفتي تعبيه شده بود بسته مي شوند و در اين مرحله ها يا خورشيد دريچه

جرم حرارتي مابين دو فضا بعنوان باطري حرارتي فضاهاي داخلي را با توجه به ميزان ذخيره حرارتي خود 
  .نگه مي دارد

  :در طراحي و اجراي عملكرد اين سامانه بايد به چند مورد مهم توجه كرد

 

  فضاي گلخانه اي امانه گرمايشي خورشيدي از نوع و س-4-5شكل 
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هاي بسيار سرد براي كاهش و به حداقل رساندن هدايت گرمايي از طريق شيشه به بيرون در اقليم -١
  .هاي دوجداره استفاده كرد بايد از شيشه"فضا حتما

اي در افزايش توانايي جذب گرما در طول روز در جرم سطوح تيره رنگ داخلي فضاي گلخانه -٢
 .حرارتي بسيار موثر است

ن فضا بعنوان گلخانه و تجمع گياهان و شاخ و برگ آنها به اين مسئله بايد به هنگام استفاده از اي -٣
اندازي و تاريك كردن كف و ديوار بعنوان جرم حرارتي مي تواند در كاهش توجه كرد كه سايه

لذا بايد در نحوه قرار گرفتن گياهان دقت . جذب و هدايت گرمايي سيستم در شب تاثير گذارد
 .بيشتري مي نمود

  ايويه فضاي گلخانهته-5-4-3-1
در اين . به مثابه ديوار حرارتي مي توان در جرم حرارتي ديوار بنايي از ديوار آبي استفاده كرد

اين فضا بايد طوري طراحي شود كه . صورت جريان همرفتي داخل آب نيز در انتقال گرما موثر است
  .ان را نيز شامل شوداندازي و استفاده بهينه از آن در تابستقابليت تهويه مطبوع، سايه

اگر در ديوارهاي انتهايي رو به شرق و غرب از نورگير استفاده مي شود مساحت آن مي بايست بسيار كم 
  . چنين نورگيرهايي هم در تابستان و هم در زمستان يك نقطه ضعف حرارتي محسوب مي گردند. باشد
  تعيين مقدار منافذ-5-4-3-2

ص در تابستان و پاييز، ايجاد منفذ در فضاي خورشيدي به براي جلوگيري از برافروختگي بخصو
 درصد 5سمت خارج از ساختمان ضروري مي باشد مساحت منفذ ورودي در پايين مي بايست حدود 

اگر از يك .  درصد ديگر باشد5هاي رو به جنوب باشد و منفذ خروجي در باال مي بايست مساحت شيشه
براي گرم ساختن خانه در زمستان، . ي كوچكتر نيز كفايت مي كندپنكه تخليه هوا استفاده شود بازشوها

مساحت مجموع . ايجاد پنجره يا منافذي در ديوار مشترك بين خانه و فضاي خورشيدي ضروري مي باشد
استفاده از .  درصد مساحت نورگير باشد10هرگونه تركيبي از اين بازشوها مي بايست برابر با حداقل 

  .ه حل بهتري مي باشدبازشوهاي بزرگتر، را
  تعيين مقدار جرم حرارتي-5-4-3-3

اگر اين فضا در اصل يك گردآور . مقدار جرم حرارتي بستگي به عملكرد فضاي خورشيدي دارد
خورشيدي است آنگاه مي بايست مقدار جرم حرارتي بسيار كم باشد طوريكه بخش عمده گرما منتهي به 

 خورشيدي قرار است فضايي مفيد با دامنه نوساني متعادل باشد از سوي ديگر، اگر فضاي. داخل خانه شود
هاي بسيار گرم يا سرد ممكن است جدا نمودن كامل در اقليم. آنگاه مي بايست جرم بيشتري داشته باشد
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در اين حالت، مي توان از يك ديوار عايق بندي شده با جرم كمتر . خانه از فضاي خورشيدي مطلوب باشد
ها و يا منافذ ديوار مشترك باز    ها، پنجرهنگامي كه استفاده از گرما مورد نظر باشد دربه. استفاده نمود

هنگامي كه نياز باشد فضاي خورشيدي از ساختمان اصلي جدا شود، بازشوها بسته شده و ديوار . مي شوند
استفاده از در هر نوع ديوار مي توان به جاي . عايق بندي شده بصورت يك مانع حرارتي عمل مي كند

  .اي كارآمد بهره جستمصالح بنايي براي ذخيره سازي حرارتي، از آب و يا مواد تغيير حالت به گونه
  مقايسه سه سامانه اصلي گرمايش ايستا-5-5

 سه سامانه اصلي گرمايش خورشيدي ايستا را با فهرست نمودن محاسن و معايب اصلي هر 5-5جدول 
  .رهيافت مقايسه مي كند

  
  
  معايب  محاسن  هسامان

  جذب مستقيم

هاي بزرگ ديد به منظر را تسهيل مي استفاده از پنجره
  كند

  كمترين هزينه
  بيشترين كارآيي

اي و نورگيرهاي هاي صفهمي تواند به خوبي از پنجره
  سقفي استفاده كند

مي تواند روشنايي طبيعي و گرمايش را تركيب كند كه 
ادارات كوچك بدين ترتيب اين سيستم براي مدارس و 

  بسيار مناسب خواهد بود
پذيري زياد و بهترين گزينه هنگامي كه مساحت انعطاف

  كلي نورگير كوچك باشد

بيش از حد روشن كه مي تواند موجب خيرگي و 
  پريدگي رنگها شود

هاي ذخيره ساز حرارتي را نمي بايست با فرش كف
  پوشاند

ان توبر روي ديوارهاي داراي جرم حرارتي تنها  مي
  نقاشيهايي كوچك و به تعداد كم آويزان نمود

اگر تمهيداتي پيش بين نشود ممكن است 
  برافروختگي اتفاق افتد

 Fحدود(نوسانات بزرگ دما مي بايست تحمل شود 
º10(  

  ديوار ترومب

  سطح بااليي از آسايش حرارتي را ايجاد     مي كند
در تركيب با سيستم جذب مستقيم براي محدود نمودن 

  دار روشنايي بسيار مناسب مي باشدمق
  سوار نمودن آن بر روي ديوار موجود آسان است

  هزينه متعادل
  مناسب براي بارهاي گرمايشي بزرگ

  بسيار گرانتر از جذب مستقيم
نورگيرهاي كمي براي ديد به منظور روشنايي طبيعي 

  وجود دارد
  براي آب و هواي ابري مناسب نمي باشد

  فضاي خورشيدي

   بسيار جذابسيستمي
  فضاي نشيمن اضافي

  مي تواند بعنوان گلخانه عمل كند
ترين سيستم براي واحدهاي مسكوني يا فضاهاي مناسب

  عمومي نظير، آتريوم، البي، رستورانها و غيره

  گرانترين سيستم
  كمترين بازدهي

هاي گرمايش خورشيدي ايستامقايسه سامانه 5-5جدول   



 ١٣١ 

   جهت گيري -5-6
 درصد از طراحي 80جهت گيري،  «:، يكي از دانشمندان پيشرو در علوم خورشيدي مي گويد»داگ بالكم«

در اكثر . معموال نورگير خورشيدي مي بايست جهت گيري جنوبي داشته باشد. »خورشيدي ايستا مي باشد
موارد، اين جهت گيري بهترين نتايج را هم براي گرمايش زمستاني و هم سايه اندازي تابستاني بوجود 

ر امواج تابشي خورشيد كه از يك پنجره عمودي رو  نشان مي دهد كه چگونه مقدا6-5نمودار شكل . آورد
اين . به جنوب مي گذرد در زمستان به حداكثر مقدار خود و در تابستان به حداقل مقدار خود مي رسد

هاي افقي، غربي، هاي مربوط به پنجرهمنحني. آل براي جهت گيريهاي ديگر صادق نمي باشدموقعيت ايده
براي .  را در زمستان و بيشترين جذب را در تابستان نشان مي دهندشرقي و شمالي كمترين جذب گرما

در .  اين جهت گيري، فوق العاده بهتر مي باشد-به تنهايي كافي نيست » بهتر«جهت گيري جنوب، صفت 
زمستان، نورگيرهاي جنوبي نسبت به نورگيرهاي شرقي و غربي حدود سه برابر، امواج تابشي خورشيد را 

ي كنند و در تابستان اين نورگيرها تنها يك سوم امواج تابشي را كه نورگيرهاي شرقي و بيشتر دريافت م
از آنجا كه در واقعيت، جهت گيري كامال رو به جنوب . غربي جمع آوري مي كنند، جذب مي نمايند

 درجه به سمت شرق يا غرب 20همواره مقدور نيست مناسب است كه بدانيد نورگيرهاي خورشيدي اگر تا 
 درجه 45حتي در زاويه . ز جهت جنوب حقيقي جهت گيري كنند هنوز به خوبي عمل خواهند نمودا

  .هاي خورشيدي ايستا باز نسبتا خوب عمل مي كنندنسبت به جنوب حقيقي نيز سامانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  سايه اندازي-5-7

ر طول دوره هاي گرمايش خورشيدي ايستا اگر به خوبي سايه اندازي نشوند مي توانند دسامانه
در اين مواقع، نه تنها پرتوهاي مستقيم خورشيدي مي بايست . برافروختگي سال تبديل به يك نقيصه گردند

مشكل گرماي انعكاسي در . حذف شوند بلكه امواج تابشي پخشي و انعكاسي نيز مي بايست مسدود گردند

 

   بهترين گزينه مي باشد چرا كه بيشترين امواج " نورگير عمودي رو به جنوب معموال-6-5شكل 
 مواج را در تابستان از خود عبور مي دهدتابشي خورشيد را در زمستان و كمترين ا
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ي امواج تابشي پخشي در ترين وضعيت خود مي رسد در حاليكه گرمامناطق گرم و خشك به بحراني
  .مناطق مرطوب بسيار حساس مي باشد

  هابازتابنده-5-8
مي توانند بدون ايجاد برخي از معايب مربوط به استفاده از ) شبيه آينه(هاي خارجي منظم بازتابنده

هايي با مي توان بجاي استفاده از  پنجره. سطوح وسيع شيشه، مقدار جذب خورشيدي را افزايش دهند
ها هم دفع گرما در زمستان و هم زه بزرگ به منظور افزايش جذب خورشيدي، با استفاده از بازتابندهاندا

هاي منظم همچنين مي توانند در طراحي روشنايي بازتابنده. جذب گرما در تابستان را به حداقل رساند
هاي باريك ي كه بر روي پنجرهها ارزان نبوده و هنگامبا اينحال اين بازتابنده. طبيعي بسيار مثمرثمر باشند

اي منعكس از آنجا كه يك سطح منظم نور را به گونه. مورد استفاده قرار مي گيرند، نسبتا ناكارآمد مي باشند
مي سازد كه زاويه برخورد با زاويه انعكاس باشد، طول بازتابنده با استفاده از پرتويي كه درست به راس 

 جلوگيري از جذب ناخواسته، مي بايست بازتابنده منظم را برداشته و براي. پنجره مي رسد تعيين مي گردد
زاويه كجي . يا آن را به يك سمت ديگر بچرخانيد تا نور خورشيد تابستاني به سمت پنجره منعكس نگردد

  .مي بايست برابر با زاويه عرض جغرافيايي باشد
   مواد ذخيره ساز گرما-5-9

هاي سرمايش ايستا بستگي بسيار زيادي به خي از سامانهموفقيت گرمايش خورشيدي ايستا و بر
براي مثال، هوا بعنوان يك ماده ذخيره ساز گرما تقريبا بدون . استفاده مناسب از مواد ذخيره ساز گرما دارد

عايق حرارتي نيز تنها مي تواند مقادير غيرقابل توجهي گرما را در . ارزش مي باشد چرا كه جرم كمي دارد
از سوي ديگر، آب يكي از بهترين . اي از آن را هوا تشكيل مي دهد كند چرا كه بخش عمدهخود ذخيره

به نظر مي رسد مواد سنگين، . مواد ذخيره ساز گرما مي باشد و فوالد نيز تقريبا به همانگونه خوب مي باشد
هر چند . ي باشندبه جز چوب، براي ذخيره ساختن گرما مواد مناسبي بوده و مواد سبك، موادي نامناسب م

چوب به دليل ميزان آب موجود در خود داراي ظرفيت گرمايي بااليي مي باشد با اينحال از آنجا كه داراي 
اين ضريب هدايت . ضريب هدايت حرارتي پاييني است ماده مناسبي براي ذخيره ساختن گرما نمي باشد

جرم چوبي به صورت كارآمد در ذخيره پايين يا مقاومت حرارتي باال مانع از آن مي شود كه مركز يك 
بنابراين براي آنكه يك ماده بتواند يك واسطه خوب جهت ذخيره سازي گرما . ساختن گرما شركت كند

به همين دليل آب، فوالد، . باشد مي بايست هم ظرفيت گرمايي باال و هم ضريب هدايت بااليي داشته باشد
اي عالي جهت ذخيره سازي گرما        آب ماده.  مي باشندهاتعدادي از بهترين گزينه) سنگ(آجر و بتن 

مي باشد؛ نه تنها به اين دليل كه داراي بيشترين ظرفيت گرمايي در ميان تمامي مواد مي باشد بلكه همچنين 
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CONCRETE WOOD WATER 

 از آنجا كه هدايت گرما به داخل يك ماده، در ذخيره ساختن گرما بسيار حساس مي باشد، استفاده از چوب در       الف-9-5شكل 
  .تسازي گرما مناسب نمي باشد در حاليكه استفاده از آب بدين منظور بسيار عالي اسذخيره

هاي جابجايي طبيعي همراه با در آب، وجود جريان. به اين دليل كه نرخ جذب گرمايي بسيار بااليي دارد
بدليل ضريب ). الف-9-5شكل (مي كند كه گرمابه سمت داخل جرم آب حركت كند هدايت كمك 

هدايت گرمايي نسبتا پايين در بتن، آجر، سنگ و غيره، ضخامت موثر اين جامدات از نظر حرارتي محدود 
هرچند بتن، سنگ، آجر و خشت از لحاظ ذخيره ساختن گرما به كارآمدي آب نمي باشند با . باشدمي

اين مواد نشت كرده و يا منجمد نمي شوند و معموال . تفاده از آنها داراي مزايايي چند مي باشداينحال اس
هنگامي كه نياز بيشتري به ذخيره سازي گرما باشد مي بايست . اي نيز مي باشندداراي عملكرد سازه

رد كه پتانسيل با اينحال مواد كارآمد بسيار بيشتري وجود دا. مساحت سطح و نه ضخامت را افزايش داد
اين مواد، انرژي را . ناميده مي شوند) PCM(اين مواد، مواد تغيير حالت . سازي گرما را در خود دارندذخيره

به شكل گرماي نهان در خود ذخيره مي سازند در حاليكه موادي كه پيش از اين از آنها نام برديم انرژي را 
ه به منظور گرمايش ايستا، تغيير حالت مي بايست از آنجا ك. به صورت گرماي محسوس ذخيره مي سازند

نويد ) هگزاهيدارتهاي كلريد كلسيم، نمك گالبر و غيره(در نزديكي دماي اتاق اتفاق بيفتد هيدراتهاي نمك 
  .مي باشند PCMترين مواد بخش

  

  

 يكسان گرما، آب نياز به حجمي تنها ب نشان داده شده است كه براي ذخيره ساختن مقادير-9-5در شكل 
هر چند مواد تغيير حالت مي توانند در ذخيره ساختن گرما بسيار كارآمدتر از مواد . يك سوم حجم بتن دارد

  . انداي كاربردي نشدهديگر باشند با اينحال هنوز تبديل به گزينه
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   مقايسه مواد مختلف ذخيره ساز گرماب-9-5جدول 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  )ترموسيفون(سامانه چرخه جابجايي -5-10

گردآور در اين سامانه، .  مي توان عناصر اصلي يك سامانه چرخه جابجايي را ديد10-5در شكل 
ن حال، بخش در همي. سازي باال مي رودتوليد مي كند كه به سمت قسمت ذخيره) هوا يا آب(سيالي گرم 

  ماده                            ظرفيت گرمايي در حجم
      )                              BTU/ft2 ºF(  

  
  4/62آب                                        
  59فوالد                                      

  26چوب                                      
  25آجر                                        

  22                بتن                         
  1عايق فوم                                  
  02/0هوا                                        

  معايب  محاسن  سامانه

  نسبتا فشرده و رايگان  آب
اي دارد كه مي تواند بسيار نياز به محفظه

  مكان نشست آن وجود داردگران باشد؛ ا

  )سنگ(بتن 
بسيار مقاوم؛ مي تواند بعنوان ديوار، كف 

  و غيره نيز عمل كند
بدليل وزن زياد، خريداري و نصب آن 

  بسيار گران مي باشد

ماده تغيير حالت 
)PCM(  

هاي قاب بسيار فشرده؛ مي تواند با سازه
  چوبي ابتدايي نيز هماهنگ شود

ن بودن آن در بسيار گران؛ قابل اطمينا
  درازمدت هنوز به اثبات نرسيده است

  .هاي مورد نياز در ذخيره ساختن مقادير يكسان گرما نسبت حجمب-9-5شكل 

�اد ����� ����� 

 �ب

� � �! "#$ ،&'( 

   ظرفيت گرمايي مواد در حجمالف-9-5جدول 
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اين جريان . جريان مي يابد) كلكتور(سازي رسوب كرده و به سمت گردآور تر سيال از محفظه ذخيرهخنك
سازي در ارتفاعي باالتر از اگر محفظه ذخيره. ناشي از جابجايي طبيعي، جريان ترموسيفون ناميده مي شود

بنابراين كليد موفقيت در اين . ند شدگردآور قرار نداشته باشد جريانهاي جابجايي در شب معكوس خواه
متاسفانه به دليل وزن . سازي حرارت در ارتفاعي باالتر از گردآور مي باشدسامانه، قرار دادن بخش ذخيره

سازي گرما به كار مي روند انجام اين عمل بسيار هاي معمول در ذخيرهزياد آب يا سنگي كه بعنوان واسطه
زا باشد مگر آنكه آنقدر  جرمي در يك موقعيت مرتفع مي تواند نسبتا مشكلقراردادن چنين. دشوار مي باشد

اين سامانه، از نوع ايستا مي باشد . خوش شانس باشيد كه سايتي با شيب زياد به سمت جنوب داشته باشيد
امانه اين س. هاي خورشيدي ايستا داراي وجه مشترك مي باشدهاي پويا بيشتر از سامانهبا اينحال، با سامانه

را نمي توان يك رهيافت هماهنگ به حساب آورد چرا كه گردآور و بستر سنگي هر دو داراي يك عملكرد 
اين موضوع، هزينه اين سامانه را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و بنابراين سامانه ايستاي . مي باشند

  .رايجي نمي باشد
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  بام آبي-5-11

ساز حرارتي ر ترومب مي باشد با اين تفاوت كه در اين مورد ما يك بام ذخيرهاين ايده شبيه به ديوا
هاي پالستيكي سياه رنگ بر روي يك بام تخت فلزي در اين سامانه بام آبي، آب در كيسه. در اختيار داريم
ه گرما ب). الف-11-5شكل (هاي آب را گرم مي سازد در طول روز زمستان، خورشيد كيسه. ذخيره مي شود

در شب، . سرعت از طريق هدايت به پايين جريان يافته و از سقف به سمت فضاي نشيمن تابيده مي شود
  ).ب-11-5شكل (عايق متحرك آب را مي پوشاند تا مانع از دفع گرما به سمت آسمان شب گردد 

 
 

 

 
 )85كي نژاد، م، () ترموسيفون( سامانه چرخه جابجايي 10-5شكل 
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ستان بصورت ايستا فضا را گرم اي بسيار عالي مي باشد چرا كه نه تنها در زمبام آبي از نظر تئوري سامانه
در طول . مي سازد بلكه همچنين مي تواند در تابستان امكان سرمايش ايستا را بصورت كارآمد ميسر سازد

دوره برافروختگي سال، عايق متحرك در طول روز بر روي خانه كشيده شده و در شب از روي آن برداشته 
مشكل اصلي آن .  كاربردي بسيار جدي نيز مي باشدمتاسفانه، اين ايده داراي برخي مشكالت. مي شود

است كه به نظر نمي آيد كسي قادر به ايجاد يك سامانه عايق بندي متحرك قابل كاركردن براي اين بام 
مشكل . هاي عايق متحرك منجر به نشت مقدار زيادي گرما مي شوددرزبندي ضعيف در امتداد لبه. باشد

از آنجا كه اين ايده، . ان نشت آب، نگراني ديگر در اين سامانه استامك. ديگر مربوط به وزن آب است
پتانسيل كارآيي باال و ايجاد آسايش حرارتي را در خود دارد تحقيق در خصوص چگونگي برطرف ساختن 

. در اين سامانه مشكل ديگري نيز وجود دارد. مشكالت كاربردي اين سامانه مي تواند بسيار با ارزش باشد
خت به دليل قانون كسينوس، تابش خورشيدي كمتري نسبت به سطوح عمودي يا شيبدار در هاي تبام

  .هرچه عرض جغرافيايي باالتر باشد اين مشكل خود را بيشتر نشان مي دهد. زمستان دريافت مي كنند
هاي گرمايش خورشيدي ايستا عوامل بسياري وجود دارند كه بهترين گزينه را در ميان سامانه

اقليم، نوع ساختمان، ترجيح كاربر و هزينه برخي از مالحظات اصلي در اين ميان     . سازندمشخص مي 
اغلب اوقات بهتر است براي برآورده ساختن نيازهاي يك مشكل خاص، از تركيبي از اين . مي باشند

 مي رود كه همچنين احتمال. در ساير اوقات تنوعي از يك سامانه بهتر خواهد بود. ها استفاده شودسامانه
با اينحال، اين مسئله قطعي به نظر مي رسد كه اكثر . هاي خوب ديگري نيز در اين زمينه ابداع گردندايده

  .هايي كه نياز به گرمايش دارند مي توانند از مزاياي نوعي سامانه گرمايش ايستا بهره مند گردندساختمان

 

هاي پالستيكي  در روز زمستان، كيسهالف-11-5شكل 
سياه رنگ محتوي آب در سامانه بام آبي، در مقابل خورشيد 

 .قرار داده مي شوند

 در شب زمستان، عايق صفحه اي صلب بر ب-11-5شكل 
  .روي آب كشيده مي شود
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  سرمايش غيرفعال-5-12
  :مردم سرما را از طريق روشهاي طبيعي حفظ مي كردندقبل از پيدايش تكنولوژي انجماد 

ها و بوسيله گرماي تبخير آب از سطح درختان و چشمه. جريان هوايي كه از طريق بازشوها وارد مي شد
هاي توسعه داده شده هزاران سال قبل در ها ايدهجذب شده از خورشيد بوسيله زمين، سنگ و خاك، اين

ه امروز به نام سرمايش غيرفعال معروف هستند و بصورت ضمني، امروز بعنوان اند كطراحي ساختمانها بوده
هاي سرمايش غيرفعال در ساختمانهاي مدرن امروز با بكارگيري شيوه. تكنولوژي جايگزين لحاظ مي شوند

 هاي تجهيزاتمي توان نياز به سرمايش مكانيكي را حذف كرد و يا حداقل به كاهش بهينه ميزان آن و هزينه
  .آن دست يافت

  
  :شامل سه مرحله اصلي زير است:  مراحل جلوگيري و ممانعت از جذب گرما-5-12-1

 گرماي ناخواسته حاصل از تابش خورشيد مي تواند بصورت :تعامل با تشعشعات خورشيدي) 1
هاي كدر يا عناصر ديگر وارد ساختمان شود، مستقيم از طريق بازشوها و غيرمستقيم از طريق شيشه

بهترين راه براي . ح خارجي ساختمان را گرم و از طريق هدايت گرمايي دماي آن را باال ببردسط
  :هاي زير مي باشداين تعامل، محافظت سطوح از تابش است كه شامل تكنيك

بان، پوشش گياهي ضخيم و  ابزاري مانند بيرون آمدگي لبه بام، برجستگيهاي سايه:اندازسايه )1-1
مي توانند بعنوان محافظ بازشوها و سطوح ديوار در برابر تابش ) ه خارجيپرد(ها يا كركره

  .خورشيد عمل كنند
 يك سيستم سقف دوپوش از يك شكاف تهويه شونده ):دوپوش(سيستم سقف دوجداره ) 1-2

استفاده    ) اليه دروني(هوايي بين جداره باال و نمايان سقف و اليه محافظت كننده پايين سقف 
. در اين روش دريافت جذب گرمايي از طريق خورشيد، سقف بااليي را گرم مي كندمي كند كه 

  )شبيه به سيستم گنبدهاي دوپوش معماري سنتي ايران(
اگر سطوح رو به آفتاب سفيد يا رنگ روشني باشند تشعشعات دريافتي : آميزي سطوحرنگ )1-3

  .از خورشيد از آن منعكس مي شوند
وح نمايان و در برابر تابش شديد خورشيد در تابستان بايد بصورت  تمامي سط:عايق كاري) 1-4

بهترين محل براي اين عايق كاري . كامل و دقيق جهت كاهش انتقال حرارت عايق كاري شود
  .سطوح خارجي نماهاست
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از اين شيوه در اقليمهايي كه برد تغييرات حرارتي روزانه بااليي دارند استفاده : جرم حرارتي) 1-5
بخش زيادي از جرم حرارتي در فضاهاي داخلي ساختمان به منظور كنترل نوسانات . دمي شو

به اين منظور ديوار نبايد از طرف داخل با چيزي پوشيده . دماي بيرون مورد استفاده قرار مي گيرد
  .شود

اندازهاي خارجي براي بازشوها اگر نتوان از سايه: هاي كنترل كننده خورشيديشيشه) 1-6
آخرين . هاي منعكس كننده نور خورشيد بعنوان جايگزين بهره گرفته كرد بايد از شيشهاستفاد

  .ها و پرده سايه انداز داخلي استانتخاب در اينگونه موارد استفاده همزمان از اين نوع شيشه
  :تعامل با دماي باالي بيرون از ساختمان) 2

. ري از نفوذ هواي بيروني مي باشدروش اصلي براي كنترل نفوذ گرماي بيرون به داخل جلوگي
  :هاي زير ضروري هستندبراي جلوگيري و كاهش اين پديده تكنيك

ها و همه  درزبندي كامل درها و پنجره):رسوخ ناپذيركردن ساخت وساز(هوابندي ) 2-1
  اتصاالت در ساختمان

ي تواند به استفاده از مصالح با حداقل درصد تخلخل در ساختمان م: مصالح غيرمتخلخل) 2-2
  .ميزان بسيار زيادي از جريان نفوذ هواي گرم به بيرون جلوگيري كند

در اقليمهاي بسيار سرد تمامي سطوح رو به بيرون در يك ساختمان بايد : عايق كاري) 2-3
ترين سطح ممكن ساختماني بهترين محل نصب عايقها خارج. بصورت كامل عايق كاري شود

  .است
مي دانيم كه شيشه، هادي حرارتي خوبي است : ها در ساختمانگشايشبه حداقل رساندن ) 2-4

عالوه بر اين . بنابراين كاربرد زياد آن در نما باعث جريان بيشتر گرما از بيرون به داخل مي شود
هاي گرم شده مي تواند باعث پديد آمدن جريان همرفت بين فضاهاي شود و مساحت زياد شيشه

اين مشكل را مي توان با پديد آوردن كانالي باالي . ي داخل را گرم كندبه سرعت و تاثير باال هوا
  .پنجره برطرف كرد

  :تعامل با جذب داخلي گرما) 3
با . هاي داخلي گرما خارج كردن آنها از فضاهاستترين روش براي جلوگيري از توليدكنندهساده

از طريق اعمال سه روش . شوداينحال بيشتر اوقات كاستن آنها باعث پديد آمدن مسائل جديد مي 
  .زير مي توان ميزان توليد گرما در داخل را به حداقل رساند
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استفاده از نور روز براي روشنايي داخلي روش بسيار : به حداكثر رساندن روشنايي روز) 3-1
تري نسبت به المپهاي داخلي است كه هركدام براساس ميزان مصرف خود گرما توليد       بهينه

ها مي تواند نور روز را به حداكثر برساند در اين جريان عالوه بر ، طراحي دقيق گشايشمي كند
  .ذخيره انرژي الكتريكي از گرمايش داخلي نيز جلوگيري مي شود

 "استفاده از تاسيسات الكتريكي در بسياري از ساختمانها مخصوصا: المپهاي كم مصرف) 3-2
مي سطوح روشنايي داشته باشند، بصورت المپهاي كم مصرف اداراتي كه پالن آزاد دارند و بايد تما

  .وري بيشتري المپها، مي كاهداز افزايش دما در داخل به واسطه بهره
بندي فضايي مناسب مي توانند فضاهايي با جذب  طراحي دقيق پالن و پارتيشن:منطقه بندي) 3-3

له عالوه بر امكان ايجاد جريان باالي حرارتي را از فضاهايي با جذب پايين جدا كند، اين مسئ
  .تهويه از گرم شدن بيش از حد فضا نيز جلوگيري مي كند

  : سرمايشي) امكان(پديد آوردن پتانسيل -5-12-2
بعد از اينكه جذب ناخواسته گرما را به حداقل رسانديم، ضروري است كه براي فصول گرم سال 

حقيقت تنها سه منبع غيرفعال انرژي براي سرمايش در برخي اقليمها امكان سرمايش را فراهم آوريم، در 
شرايط اقليمي هر منطقه نشان . و پديده زمين گرمايي) باد(تشعشعات خورشيدي، جابجايي هوا : وجود دارد

مي دهد كه كداميك از اين سه منبع موثرتر هستند، شرايط طبيعي مي توانند امكان سرمايش غيرفعال را 
توضيح بيشتر اگر اقليمي كه انتخاب مي كنيم شرايط ويژه خاصي نداشته باشد براي طراح بوجود آورند در 

  .هايي استفاده كرد كه توضيح داده خواهد شدمي توان از سيستم
-اي پايدارتر، مي بايست از رويكرد سه مرحلهبراي دستيابي به آسايش حرارتي در تابستان به گونه

در اين سطح، . ي اول، عبارت است از پرهيز از گرما مرحله).الف-12-5شكل (اي در طراحي استفاده كنيد 
راهبردهاي طراحي در . طراح هر كار ممكني را براي به حداقل رساندن جذب گرما در ساختمان مي كند

بندي، نور طبيعي و كنترل گيري، رنگ، سبزينگي، عايقاندازي، جهتاين سطح شامل استفاده مناسب از سايه
از آنجا كه پرهيز از گرما معموال براي پايين نگاه داشتن دما در تمامي تابستان . مي باشندمنابع داخلي گرما 

در برخي . به تنهايي كافي نمي باشد مرحله دوم كه سرمايش ايستا نام دارد، مورد استفاده قرار مي گيرد
له پرهيز از گرما به هاي سرمايش ايستا، دما در واقع پايين آورده مي شود؛ نه آنگونه كه در مرحسامانه

سرمايش ايستا همچنين شامل استفاده از تهويه براي انتقال حوزه آسايش به . حداقل رسانده مي شود
ها، زماني وجود خواهد داشت كه تالش تركيبي مرحله در بسياري از اقليم. دماهاي باالتر نيز مي گردد

به همين دليل مرحله . ي كافي نمي باشدپرهيز از گرما و سرمايش ايستا هنوز براي حفظ آسايش حرارت
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در فرآيند منطقي طراحي اين تجهيزات مي بايست . ، معموال مورد نياز مي باشد»تجهيزات مكانيكي«سوم، 
بدين ترتيب . تنها بخشي را كه مراحل پرهيز از گرما و سرمايش ايستا قادر به انجام آن نبودند خنك سازند

  .ه و تنها از مقادير معقول انرژي بهره مي گيرندتجهيزات مكانيكي نسبتا كوچك بود
  

  
هاي روان فواره، استخر، آب. هرجا كه مقدار رطوبت پايين باشد، سرمايش تبخيري بسيار كارآمد خواهد بود

خير در داخل اگر تب. بر ديوار و تعرق از گياهان مي تواند براي سرمايش تبخيري مورد استفاده قرار گيرد
سرمايش تبخيري در حياط . ساختمان و يا در مسير هواي ورودي اتفاق بيفتد بهترين نتايج حاصل مي گردد

هاي حياط. مركزي بخصوص زماني كارآمد مي باشد كه حياط مركزي، منبع اصلي هوابري ساختمان باشد
اي از دليل كه در بخش عمدههاي گرم و خشك به اين مركزي و يا آتريومهاي كوچك و عميق در اقليم
  .روز، خود بر خود سايه مي اندازد، مفيد مي باشند

. هاي گرم وخشك مي باشدحجم انبوه خاك يا سنگ، مانعي كارآمد در برابر دماهاي شديد اقليم
دماي عمق زمين معموال نزديك به ميانگين دماي ساالنه يك منطقه مي باشد كه اين دما در بسياري از موارد 

اي خاك به مقدار كافي خنك مي باشد كه بتواند در طول روزهاي تابستان بصورت يك جاذب گرمايي بر
  .عمل كند

اين موضوع تا حدي به دليل اين . ترين اقليم براي طراحي استاقليم معتدل، اغلب اوقات سخت
ي بسيار گرم و هايهاي به اصطالح معتدل در واقعيت داراي تابستانواقعيت است كه بسياري از اقليم

اي طراحي گردد كه يا ساختمان در چنين اقليمي نمي تواند به گونه. هايي بسيار سرد مي باشندزمستان
بلكه بجاي آن، ساختمان   . نسبت به شرايط صرفا گرم و يا به شرايط صرفا سرد عكس العمل نشان دهد

 اغلب اوقات نيازهايي متضاد را بر معمار بايست براي تابستان و زمستان، هر دو طراحي گردد كه اين امرمي
  .تحميل مي سازد
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اي در ازهاي سرمايشي ساختمانها به بهترين و پايدارترين شيوه با استفاده از رويكرد سه مرحله نيالف-12-5شكل 
 .در اين فصل، مرحله دوم پوشش داده مي شود. طراحي برآورده مي گردد
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  هاي متوسطاندازه پنجه •
  هاساختار آجري در جداره •
 استفاده از داكتهاي عمودي تهويه گرما •

  
  هاي سرمايش ايستاسامانه-5-12-3

هاي سرمايش ايستا كه در اينجا مورد بحث قرار مي گيرند نه تنها تكنيكهاي شناخته شده سامانه
تري كه هنوز تا حدي آزمايشي ولي بسيار مناسب    نتي را در خود مي گنجانند بلكه تكنيكهاي پيچيدهس

هاي گرمايي طبيعي ها و جاذبسرمايش ايستا تا حد امكان از نيروها، انرژي. مي باشند را نيز دربرمي گيرد
نام    ) هيبريدي(ها گاه تركيبي نههنگامي كه پنكه و پمپ براي آن استفاده شود، اين ساما. استفاده مي كند

هايي كه در اينجا مورد بحث قرار مي گيرند تنها در صورت استفاده، از  از آنجايي كه سامانه. گيرندمي
براي . اندها نيز در گروه ايستا گنجانده شدههاي كوچك و كم انرژي بهره مي برند اين سامانهها و پنكهپمپ

  :ر روش وجود داردرسيدن به سرمايش ايستا چها
  هاي سرمايش ايستاانواع سامانه-5-12-3-1
  سرمايش از طريق تهويه -1

تهويه در طول روز و شب به منظور افزايش تبخير از سطح پوست و :  تهويه تا حد آسايش-الف
  در نتيجه، افزايش آسايش حرارتي

   بعدتهويه به منظور سرمايش ساختمان براي روز:  سرمايش با تهويه شبانه-ب
  سرمايشي تابشي -2

بام ساختمان از طريق تابش به آسمان شب، ساختمان را خنك    :  سرمايش تابشي مستقيم-الف
  .مي سازد

تابش به آسمان شب، يك سيال انتقال گرما را و پس از آن، :  سرمايش تابشي غيرمستقيم-ب
  .ساختمان را خنك مي سازد

  سرمايش تبخيري -3
اين عمل، دماي هوا را . هواي ورودي به ساختمان، آب پاشيده مي شوددر :  تبخير مستقيم-الف

  .كاهش داده و در عين حال، رطوبت آن را نيز باال مي برد
تبخير، هواي ورودي و يا كالبد ساختمان را بدون افزايش :  سرمايش تبخيري غيرمستقيم-ب

  .رطوبت داخلي خنك مي سازد
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  سرمايش از طريق زمين -4
يك ساختمان فرورفته در خاك، گرماي خود را مستقيما به زمين دفع       : تقيم اتصال مس-الف

  .مي كند
  .هاي زيرزميني به ساختمان وارد مي شودهوا از طريق كانال:  اتصال غيرمستقيم-ب

    . در برخي موارد، تركيبي از اين تكنيكها ضروري مي گردد
     جهت گيري پنجره و جهت باد-5-12-4

كه عمود بر يك سطح مي وزند حداكثر فشار را بر آن سطح وارد مي آورند و بادها هنگامي 
 درصد كاهش 50 درجه نسبت به يك سطح مي وزند، اين فشار حدود 45هنگامي كه با زاويه مايل حدودا 

تر مي باشد چرا كه با اينحال، اغلب اوقات استفاده از بادهاي مايل براي تهويه داخلي، مناسب. مي يابد
 "بدين ترتيب، براي اكثر طرحها دامنه نسبتا. ونه بادها تالطم بيشتري را در هواي داخلي ايجاد مي كننداينگ

اين موضوع، مايه خوشبختي است چرا كه به ندرت مي توان سايتي . وسيعي از جهات باد عمل خواهد كرد
ادهاي غالب قوي نيز وجود حتي زمانيكه ب.  از يك جهت بوزند"را يافت كه بادهايي داشته باشد كه عمدتا

  .داشته باشد ممكن است قرار دادن ساختمان رو به باد مقدور نباشد
  هاموقعيت پنجره-5-12-5

اي با فشار اي با فشار شديد مثبت به سمت منطقهتهويه دوطرفه به دليل آنكه هوا در آن از منطقه
تهويه از طريق . ادي برخوردار استشديد منفي در ضلع مقابل آن جريان مي يابد از كارآيي بسيار زي

هاي واقع بر ديوارهاي مجاور، بسته به نحوه توزيع فشار كه با جهت باد تغيير مي كند، مي تواند پنجره
ها مي تواند هاي واقع بر يك ضلع ساختمان، بسته به موقعيت پنجرهتهويه از طريق پنجره. خوب يا بد باشد

ها وجود آنجا كه در مركز ديوار رو به باد، فشار بيشتري نسبت به گوشهاز . از متوسط تا ضعيف متغير باشد
ها مقداري اختالف فشار وجود خواهد داشت در حاليكه در طراحي دارد در قرار دادن نامتقارن پنجره

  .ها هيچ اختالف فشاري وجود نخواهد داشتمتقارن پنجره
  اهاي ورودي و خروجي هواندازه و موقعيت پنجره-5-12-6

 اندازه پنجره ورودي و خروجي مي بايست برابر باشد چرا كه مقدار تهويه اصوال تابعي از "عموما
با اينحال اگر يكي از بازشوها كوچكتر باشد، اين بازشو معموال مي بايست . بازشوي كوچكتر مي باشد

د و اين همان بازشوي ورودي باشد چرا كه اين عمل سرعت جريان هواي داخل را به حداكثر مي رسان
-هرچند مي توان با متمركز ساختن جريان هوا به سرعت. سرعتي است كه بيشترين تاثير را بر آسايش دارد

هايي بيش از سرعت باد نيز در داخل دست يافت، با اينحال مساحت تحت وزش باد نيز كاهش مي يابد 
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 هوا در اتاق را نيز تعيين مي باز شوي ورودي هوا نه تنها سرعت، بلكه الگوي جريان). ب-12-5شكل (
  .از سوي ديگر، موقعيت پنجره خروجي تاثير كمي بر سرعت هوا و الگوي جريان دارد. كند

  
  
  
  
  
  
  
  

  ديوار جداگر و نقشه داخلي-5-12-7
در تهويه ارجحيت دارد چرا كه ديوار جداگر مقاومت در برابر جريان هوا » هاي بازپالن«استفاده از 

زمانيكه از ديوار جداگر استفاده مي گردد .  و در نتيجه مقدار كلي تهويه را كاهش مي دهندرا افزايش داده
هاي اند، اغلب مي توان با بازگذاشتن دربولي اين ديوار جداگر در يك آپارتمان و يا يك ملك قرار گرفته

ه استفاده مي شود، تهويه با اينحال، زمانيكه از يك پالن با راهروي دوطرف. بين اتاقها به تهويه دست يافت
ها هاي واقع بر روي دربپيش از عرضه تهويه مطبوع، پنجره.  هيچ گاه ممكن نمي باشد"دوطرفه تقريبا

هاي مورد استفاده بجاي راهروهاي دوطرفه، يكي از گزينه. مقداري تهويه دو طرفه را ميسر مي ساختند
  . دوطرفه كامل را فراهم مي آورندراهروهاي باز يك طرفه مي باشد چرا كه امكان تهويه 

  تهويه تا حد آسايش-5-13
هوايي كه از روي پوست مي گذرد با تبخير رطوبت از سطح پوست، يك تاثير سرمايشي 

واژه تهويه تا حد آسايش براي اين تكنيك استفاده از حركت . بوجود مي آورد) فيزيولوژيك(تنكردشناختي 
اين تكنيك سرمايش ايستا در اكثر . ايش حرارتي بكار مي رودهوا بر روي پوست به منظور تقويت آس

هاي گرم و هايي خاص مناسب مي باشد با اينحال استفاده از آن بخصوص براي اقليمها براي دورهاقليم
مرطوب كه دماي هوا معموال به طور متوسط گرم مي باشد و براي كنترل رطوبت داخلي در آنها، نياز به 

تهويه تا حد آسايش به ندرت مي تواند كامال ايستا باشد چرا كه در اكثر . اسب استتهويه مي باشد من
در اين حالت، . ها، باد كافي براي رسيدن به سرعت مورد نياز براي هواي داخلي همواره وجود ندارداقليم

  .اي يا خانگي بعنوان مكملي براي باد مي باشدهاي پنجرهمعموال نياز به استفاده از پنكه

 

ي مي باشد چرا كه جريان  تهويه داخلي با بادهاي مايل بهتر از بادهاي عمود" معموالب-12- 5شكل 
 .هاي هواي مايل، طول بيشتري از اتاق را پوشش مي دهد
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ن داده است زماني كه براي مثال، آزمايشات نشا. دماي هواي ورودي را نيز مي توان تا حدي كنترل نمود

 دار مجاور،مي باشد اين دما در چمنهاي سايه) F °110)C °3/43دماي هوا بر روي آسفالتي بدون سايه 

F
°90)C °2/32 (اين اختالف . خواهد بودF °20بنابراين .  در دما تاثير بسزايي بر بارگرمايي ساختمان دارد

به .  تهويه تا حد آسايش مي تواند بسيار كارآمدتر باشداگر ساختمان به جاي آسفالت با گياهان احاطه شود،
 درصد زيربناي ساختمان باشد 20هاي بازشو مي بايست حدود منظور تهويه تا حد آسايش، مساحت پنجره

ها   همچنين پنجره.  به نسبت مساوي بين ديوارهاي رو به باد تقسيم گردند"و بازشوها مي بايست تقريبا
تهويه تا حد آسايش اغلب اوقات زماني مناسب مي . اندازي شوندجي خود سايهمي بايست در ضلع خار

اين حالت، اغلب به دليل وجود منابع گرما . باشد كه دما و رطوبت داخلي باالتر از مقادير خارجي آنهاست
خل آن با اينحال زمانيكه خارج از ساختمان گرمتر از دا. در داخل و نيز تاثير گرمايشي خورشيد رخ مي دهد

در اين . ها را بست با هواي گرم بيرون، پنجرهاست، مي بايست براي جلوگيري از گرم شدن ساختمان
هاي سقفي مي توانند براي به گردش درآوردن هواي خنكتر داخل ساختمان مورد استفاده قرار حالت، پنكه

  .گيرند
  سرمايش از طريق تهويه شبانه-5-14

تر از هواي هنگام ترين آنها، هواي شب به مقدار قابل توجهي خنكها بجز مرطوبدر تمامي اقليم
آنگاه . از اين هواي خنك شب مي توان براي خارج ساختن گرما از جرم ساختمان استفاده كرد. روز است

براي روز بعد، اين جرم كه در شب پيش خنك گشته است مي تواند با جذب گرما بصورت يك جاذب 

  سرعت هوا

MPH  
  متر در ساعت

  معادل كاهش
a)Fدما 

°( 

  تاثير بر آسايش
 

  هواي راكد؛ كمي ناخوشايند   0  1/0

  به ندرت قابل توجه ولي در حد آسايش  2  5/0

  قابل توجه و در حد آسايش  5/3  1

  .دبسيار قابل توجه ولي قابل قبول در مناطق خاص با فعاليت زياد در صورتيكه هوا گرم  باش  5  2

  حد بااليي در فضاهاي داراي تهويه مطبوع  6  3/2

  سرعتي مناسب براي تهويه طبيعي در اقليم گرم و خشك  7  5/4

  زمانيكه در بيرون از ساختمان احساس شود يك نسيم ماليم تلقي مي گردد  9  10

سرعت هوا و آسايش حرارتي 13-5جدول  
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ا كه تهويه در طول شب، گرما را از جرم ساختمان مي زدايد اين تكنيك ايستا كه از آنج. گرمايي عمل كند
اين راهبرد . در طول نسلها مورد آزمايش قرار گرفته است سرمايش از طريق تهويه شبانه ناميده مي شود

       F °30هاي گرم وخشك بدليل دامنه وسيع نوسان دماي روزانه در آنها كه بيش ازسرمايشي در اقليم
 Fمنظور از دامنه وسيع نوسان، آن است كه دماي خنك شب تقريبا برابر . مي باشد بهترين عملكرد را دارد

°70)C °1/21 (حدود – باال "مي باشد در حاليكه دماي روز نسبتا F °100)C °7/37 (سرمايش . مي باشد
ها در طول شب، هواي خنك بيرون تهويه طبيعي و يا پنكه. از طريق تهويه شبانه در دو مرحله عمل مي كند

ها براي صبح روز بعد، پنجره. را در تماس با جرم داخلي قرار مي دهند و در نتيجه آنرا خنك مي سازند
در اين هنگام، جرم ساختمان بعنوان يك . جلوگيري از گرم شدن ساختمان با هواي بيرون، بسته مي شوند

 باال رفتن هواي داخل با سرعتي كه در غيراينصورت انجام جاذب گرمايي عمل مي كند و بنابراين مانع از
با اينحال، زماني كه دماي هواي داخل به باالتر از حوزه آسايش افزايش يافت، براي . مي گرفت مي شوند

حفظ آسايش حرارتي در ساعات اضافي نياز به استفاده از پنكه براي به گردش درآوردن هواي داخل مي 
هر . يز همانند گرمايش ايستا، نوسان دمايي قابل توجهي در داخل بوجود خواهد آمددر اين حالت ن. باشد

چند استفاده از جرم حرارتي بيشتر، نوسان دما را كاهش خواهد داد با اينحال بهتر آن است كه اجازه دهيم 
 گرم پس از تهويه شبانه، ساختمان را تا مقداري پايينتر از حوزه آسايش خنك سازد تا ساختمان براي روز

از آنجا كه بدون جرم حرارتي، هيچ جاذب گرمايي براي خنك نمودن ساختمان در طول . آن آماده گردد
ملزومات جرم حرارتي در اين حالت شباهت . روز بعد وجود نخواهد داشت اين جرم اهميت بسيار دارد

اين جرم مي تواند در هر دو بسيار به ملزومات جرم حرارتي براي گرمايش خورشيدي ايستا دارد و البته، 
 پوند در هر فوت مربع 80بايست ميآل، مقدار جرم حرارتي در حالت ايده. كاربرد مورد استفاده قرار گيرد

مساحت سطح جرم حرارتي مي بايست دو برابر زيربنا . باشد)  كيلوگرم بر مترمربع5/394حدود (از زيربنا 
رد نياز، بايد جذب گرما را به حداقل رساند و از تكنيكهاي براي به حداقل رساندن مقدار جرم مو. باشد

. اي با عايق بندي زياد و رنگهاي روشن استفاده كرداندازي شده، جدارههاي سايهپرهيز از گرما، نظير پنجره
 درصد 15 تا 10هاي بازشو مي بايست حدودا براي تهويه گرما به بيرون در هنگام شب، مساحت پنجره

در سرمايش . هاي تخليه هوا استفاده نمودزمانيكه تهويه طبيعي كافي نباشد مي بايست از پنكه. زيربنا باشد
در ساختمانهاي . از طريق تهويه شبانه، جريان هوا مي بايست بر روي جرم هدايت شود و نه ساكنين
 كامال از گرما تهي معمولي، بسيار دشوار است كه بتوان در هنگام شب با استفاده از تهويه، جرم ساختمان را

تري از سرمايش به روش جابجايي، هواي شب از كانالهايي در جرم سازه گذرانده در نوع پيچيده. ساخت
  .مي شود
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  سرمايش تبخيري-5-15
هنگامي كه آب تبخير مي شود، مقدار زيادي گرماي محسوس را از محيط اطراف به سمت خود 

با آن تبديل گرماي محسوس به گرماي .  بخارآب مي سازدكشيده و آن را تبديل به گرماي نهان به شكل
ها استفاده مي از اين پديده در دو شيوه بسيار متفاوت براي سرمايش ساختمان. نهان، دما كاهش مي يابد

اگر آب در ساختمان و يا در محل ورودي هواي تازه تبخير گردد، هوا نه تنها خنك مي گردد بلكه . گردد
با اينحال، اگر ساختمان يا هواي داخل . اين روش، سرمايش تبخيري مستقيم نام دارد. مرطوب نيز مي شود

آن از طريق تبخير و بدون مرطوب ساختن هواي داخل خنك گردد اين روش، سرمايش تبخيري 
  .غيرمستقيم ناميده مي شود

  سرمايش تبخيري مستقيم-5-16
ا كاهش مي يابد ولي رطوبت باال    هنگامي كه آب در هواي داخل ساختمان تبخير مي گردد، دم

) كولرهاي سوامپ(ترين شكل سرمايش تبخيري با استفاده از كولرهاي تبخيري رايج در بازار رايج. مي رود
هرچند كه اين نوع ابزار سرمايشي از بيرون شبيه به ابزارهاي مكانيكي پويا به نظر مي رسد . انجام مي گردد

سازي هوا نيز به يك راهبرد مرطوب. بوده و از انرژي كمي استفاده مي كندبا اينحال در واقع نسبتا ساده 
نسبتا رايج در سرمايش تبخيري مستقيم بدل گرديده است، آب تحت فشار زياد تبديل به قطرات ريز      

سازي هوا عمدتا براي سرمايش مرطوب. مي گردد كه آنگاه به آساني تبخير گشته و هوا را خنك مي سازد
سازي هوا، بسيار آفتابي يا بسيار بادخيز متاسفانه، اگر منطقه تحت مرطوب. اي خارجي كاربرد داردفضاه

با اينحال، اثر سرمايشي اين فرآيند در فضاهاي . سازي هوا به حداقل خواهد رسيدباشد، مزيت مرطوب
» جوي«زي اغلب براي سااز مرطوب. ها مي تواند بسيار حائز اهميت باشدخارجي داراي سرپناه و گلخانه

  . كه خلق مي كند استفاده مي شود تا براي مزاياي سرمايشي آن
  سرمايش تبخيري غيرمستقيم-5-17

اثر سرمايشي ناشي از تبخير را مي توان براي خنك نمودن بام يك ساختمان نيز مورد استفاده قرار 
اين .  داخل ساختمان مي گرددداد كه بام در اين هنگام تبديل به يك جاذب گرمايي براي خنك نمودن

اي از سرمايش تبخيري غيرمستقيم است و مزيت اصلي آن، اين است كه هواي داخل بدون تكنيك نمونه
يكي از ابعاد حياتي در سرمايش تبخيري آن است كه گرماي تبخير مي . افزايش رطوبت آن خنك مي گردد

پاشي بر بامي كه در معرض نور ين، آببنابرا. بايست از طريق چيزي كه خنك مي گردد تامين شود
اي از آب، توسط گرماي خورشيد خورشيد قرار دارد نمي تواند چندان خوب باشد چرا كه بخش عمده

اندازي شده تبخير مي سازد عمدتا از از سوي ديگر، گرمايي كه آب را از يك بام آبي سايه. تبخير مي شود
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. كشدمييهاي اصلي سرمايش از طريق بام آبي را به تصوير ويژگ17-5شكل . خود ساختمان تامين مي شود
هاي هوا را قادر بازشوهاي بام، جريان. يك بام عايق بندي شده، در مقابل خورشيد بر بام سايه مي اندازد

تر خواهد شد با تبخير آب، اين حوضچه خنك. مي سازد كه در طول تابستان از روي حوضچه بام بگذرند
در طول . قف به صورت يك جاذب گرمايي براي داخل ساختمان عمل خواهد كردو همراه با سازه س

نقيصه اصلي اين سامانه، هزينه سازه . زمستان، حوضچه بام تخليه گشته و بازشوهاي بام، بسته مي شوند
  .دوجداره بام و آب بندي آن مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرمايش از طريق زمين-5-18
سرمايش از طريق زمين را مورد بحث قرار داد، مي بايست ويژگيهاي پيش از آنكه بتوان تكنيكهاي 

. دماي خاك نزديك به سطح زمين، از دماي هوا تبعيت مي كند. حرارتي خاك را مورد توجه قرار داد
با . اي مي باشدبنابراين، دماي خاك نزديك به سطح زمين، از تابستان تا زمستان داراي نوسانات گسترده

در . ل تاخير زماني خاك، دماي آن با افزايش عمق خاك نوسان كمتر و كمتري خواهد داشتاينحال به دلي
 زمستاني تقريبا محو مي گردند و دماي ثابتي در طول سال بوجود – متري، نوسانات تابستاني 6عمق حدود 

ه دماي هوا مي باشد تر از بيشيندماي زمين همواره پايين. مي آيد كه برابر ميانگين ساالنه دماي هوا مي باشد
بنابراين خاك مي تواند در تابستان بصورت يك . و با افزايش عمق، مقدار اين اختالف افزايش مي يابد

با اينحال سرمايش از طريق خاك نمي تواند عملي شود مگر در صورتي كه اين . جاذب گرمايي عمل كند
  .اختالف دمايي به مقدار كافي زياد باشد

  به زميناتصال مستقيم -5-19

 

اين سامانه سرمايش تبخيري غيرمستقيم از يك بام آبي استفاده  17-5شكل 
 .توجه كنيد كه هيچ رطوبتي به فضاي داخلي افزوده نمي شود. مي كند
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   بدين معنا كه (زمانيكه ديوار ساختمانهاي فرو در خاك در تماس مستقيم با زمين قرار گيرد 
مي گوييم كه ) بندي در ديوار استفاده نگرددبندي كمي در ديوارها وجود داشته باشد و يا از عايقعايق

باشد، اتصال C °5/15ايين تر از در مناطقي كه ميانگين دماي ساالنه پ. اتصال مستقيم با زمين برقرار است
با اينحال در زمستان، زمانيكه گرماي اضافي به سطح . مستقيم، يك منبع سرمايشي قابل توجه خواهد بود

يك راه حل مناسب براي اين مسئله، . سرد زمين دفع خواهد شد، اين مزيت تبديل يه يك نقيصه مي گردد
اين عايق . اي سرد زمستان است ولي نه در برابر ساختمانبندي خاك در اطراف ساختمان در برابر هوعايق

بندي افقي كه در خاك مدفون مي گردد، دماي پايدار را تغيير نخواهد كرد بلكه بيشينه و كمينه دماهاي 
  .زمين را كاهش خواهد داد

  اتصال غيرمستقيم با زمين-5-20
ورت غيرمستقيم به زمين متصل هاي زيرزميني بصيك ساختمان را مي توان با استفاده از لوله

شكل (ها به داخل ساختمان دميده مي شود هنگامي كه سرمايش مورد نظر باشد، هوا از طريق لوله. ساخت
ها را لوله. در اين حالت، خاك بصورت يك جاذب گرمايي براي خنك ساختن هوا عمل مي كند). 5-20

توان از دماي پايدار عمق خاك كه سردترين مي بايست با حداكثر عمق ممكن در خاك مدفون ساخت تا ب
هاي زيرزميني، ميعان  بزرگترين مشكل در استفاده از لوله. دماي ممكن در تابستان مي باشد استفاده نمود

هاي مرطوب كه دماي خاك اغلب اوقات پايينتر از نقطه شبنم و يا دماي اشباع مي باشد كه عمدتا در اقليم
ها را مي بايست شيبدار ساخت تا به داخل يك چاه تخليه بنابراين اين لوله. دهوا مي باشد اتفاق مي افت

  .گردند
  
  
  
  
  
  
 )انگلستان Passivhausموسسه ( چك ليست طراحي غيرفعال -5-21

  :مالحظات سايت پالن -5-21-1
  هاي رو به جنوب با مساحت زيادجهت گيري رو به جنوب در نماي اصلي و پنجره �

 
 يش از طريق انتقال غيرمستقيم با خاك و لوله هاي مدفون درآ ن سرما20-5شكل 
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مندي از انرژي غيرفعال هاي ناخواسته عناصر ساختماني براي بهرهآمدن سايهآزاد شدن از پديد  �
  خورشيدي

  ايجاد پوشش گياهي كه باعث ايجاد سايه ناخواسته در آينده نشود �
  )فشرده(امكان سنجي فرم متمركز  �

  :گسترش ايده -5-21-2
  ا در ساختمانهاو سودمندي از امكان تركيب فرمه) متمركز(استفاده از توده ساختماني فشرده  �
اي رو به جنوب بهينه هستند، بازشوهاي غربي، شرقي و شمالي را كوچكتر در نظر سطوح شيشه �

  بگيريم
به حداقل يا به صفر رساندن سطوحي كه در زمستان امكان . (به حداقل رساندن مساحت زير سايه �

  ..).ها، بالكنها، پارتيشنها و ديوارهاي حائل وايجاد سايه دارند مثل كركره
  ...)هاي برجسته ودر صورت امكان بدون پنجره(استفاده از شكل ساده فرم  �
مثال حمام در كنار يا (به كارگيري طرحي در ساختمان كه بخشهاي تاسيساتي را متمركز سازد  �

  )مجاورت آشپزخانه باشد
  قرار دادن فضايي براي داكتهاي تهويه طبيعي در اتاقها �
، درزگيري هوايي دقيق و جلوگيري از پديد آمدن پلهاي )دنايزوله كر(مجزا ساختن زيرزمين  �

  حرارتي
  :مجوزهاي ساخت براي پالنها -5-21-3

  تعيين ضخامت عايقهاي محافظ ساختمان �
  جلوگيري از پلهاي حرارتي �
  تعيين ابعاد بخشهاي تاسيساتي ساختمان �
 داكتهاي هواي  داكتهاي تهويه بطوريكه–هاي آب سرد و گرم و فاضالب مسيرهاي كوتاه لوله �

بيرون و داكتهاي هواي گرم در محدوده حفاظت شده عايق كاري ساختمان قرار ) سرد(خنك 
 گيرند

  
  :هاي جزئيات طراحي شامل تهيه نقشه-5-21-4

  كاري استاندارداستانداردهاي عايق �
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ف استفاده از اتصاالتي كه انتقال حرارتي آنها صفر است يا محاسبه ميزان اتال: پلهاي حرارتي �
  حرارتي در پلهاي حرارتي 

  درزبندي هوايي و جزئيات  مربوط به آن در عايقكاري �
  )اندازهاي آنهاي شيشه و سايههاي فوق عايق شده، نوع اليهنوع شيشه، فرم(هاي بهينه پنجره �

  :هاي جزئيات سيستمهاي تهويه شاملتهيه نقشه -5-21-5
يرون و داكتهاي هواي گرم بصورت عايق كاري نگهداري داكتهاي هواي سرد در ب: عملكرد داكتها �

  .شده در داخل ساختمان مگر اينكه به خوبي عايق شده و بسيار كوتاه باشند
جلوگيري از گردش كوتاه مسير هوا و فراهم آوردن زمينه پديد آمدن درجه انطباق : هواكشها �

  حرارتي
در طبقات (داخل محافظ حرارتي جانمايي يونيت اصلي انتقال گرما از طريق جريان هوا در : تهويه �

  العاده به سامانه گرمايش مذكورو در نظر گرفتن عايقهاي افزوده و فوق) پايين
هاي پايين، متوسط و باال براي شرايط فراهم كردن امكانات استفاده كننده در اندازه: كنترل تهويه �

  مختلف مورد نياز
ترين بايد درزبندي هوايي شوند در پاييناين سيستمها : سيستمهاي گرمايشي همرفتي در زيرزمين �

  .تراز ممكن در ساختمان قرار داده شوند
  : هاي جزئيات الكتريكي و لوله كشي شاملتهيه نقشه -5-21-6

هاي آب كاري بايد از تعرق لولهعايق. هاي فاضالب و آب بايد كوتاه بوده به خوبي عايق شوندلوله �
  .و فاضالب جلوگيري كند

  .و ديگر اجزاي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي نيز بايد عايق شوندها شير فلكه �
هاي لوله. سامانه فاضالب بهتر  است فقط يك مجرا داشته باشد و داراي يك هواكش مناسب باشد �

  كاري شده باشندهواكش بايد در مسير انتقال هوا در داخل ساختمان عايق
  .ريكي اطمينان حاصل كنددرزبندي انشعابات لوله كشي و شبكه تاسيسات الكت �

  :نظارت و سرپرستي، ساخت و ساز و اجراي ساختمان -5-21-7
برنامه زمان بندي شده در اجراي نظارت و بازرسي و كنترل كيفيت اجرا در خصوص اطمينان  �

  .يافتن از پلهاي حرارتي
 .اندههاي عايق كاري پيوسته بدون درز يا قطع شدگي اجرا شداطمينان يافتن از اينكه اليه �



 ١٥١ 

كنترل درزهاي انقطاع و حرارتي در ساختمان از بابت درزبندي هوايي تا زماني كه دسترس به آنها  �
  .ميسر است

  :نظارت و سرپرستي، اجراي تاسيسات تهويه -5-21-8
  اطمينان حاصل كردن از نفوذ پذيري هوا و درزبندي هوايي �
ز درزبندي آنها و ايجاد قابليت كنترل صوتي و آكوستيكي يونيتهاي مركزي تهويه، اطمينان ا �

  دسترسي به داخل يونيتها براي مواقع اضطراري از جمله تعويض فيلترها
محاسبه و تامين ميزان حجم هواي ورودي و خروجي ) نرمال(تنظيم كردن تهويه بصورت متوسط  �

  .از يونيت و محاسبه و كنترل ميزان برق مصرفي يونيت
  )يميعوامل اقل( پيامدهاي اقليمي -5-22

عناصر اصلي از اين . ي برهم كنش عناصر گوناگون جوي تعريف مي شوداقليم يك منطقه عموما به مثابه
  :قرارند
  پرتو خورشيد �
  دماي هوا  �
  رطوبت �
  باد �
  بارندگي �

. آوري و تحليل شونداي خاص، جمعها بايستي، بعنوان نخستين گام درك شرايط كلي اقليم ناحيهاين داده
هاي ساليان مختلف گردآوري شوند تا شرايط طراحي اند و بايد بر مبناي دادهحصولآنها معموال قابل 

ي سايت، كه معموال به آساني هم در دسترس عناصر اقليمي ويژه. تثبيت شود) دوره يا سال طراحي(اقليمي 
  . اي مشاهده و تحليل گردندهاي منطقهنمي باشند، بايستي همراه با داده

  :كه اقليم سايتي خاص را نيز متاثر مي سازند، بايد مورد آزمايش قرار گيرندهاي پيش رو، ويژگي
  توپوگرافي �
  پوشش گياهي و پوشش زمين �
  آب �
 تراكم ساختماني  �

  
  : ويژگيهايي كه اقليم سايت را متاثر مي سازند-5-22-1
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  توپوگرافي-1 -5-22-1
دستيافت پرتو خورشيدي، دماي هوا، باد ارتفاع، شيب و نورگيري مكان بايد مورد تحقيق قرار گيرد زيرا بر 

  .و بارش تاثير خواهند داشت
  ارتفاع-2 -5-22-1

شدت پرتو خورشيدي با افزايش ارتفاع فزوني مي يابد؛ چرا كه پرتو خورشيدي پيش از رسيدن به 
در شب عكس اين عمل اتفاق مي افتد زيرا زمين . هاي نازك جو زمين عبور مي كندزمين از ميان اليه

اين پديده در ارتفاعات باالتر به . اطر تابش به سوي آسمان صاف، گرماي بيشتري از دست مي دهندبخ
 8 تا 7براي نمونه در فاصله . دماي هوا با ارتفاع كاهش مي يابد. اي در دما منجر مي شودنوسانات گسترده

 به " عمدتا–باشيم  داشته C °5متري سطح زمين ممكن است تحت شرايط آرام، اختالف دمايي بيش از 
 متر باالي زمين  100 براي هر "علت اثر كاهش يافته تابش زمين اين كاهش دما افزايشي نيست و معموال

C °5/0 تا  C
ترين نقاط كشيده     هنگام شب چون هواي سرد به سوي پايين.  تخمين زده مي شود°10

. ز اين براي عامل سرمايش استفاده كرددر مناطق گرم مي توان ا. شود، اين اثر نيز معكوس مي شودمي
، ديوار و يا پرچيني در شيب پاييني سايت مي تواند سد راه هواي سردي شود كه )پشته(خاكريزي برجسته 

  .بتدريج از شيب به پايين حركت مي كند
   شيب-3 -5-22-1

 ارتفاع تابش به. است) زمين صاف(دار از سطوح افقي نوسان پرتو مستقيم خورشيد بر سطح شيب
هايي رو بنابراين هنگاميكه تابش بر شيب. خورشيد و جهت شيب نسبت به موقعيت خورشيد بستگي دارند

 15هاي بيش از  شيب"معموال. هاي مختلف صورت مي گيرد، اثر گرمايش نيز متغير مي شودبه جهت
رقي در پيش از ظهر، هاي ششيب. درجه بر اقليم سايت، همچون بادهاي رايج و دماي هوا، تاثير دارند

هاي غربي در هنگاميكه دماي هوا پايين است، بيشينه شدت تابش را دريافت خواهند كرد؛ حال آنكه شيب
  .بعد از ظهر، هنگاميكه دماي هوا باالست، بيشينه شدت را خواهند آزمود

  ):رون(آفتاب گيري -4 -5-22-1
 مناطقي ضد باد است، حال آنكه "ا عموماهكف دره. هاي باد نيز تاثير داردتوپوگرافي بر ويژگي

به منظور پرهيز از ساخت و ساز در مناطق مستعد . نقاط مرتفع در معرض بادهاي شديد و بيشتري هستند
 .هاي توپوگرافي سايت و محيط پيرامون را بررسي كردسيل بايد نقشه

  
  پوشش زمين و پوشش سبزينگي-5 -5-22-1
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هنگام شب، به دليل تبخير و اثر .  برفراز سطح زمين يافت مي شوددر خالل روز، باالترين دما تنها
تر است؛ يعني هر چه ارتفاع تابش صادره، عكس اين پديده اتفاق مي افتد و دماي نزديك به زمين، پايين

. پوشش طبيعي زمين دماهاي شديد را تعديل مي بخشد و شرايط را تثبيت مي سازد. كمتر، شرايط حادتر
ها گرماي پرتو ها و سنگفرشهاي مصنوعي، ساختمانشش گياهي از دما مي كاهند اما سازهسبزينگي و پو

 تمامي پرتو خورشيدي و "خورشيد را جذب كرده، دماي سطح را باال مي برند؛ براي نمونه آسفالت تقريبا
هت پوشش گياهي بر دستيافت پرتو خورشيدي، سطوح رطوبت، ج. آنرا جذب مي كند% 50بتن نزديك به 

هاي صلب آشفتگي و سرعت باد اثر گذاشته، به ميزان مشخصي از هوا اجازه عبور داده، نسبت به سازه
  .كمتري ايجاد مي كند

  آب-6 -5-22-1
ي گرمايي آب، چهاربرابر زمين خشك است، هم در خالل روز و هم در از آنجا كه ظرفيت ذخيره

 كيلومتر دور از دريا 10حتي مناطقي كه . هد شدتري را متحمل خواطي سال طيف نوسانات دمايي پايين
هاي ساحلي و تفاوت ميان سايت. قرار دارند نيز مي توانند از طيف كاهش يافته نوسانات دمايي بهره جويند

. هاي خشك، كه اختالف رطوبت و طيف دماي روزانه باالست، شديدتر خواهد بودغيرساحلي در اقليم
  )18احمدي نژاد، م، (
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بعد از تشريح شيوه هاي عملي اي كه در قالب طراحي غير فعال به تعامل سازنده و بهينه با محيط طبيعي و 
انرژيهاي قابل تجديد آن و مخصوصا انرژي خورشيدي پرداخت ، در ادامه گفتار ،در جهت نيل به طراحي 

تحليلي اجمالي از انرژي ،انواع آن ، محدوديتها و امكانات  بهره مندي از آن مي ايده آل موضوع رساله ،به 
  .پردازيم

  :انرژي -6-1
هرگاه بخواهيم گزارشي در باب انرژي داشته باشيم كه از چهارچوب قراردادي و محدود روزمره 

  »كار«و » نيرو«: عبارتند ازهايي رو برو خواهيم بود كه تعيين كننده معناي آن مي شوند كه فرا رود، با مفهوم
درآيند، انرژي آن » كار«تمامي توانهايي كه هر شي دارد و از خود بروز مي دهد، كه مي توانند بصورت 

كار، عبارتست از حاصلي كه از صرف هزينه كردن نيرو بر جسمي خاص به دست مي . شيء گفته مي شود
استقرار و يا به دگرگوني شكل بيروني يك شي مي كار به مفهوم مكانيكي واژه، به دگرگوني وضعيت . آيد

  .گيري نمودرا مي توان با ابزار اندازه انجامد و تحقق يافتنش
اثرگذاري بر جسمي خاص از طريق اعمال نيرويي برآن كه داراي جهت و : در تعريف نيرو مي توان گفت
  . انجامداي معين وارد شده و به انجام دادن كاري ميتوان مشخصي است و برنقطه

بر اساس تعاريف فرموله و دقيق مكانيك و فيزيك نيوتني، يك . اين اثربخشي در واقع پيامد نيرو است
m/sنيوتن نيرويي است كه بتواند جرم يك جسم به اندازه يك كيلوگرم را با شتاب 

.  به حركت درآورد21
  .تر اين جابجايي همان كار انجام شده روي جسم استبه بيان ساده

يعني جابجايي اتفاق (سوال در ذهن پديد مي آيد كه هرگاه نيرويي صرف شود و كاري انجام نگيرد اين 
توان ذخيره شدن نيرو را در درون جسم متصور شد؟ چون نمي توان منكر اعمال نيرو شد بنابراين مي) نيفتد

  اين ذخيره سازي وابستگي به جرم جسم دارد؟
به خوبي با تعريفي كه به مهمترين تساوي قرن معاصر معروف است قانون نسبيت انيشتين اين مسئله را 

E = mc. تشريح مي كند
2  

 نيرو را نتيجه حاصلضرب جرم جسم با شتاب آن F = maقبل از بيان اين تناسب، نيوتن در تساوي 
ني يع. مي توان در تقابل نيرو و انرژي هر دو را متعلق و منتسب به جرم جسم دانست. توصيف كرده بود

  .انداي هم داراي انرژي است و هم نيروهاي داخلي در آن ذخيره شدهتوده هر ماده
انرژي به مثابه موجوديتي مفروض و درون تمامي اشياء دانسته مي شود، بي اين كه به پيوندهاي موجود و «

ي بعنوان انرژ. اش سخن به ميان آيديا ممكن الوجود شيئي كه از آن سخن مي رود با فضاي دربرگيرنده
  . »)81فالمكي، (درون مايه هر چيزي كه داراي جرم باشد دانسته مي شود 
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گذر دادن ماده از وضعيت آمورف به وضعيتي شكل يافته، متضمن هزينه كردن مقدار انرژي يا كارمايه «
 ساختاري موجود و اثرگذار بر وضعيت –يا همسو و يا در هماهنگي با وضعيت مولكولي (است كه درون 

ماده شكل گرفته درون خود، دو گونه كارمايه را نگهداري مي . ... انباشته مي گردد) روني ماده داده شدهد
اي كه، به هنگام شكل دادن به آن توسط كند؛ اولي، كارمايه ذاتي و ماهوي دروني آن است و ديگري كارمايه

  »).فالمكي،همان(آدمي، بر آن افزوده مي شود 
ابه باري ذاتي براي جسم، براي ماده، براي هر موجوديت شكل گرفته به دست بنابراين انرژي، به مث

اي كه آدميان خلق   مي كنند، هاي كالبديفهم مي شود و مي تواند، در پيكره... انسان يا به دست طبيعت
ميان : همه اجسام داراي اين خصيصه هستند در واقع مي توان چنين گفت.  اساسي به شمار آيدخصيصه

اين تعامل بروني و .  ظاهري هر ماده و مجموعه نيروهاي داخلي آن، تعادلي پويا و متعامل وجود داردشكل
-يا در راستاي دست يافتن به يك تعادل، همواره پوياست و ثبات هر ماده) اينرسي(دروني در جهت مانايي 

اي براي يعني هر ماده. اي از ديدگاه فيزيك و مكانيك مستلزم اين پويايي در دست يابي به تعادل است
ي طبيعي اين خصيصه. آل دروني خود نيرو و كار انجام مي دهد تا به تعادل برسدرسيدن به وضعيت ايده

هر چند كه اين تعادل تنها تعادل . است كه مي توان براي هر سامانه طبيعي قائل شد و مورد مشاهده قرارداد
هاي متفاوتي از از ميان وضعيت. رد اندازه گيري قرار دادديناميكي نباشد، مي توان آن را بطور دقيق مو

اي مي تواند داشته باشد، وضعيتي تحقق خواهد يافت كه در آن اين پيكره با تعادل هر پيكره انسجام يافته
  .كمترين ميزان صرف انرژي، به خودي خود به تعادل برسد

ي بود كه به حال خودشان قرار داده مي آنچه به اختصار توضيح داده شد، در باب وضعيت عمومي اجسام
شوند تا نسبت به سطح استقرارشان، وضعيتي متعادل در اندام پيدا كنند؛ و اين اجسام مي توانند تمامي 

 فيزيكي در باب روابط مكانيكي ميان –اي رياضي  فارغ از محاسبه" معموال–بناهايي نيز باشند كه انسانها 
  . مي سازند تا درون و يا در كنارش زندگي كنند–ارنده بنا عناصر شكل دهنده و برپا نگه د

  
  : خواستگاه بهره گيري از انرژي-6-2

همانطور كه توضيح داده شد، انرژي پديدآورنده نيروي الزم جهت انجام كار است و عالوه بر 
اي براي هر ماده. ممكن كردن انجام كار قابليت ذخيره سازي نيرو در درون جسم را نيز ممكن مي سازد

رسيدن به تعادل دروني خود نيازمند انرژي است و از همين جا نياز به انرژي براي تامين تعادل در 
هاي فيزيكي مثل نور و حتي ماده تعريف و انرژي همانند ساير پديده. موجوديت هر شيء متظاهر مي گردد

ك نيوتني به فيزيك كوانتومي و حكمي يكسره و قاطع از طرف دانشمندان ندارد و در گذر از فيزيك مكاني
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امروزه اعتقاد بر اين است كه كل . نظريه نسبيت انيشتين تعابير متكامل از آن در حال شكل گيري است
كائنات نيز ماهيتي جز انرژي ندارند، شايد به اين معني كه ماده نيز خود صورتي از انرژي است، چرا كه 

اند، امروز فيزيك ستند از الكترون و پروتون تشكيل يافتهاتمها كه خود جزيي ترين قسمت از يك ماده ه
 تشكيل مي شوند، كه ماهيت اصلي "كوارك"نشان مي دهد كه الكترون و پروتون نيز ذرات ريزتري به نام 

  .كواركها انرژي است
 ما در جهان تعادل انرژيهاي دروني و بيروني موجوديت اشياء، مواد و موجودات زنده زندگي مي كنيم و

هر چند . اين سامانه پويايي است كه همواره بصورت فعالي در جهت حفظ تعادل كائنات در جريان است
كه انسان از بدو تولد خواسته يا ناخواسته در جهت اختالل جريان اين تعادل قدم برداشته است اما وجود 

ي نسبت به ماهيت واقعي اين تعامل بهينه در تعادل جهان هنوز مشهود است، در حالي كه هيچ تعريف دقيق
پس خواستگاه نياز به انرژي همين جريان پوياي دستيابي به تعادل در سامانه و اجزاي . آن وجود ندارد
  .دروني آن است

اي از ماده فرض كنيم كه در جايي  كالبدي، يك بنا را بصورت توده–هر آينه تمامي موجوديت ساختاري «
ديگر مقدار ماده انباشته شده تا ) يا جاهايي(ق پيدا مي كند و در جايي كار استاتيكي تحق) يا جاهايي از آن(

به كارهايي ديگر مانند حفاظت فضاهاي داخلي از دماي بيرون، جداسازي فضاهاي كاربردي از يكديگر و 
، بيايد، پيداست كه در بخش دوم بايد با ...برپانگه داشتن و جلوه كردن و تحقق بخشيدن به شكل يا فرم

  »).فالمكي،همان(ري دگر روبروي شويم رفتا
هاي معنايي و ارزشهاي غيرمادي، بعنوان بخشي از توده فضاي فيزيكي، حاوي محيط مصنوع فارغ از كيفيت

هاي تعادل مقداري ماده است كه مي تواند تحت تاثير مباحث فوق در باب انرژي و تعادل قرار گيرد و جنبه
  .آن ارزيابي و بررسي شود

وع از آن رو كه بخشي تفكيك شده از فضا و محيط طبيعي است و در جهت نيل به هدفي محيط مصن
اي در جهت تعادل مي طلبد، به اين معني كه شرايط خاص ساخته  و پرداخته مي شود، شرايط ويژه

كنندگان آن در داخل محيط، ملزومات تعادل را تحت تاثير قرار مي دهند كه به موجب آن محيط را استفاده
لذا، انرژي و نيروهاي دروني محيط و اين بخش از فضاي كل نمي توانند بصورت . مستلزم كنترل مي سازند

طبيعي به تعادل دست يابند، بنابراين مديريت انرژي دربرهم كنش نيروهاي داخلي و عوامل خارج از بنا 
 به بهينه ترين شكل ممكن اهميت فراواني مي يابد كه الزمه شناسايي صورتهاي ممكن بهره گيري از انرژي

  .با حداقل مالحظات مصنوعي در سامانه پوياي تعادل طبيعي است
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محيط .آنگونه كه در فصول قبل شرح داده شد،تعادل اكوسيستم درتعادل مواد آلي و انرژي نهفته است
  .مصنوع به هنگام وارد شدن به چرخه اكوسيستم در جريان تعادلي ماده و انرژي تاثير ميگذارد

مراحل پيش -ذا تحليل جريان انرژي و ماده در معماري در مراحلي كه به تفضيل در فصل پايداري بيان شدل
  .  در جهت ممانعت از اختالل در پايداري اكوسيستم ضرورت مي يابد–از بنا ،بنا و بعد از بنا 

دروني خويش را آزاد درونمايه تمام مواد را انرژي تشكيل داده است، برخي از اين مواد به سهولت انرژي 
بر اساس  اين قانون فيزيكي آن موادي را كه . اي براي اين فرآيند مي طلبندمي كنند و برخي تمهيدات ويژه

دريافت انرژي از آنها سهل تر است، منابع انرژي مي ناميم اين منابع تا امروز دسترسترين مواد قابل تبديل 
تر برگرديم و منبع ي مختلف منابع انرژي، هرگاه يك قدم عقبدر تعريف صورتها. اندبه انرژي شناخته شده

و چگونگي ذخيره شدن انرژي در آنها را بررسي كنيم، بالشك جز در مواد و عناصر راديواكتيوي به منبع 
  .انرژي خورشيدي خواهيم رسيد

  
   منابع انرژي-6-3

  .ل تقسيم هستندتمامي منابع انرژي به دو گروه اصلي تجديدناپذيرها و تجديدپذيرقاب
  :تجديدناپذيرها -6-3-1

  : سوختهاي فسيلي-الف
  نفت -١
 گاز طبيعي -٢

 ذغالسنگ -٣

  :اي هسته-ب
   شكاف-1
   گداخت-2

  :تجديدپذيرها -6-3-2
   خورشيدي-الف

   باد-ب
  )Biomass(اي  زيست توده-ج
   برقابي-د
   زمين گرايي-ه
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يط مزبور از آنجا اسفبار است كه نه تنها اين  از منابع تجديدناپذير انرژي استفاده مي كنيم، شرا"ما عمدتا

منابع مورد استفاده گسترده قرار مي گيرند، بلكه تنها منابعي هستند كه باعث آلودگي و گرم شدن زمين مي 
  .شوند

 كه برخي از اعضاي پيشگام در سازمان كشورهاي 1973در تاريخ معاصر و پيش از بحران انرژي سال 
طور ناگهاني اقدام به افزايش قيمتها نموده و صادرات نفت به اياالت متحده را ب) OPEC(صادر كننده نفت 

  )85نژاد، كي. (نقش انرژي در ساختمان مورد بي توجهي گسترده قرار مي گرفت. مورد تهديد قرار دادند
اي مهم در زندگي نوع بشر و تاثيرات آن در در نگرش به معماري بعنوان موجودي زنده و پديده

تا آن زمان كه . اي مي يابدزندگي، جايگاه انرژي مورد نياز براي ادامه حيات در معماري اهميت ويژهمحيط 
مباحثي همچون انرژي و محيط زيست و اهميت حفاظت از آن در زندگي انسان و به تبع آن در معماري 

معماري قبل از (ه باشند پديدار نگرشته بود، انسانها يا مي ساختند براي اينكه پناه بگيرند و مامني داشت
هاي خود را نشان دهند و در اين نوع از ساختن تنها بروز و يا مي ساختند تا تفكرات و انديشه) مدرن

، شعارهاي مختلف و متفاوت در باب معماري )معماري مدرن(شكل و ظاهر خردورزانه اهميت داشت 
 ها در معماري رسوخي "من" را حفظ كنند، ها، هيچكدام برآن نبودند كه ميراث بشرناشي از تكثر انديشه

ناپايدار يافته بود و اين ناپايداري صرف انرژي و توان فراواني را مي طلبيد، تا اينكه اخطارهاي جهاني و 
در خصوص ) نه همه آنها(سازمانهاي حامي محيط زيست سربرآوردند و ديدگاههاي بسياري از معماران، 

آنها متوجه شدند كه گويي مالك زمين نيستند، بلكه تنها ساكن آن . تپايدار ساختن، معماري تغيير ياف
  .بشمار مي آيند

بعد از . هاي اصالح شده پايدارتري استبه هر حال جريان مصرف انرژي در معماري درصدد يافتن شيوه
 تعريف منابع تجديدناپذير انرژي به تعريف و شناسايي امكانات و محدوديتهاي بهره گيري از منابع

  .تجديدپذيرها خواهيم رسيد
  : منابع تجديدناپذير-6-3-1

هنگامي كه از منابع تجديدناپذير انرژي استفاده مي كنيم، بسيار شبيه به وارثي هستيم كه تنها به 
اتكاي ميراث خود و بدون نگاه به فردا زندگي خود را مي گذرانند تا اينكه روزي درمي يابند كه ديگر در 

سوختهاي فسيلي و : دو گروه از منابع تجديدناپذير انرژي وجود دارند. ولي وجود نداردحساب بانكي آنان پ
  ايهسته
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  :سوختهاي فسيلي-1 -6-3-1
درختان سبز در طول چندين صدميليون سال طي فرآيند فتوسنتز،انرژي خورشيدي را در خود 

گاز چيزي است كه از آنها با نام انباشت و تغيير شكل اين درختان به حالت جامد، مايع و . حبس مي كردند
  . ذغال سنگ، نفت و گاز: سوختهاي فسيلي تعبير مي گردد

هنگامي كه از اين سوختها مي سوزانيم در حقيقت از انرژي خورشيدي كه صدها ميليون سال پيش ذخيره 
ه به سوختهاي بدليل زمان بي نهايت طوالني مورد نياز براي تبديل گياهان زند. گشته است استفاده مي كنيم

 آغاز 1850عصر سوختهاي فسيلي در حدود . فسيلي، منابع مذكور قابل فرسايش يا تجديدناپذير مي باشند
 . گرديد و حداكثر تا چند قرن ديگر ادامه خواهد يافت

استفاده از . اي از آلودگي هوا و مه دود در نتيجه سوختن سوختهاي فسيلي پديد مي آيدبخش عمده
  . همچنين موجب ايجاد بارانهاي اسيدي و مهمتر از همه، گرم شدن كره زمين مي گرددسوختهاي فسيلي

  :گاز طبيعي-2 -6-3-1
گاز طبيعي كه در اصل از گاز متان تشكيل مي شود، منبعي بسيار پاك و بي دردسر براي انرژي مي 

قاط پرجمعيت جهان انتقال باشد، با وجود سامانه گسترده خط لوله موجود، گاز طبيعي را مي توان تا اكثر ن
هر چند زماني گاز طبيعي در چاه نفت بعنوان يك محصول جانبي اتالفي سوزانده مي شد با اينحال . داد

اي از گاز طبيعي كه به آساني متاسفانه بخش عمده. امروز به شدت مورد تقاضاي كشورهاي جهان قرار دارد
  .به دست مي آيد در گذشته دفع مي گشت

 متر بدست  مي آيند 4572فوت معادل 15000ي از منابع جديد گاز طبيعي از چاههايي با عمق ابخش عمده
و با اينحال همين مقدار عرضه نيز محدود مي باشد، بنابراين گاز در آينده، سوختي بسيار گرانتر نسبت به 

يي نيز     مي باشد، به از آنجا كه گاز، ماده خام با ارزشي براي كود و ديگر مواد شيميا. امروز خواهد بود
  .زودي بسيار با ارزشتر از آن خواهد شد كه سوزانده شود

  :نفت-3 -6-3-1
با اين حال عرضه جهاني اين . امروز مفيدترين و مهمترين منبع انرژي، بطور قاطع، نفت مي باشد

 آنجا كه اين از. اي مقدار آن كاهش خواهد يافتماده محدود بوده و در انتهاي قرن حاضر به طور عمده
ماده در توليد روغن، پالستيك و ديگر مواد شيميايي نيز كاربرد دارد، درست همانند گاز طبيعي، به زودي 
بسيار با ارزشتر از آن خواهد بود كه سوزانده شود، مدتها پيش از آنكه نفت را كنار بگذاريم قيمت آن 

 نيمي از منابع اين ماده استخراج گردد تقاضا تحقيقات نشان داده است كه هنگامي كه. افزايش خواهد يافت
بهترين . بر آن بسيار بيشتر خواهد شد و اين زمان جايي است كه اوج توليد نفت نيز در آن اتفاق مي افتد
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در اين . تخمينها در خصوص زمان اوج توليد جهاني نفت چيزي در حدود دهه دوم از قرن حاضر مي باشد
از آنجا كه بخش بزرگي از نفت كه . ختلف از توليد آن پيشي خواهد گرفتزمان، تقاضاي نفت به داليل م

به سادگي بدست مي آيد در گذشته استخراج شده است در حال حاضر مجبور به حفر چاههايي در زير آب 
انسان همچنين مجبور به استفاده . هاي شمالي آالسكا هستيم غيرقابل دسترس نظير دامنه"يا مكانهايي تقريبا

هاي پااليش نفت و نيز آلودگيهاي هوا را افزايش نفت خامي با كيفيت پايينتر خواهد بود كه اين امر هزينهاز 
منابع غير متداول نفت نظير قير، نفت شن و مايع سازي ذغالسنگ نيز از نظر اقتصادي در حال . خواهد داد

عالوه بر تمامي مشكالت كه در . بودحاضر غيرقابل اتكا بوده و در صورت استفاده نيز بسيار گران خواهند 
استفاده از اين منابع انرژي وجود دارد احتمال تخريب محيط زيست در نتيجه سرريز چاههاي نفت نيز 

  .معضل ديگري است
  :سنگذغال-4 -6-3-1

فراوان ترين سوخت فسيلي كه بشر در اختيار دارد تا حد بسيار زيادي مربوط به ذغال سنگ مي 
استخراج عميق در . ي مربوط به استفاده از اين ماده با استخراج آن از معادن آغاز مي گردددشواريها. باشد

اول آنكه، حتي هنوز نيز خطر انفجارات و . اين معادن از دو جهت براي معدن كاران خطرناك مي باشد
 از گرد ذغال فروريزي اين معادن از بين نرفته و دوم آنكه در بلندمدت خطر بيماريهاي شديد تنفسي ناشي

اگر ذغال سنگ به مقدار كافي نزديك به سطح زمين باشد، حفاري نواري ممكن است . سنگ وجود دارد
اگرچه اين نوع حفاري، خطر كمتري براي انسان دارد با اينحال براي زمين بسيار مضر . ترجيح داده شود

از آنجا كه ذغال سنگ . واهد بوددر اين حالت، اگرچه احياي زمين ممكن است ولي بسيار پرهزينه خ. است
 آلوده براي سوزاندن و يكي از علل عمده بارانهاي اسيدي مي باشد استفاده از آن محدود به "سوختي نسبتا

. هاي بزرگي مي باشد كه تجهيزاتي پرهزينه به منظور كاهش آلودگي هوا در آنها نصب گشته استكوره
يز به توليد دي اكسيدكربن و گرم شدن كره زمين ادامه حتي اگر ذغال سنگ بصورت پاك سوزانده شود ن

تمامي اين دشواريها روي هم انباشته مي گردد تا ذغال سنگ را به منبعي پر دردسر، گران و . خواهد داد
اگرچه اين ماده به مقدار فراوان يافت مي شود، نمي تواند پاسخي براي معضالت . زيان بخش بدل سازد
  )85لكنر، (. مربوط به انرژي باشد

شايد اينكه امروز منابع طبيعي سوختهاي فسيلي نيز رو به اتمام است و انسان محتاج به انرژي بايد به 
انرژيهاي تجديدپذير و پاك روي آورد، جرياني در راستاي پايداري طبيعي اكوسيستم در نظام طبيعت 

د، اكوسيستم همواره در راستاي زيرا همانطور كه در فصل اكولوژي و طراحي سبز توضيح داده ش! باشد؟
حفظ تعادل و حذف پسماندها عمل مي كند امروز بشر صنعتي و عاصي مادي، ظرفيت طبيعت براي حفظ 
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تعادل را انباشته كرده است و موهوم نيست اگر بگوييم طبيعت خود دست بكار گشته كه بازهم انسان را و 
ع پايدار، نتيجه فرآيند حفظ پايداري اكوسيستمي است زندگي او را نجات دهد و انديشه بهره گيري از مناب

  .كه در ذات آفرينش آن نهاده شده است
امروزه در سراسر جهان ساختمانهايي طراحي مي شوند كه بتوانند از انرژيهاي تجديدپذير استفاده 

 نوع دو نگرش متفاوت موجب گسترش اين تفكر شد كه هر يك به نوبه خود جامعه را به سوي اين. كنند
هاي مختلف بعنوان متخصصاني كه مردم بعنوان استفاده كننده، مهندسان در رشته. ساختمانها سوق دادند

هاي سياسي و قانوني از اين بايد اين فن آوري جديد را پياده مي كردند و دولتها بعنوان حمايت كننده
پذير در جهان شدند ي تجديدحركت استقبال كردند، اين دو نگرش كه باعث گسترش استفاده از انرژيها

  :عبارتند از
 توسعه پايدار با يادآوري دخالت غيرمسئوالنه بشر در چرخه محيط زيست و آسيبهايي كه -الف

تاكنون به محيط اطراف خود وارد كرده است و آلوده كردن هوا، آب، خاك و استفاده نادرست و 
ي فسيلي، استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و بيش از حد منابع طبيعي، لزوم استفاده كمتر از انرژيها

اي پايدار داشته حداقل دخل و تصرف در محيط زيست را به جهانيان تذكر دادند تا بتوانيم توسعه
  .باشيم

 لزوم كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي به دليل بحرانهاي نفتي؛ تفكري كه بعد از شوك -ب
ان را متوجه اين مسئله ساخت كه ممكن است هميشه اول و دوم نفتي در جهان بوجود آمد، جهاني

اولين شوك  (1973بعد از سال . نتوانند سوخت فسيلي ارزان و راحتي را در دسترس داشته باشند
بسياري از مراكز تحقيقاتي و مراكز قانونگذاري در كشورهاي پيشرفته بر لزوم كاهش ) نفتي

ايگزيني تاكيد كردند و از آن جمله گسترش وابستگي به سوختهاي فسيلي و پيدا كردن منابع ج
امروزه معماران بسياري در دنيا به . استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مورد توجه فراواني قرار گرفت

اين ساختمانها . اندكمك ساير مهندسان در طراحي و ساخت ساختمانهايي همساز با محيط كوشيده
. نرژي باد در تامين مصارف خود استفاده مي كننداز انرژي گرمايي زمين، انرژي خورشيدي يا ا

  ) 83جوانبخت، (
  :تجديدپذير منابع-6-3-2

-در حال حاضر سهم عمده انرژيهاي تجديدپذير مورد استفاده درجهان همان بيوماسي سنتي   مي

. باشد كه مهمترين انرژي بكار رفته در كشورهاي در حال توسعه آسيا، آفريقا و آمريكاي التين است
هرگاه نيروگاههاي آبي بزرگ و . نگرانيهاي زيادي نسبت به تداوم استفاده از بيوماس سنتي وجود دارد
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از سهم كل انرژي بشر % 18بيوماس سنتي را هم بحساب آوريم، كل منابع تجديدپذير مورد استفاده حدود 
ار انرژي اوليه % 9/1د اما سهم كنوني انرژيهاي تجديدپذير نوين فقط در حدو. امروزي را تشكيل مي دهد

  .مورد استفاده است
نيروگاههاي برق (اي و انرژي آبي منابع انرژيهاي سنتي، سوختهاي فسيلي و برق حاصل از شكافت هسته

ديگر منابع انرژي هنوز به مقدار كافي توسعه پيدا .  بر تصوير عرضه انرژي جهاني تسلط دارند"عمال) آبي
  . نكرده اند

. ا گروهي از انرژيها هستند كه به آنها عنوان انرژيهاي نوين و تجديدپذير داده شده استدر بين اين انرژيه
بعنوان يك گروه، مقايسه آنها با انرژيهاي معمولي مشكل است زيرا كه اين انرژيها، بطور وسيع توزيع شده 

  . پراكنده هستند"و نسبتا
كنندگان چنين انرژيهايي با شرايط ند و مصرفااين انرژيها از نظر تجاري هنوز بطور جزئي توسعه يافته

 نامحدود هستند لكن با درك موجود، گران و غير قابل اعتماد "متفاوت روبه رو هستند اين انرژيها اساسا
الزم است كه . اغلب آنها از نظر زيست محيطي بي خطر بوده و يا مي توانند بي خطر باشند. تلقي مي شوند

قوي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير، بصورت جزئي از يك فرآيند پيوسته در استانداردهاي زيست محيطي 
اي بطور قابل هاي سرمايهبه هر حال هزينه. راستاي عرضه و بهره برداري از انرژي در جهان اعمال شود

 به يك دهم 1970-1990ولتانيك بين سالهاي فتو براي نمونه هزينه مدولهاي(اي كاهش يافته است مالحظه
و ادامه روند فوق در آينده نيز دور از انتظار نيست بنابراين قابليت اعتماد نيز افزايش ) اهش يافته استك

  .خواهد يافت
  
  برداري گسترده از تجديدپذيرهامحدوديتهاي موجود در بهره-6-3-2-1

ه خواهد  سال آينده و فراتر از آن ادام30تر از تجديدپذيرهاي نوين در طول استفاده بيشتر و وسيع
هميشه يك تاخير . بهرحال، نفوذ گسترده تجديدپذيرها در بازارهاي انرژي به سرعت اتفاق نمي افتد. يافت

 با چند مصرف "هاي پايدار تجاري وجود دارد و معموالاي اوليه و نمونه بين موفقيت نمونهزماني طبيعي
از . سل بعدي توليد بكار برده مي شوداوليه تجاري كار آغاز شده و سپس آنچه كه آموخته مي شود در ن

طرفي نياز به بكارگيري صنايع توليدي بزرگ و صرف زماني براي برنامه ريزي، تامين مالي و آموزش نيز 
، شركتها و ...تجربه نشان داده است كه رشد خيلي سريع از طريق تشويق مالياتي و غيره. وجود دارد

آوري را در مقايسه با فعاليت  در بازار مي نمايد كه نتايج ياساي را تشويق به حضورهاي حاشيهتكنولوژي
  .قابل اعتماد درازمدت كه مورد انتظار بوده است، ببار مي آورند
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گوناگوني منابع تجديد پذير خالصه سازي  را مشكل مي كنند و از . محدوديتهاي بيشمار و پيچيده هستند
چند مورد مشترك قابل . هر منبع تجديدپذير وجود داردنظر فني اطالعات كاملتري در مورد محدوديتهاي 

  :تشخيص است كه شامل موارد زير مي شود
براي استفاده بهينه از اين .  ظرفيت هر منبع تجديد پذيري بستگي به شرايط محلي دارد:تعريف منبع �

محلي در سراسر درك مبسوط شرايط . منابع، اطالعات بهتري بويژه در مورد تغييرات آنها مورد نياز است
دنيا به فعاليت وسيعي نياز دارد اما هر كشوري داراي منابع انرژي بومي است كه مي بايستي به عنوان جزئي 

  .اي درك شودريزي مبسوط انرژي ملي يا ناحيهاز برنامه
ا هاي موجود براي استفاده كارآمد از تجديدپذيرها كامال نارس بسياري از تكنولوژي:توسعه تكنولوژي �

اين . تجديدپذيرها در حالت خام خود از شدت انرژي كمي برخوردار هستند. يا نسبتا گران هستند/ بوده و
هايي كه انرژي را به و يا براي ايجاد سازه) اگر ممكن باشد(مطلب به هزينه زيادي براي متمركز كردن آن 

 باالئي از هزينه سرمايه گذاري، حتي صورت مفيدي به دام اندازند نياز دارد، هزينه مواد اوليه اغلب درصد
توسعه بيشتر، از تحقيقات پايه بر روي بهبود مواد تا آموزش . براي طرحهاي نسبتا ساده، را تشكيل مي دهد

كنندگان بتوانند با اعتماد ، تمام هزينه انواع تسهيالت آزمايشي واقعي الزم است انجام شود تا مصرف
هاي توسعه نه تنها شامل طراحي بلكه ساخت، نصب، زمينه. نندسوخت آتي خود را سرمايه گذاري ك

موفقيت و نفوذ هر چه بيشتر تجديدپذيرها در بازار تا حدود . راهبري و نگهداري اين سامانهها نيز مي شود
الزام كاهش حداقل . معيني بستگي به توسعه سامانههاي حمل و نقل و ذخيره سازي انرژي خواهد داشت

طي محلي بدان معني است كه مي بايست از استفاده متمركز و با توان باالي نيروگاههاي اثرات زيست محي
  . كه از نظر محيط زيستي حساس هستند، اجتناب كردتجديدپذير در نواحي

گذاري هاي سرمايههاي تجديدپذير ذاتا هزينههاي انرژي سامانه:هاي اقتصادي و تشكيالتيسياست �
 سوخت فسيلي دارند زيرا كه در آغاز كار سامانه معادل سوخت مصرفي در تمام طول هايباالتري از سامانه

هاي محتمله در بنابراين براي موفقيت تجديدپذيرها الزم است كه به هزينه. عمر مفيد خريداري مي شود
ر در هاي تجديدپذيمنابع انرژي. گذاري اهميت داده شودعمر مفيد سامانه و كاهش عامل ريسك در سرمايه

اي از اند و در نتيجه يك مجموعه منطقيبرخي از نقاط و وضعيتهاي خاص، مورد تشويق قرار گرفته
اما مي . ها همانند كاليفرنيا و برزيل در دست داريماطالعات در مورد استفاده قابل توجه از اين انرژي

راتر از محدوده فيزيكي خود قرار هاي انرژي اثرات قابل توجهي فبايست بدانيم كه در استفاده وسيع سامانه
بعالوه، . هاي انرژي در نظر گرفته نمي شوددارند و تشخيص اين اثرات معموال به هنگام مقايسه سامانه

هاي گذشته بوجود آمده است استفاده گسترده و پيوسته گذاري قابل توجهي كه در طول دههسرمايه
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- يكي از بزرگترين موانع عملي در برابر معرفي انرژيدر حقيقت،. هاي معمولي را تشويق مي نمايدسوخت

پس غيرواقعي است . گذاري موجود در سوختهاي فسيلي استهاي نوين تجديد پذير، سطح عظيم سرمايه
ها را ناديده گذاريگذاران، شركتها، توليد كنندگان يا مشتريان، اين سرمايهاگر انتظار داشته باشيم كه سرمايه

هاي نوين از ي موجود را رها كنند و از ساير انواع انرژي استفاده كنند مگر آن كه اين انرژيبگيرند و زيربنا
  .نظر قيمت بتوانند با سوختهاي معمولي رقابت كنند

هاي تجديدپذير شركتهاي كوچكي هستند كه سرمايه محدود دارند و توانائي  بسياري از شركتها انرژي
هاي تجديدپذير     مي والني دارند كه مشخصه استفاده از انرژيهاي طمحدودتري در تحمل بازپرداخت

هاي موفقي هستند كه محرك هايي از مكانيسمگذاري، نمونههاي مالياتي بر توليد يا سرمايهتخفيف. باشد
  .انداستفاده از منابع تجديدپذير بوده

د آمده بيشتر از ترس هاي تجديدپذير بوجو اشتياق جديدي كه براي توسعه انرژي:محيط زيست �
اين به . هاي انسان و عمدتا سوزاندن سوخت فسيلي نشات مي گيردتغييرات آب و هوا به علت فعاليت

به هر حال، يك نتيجه تاسف بار از اين هراس آن است كه تاكيدي كه بر تغييرات . آساني قابل فهم است
ب زيست محيطي محلي كه ممكن است بوسيله بالقوه آب و هوا منظور شده، تاكيدي را كه بر اثرات نامطلو

  .هاي نوين تجديدپذير بوجود آيد تحت الشعاع قرار داده استابعاد و انواع انرژي
هاي معمول را هميشگي مي پندارد و تنها هنگامي  مصرف كننده انرژي موجوديت انرژ:آموزش عمومي �

 كننده معمولي، سامانهي را كه به آن پس مصرف. ها مختل مي شوند توجهش جلب مي گرددكه اين انرژي
وابسته است نمي شناسد و اين يكي از داليلي است كه كسب موفقيت قابل توجه در صرفه جوئي يا 

-استفاده گسترده از تجديدپذيرها به درك حتي بيشتري از سامانه. افزايش كارآئي انرژي خيلي مشكل است

براي نمونه، منافع محلي يا . سياري از زندگي روزانه داردهاي بهاي انرژي و كاربرد چنين دانشي در جنبه
  .اي يا جهاني متعادل گردندنيازهاي اقتصادي بايستي در تقابل با اثرات زيست محيطي ناحيه

 در كشورهاي در حال توسعه كه داراي رشد 2020 تا 1990رشد عمده در تقاضا براي انرژي بين سالهاي 
 مناسب هستند و اين "تجديدپذيرها براي كاربردهاي پخش شده كامال. ستجمعيت بااليي هستند، متمركز ا

فرصت را بوجود مي آورند تا رشد اقتصادي در نواحي روستايي افزايش پيدا كرده و فشار مهاجرت از 
روستاها به شهرها عمده را كه در حال حاضر هم شلوغ هستند كاهش دهد عرضه بالقوه تجديدپذيرها 

اي ها را در كشوري و در هر ناحيهو توزيع آنها امكان استفاده از بعضي از انواع اين انرژيبسيار زياد بوده 
  .ميسر مي سازد
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ماداميكه حساسيت به اثرات زيست محيطي براي تاسيسات بزرگ مشابه آنچه در كشورهاي توسعه يافته 
  .تجربه مي شود، مشاهده مي شود، مزاياي زيست محيطي تجديدپذيرها واقعي است

امتياز مهم ديگري كه تجديدپذيرها از آن برخوردار هستند، عقيده عمومي است كه بسيار عالقمند به 
  .افزايش استفاده از تجديدپذيرها در جاهايي هستند كه توجيه عقالني براي استفاده از آنها وجود داشته باشد

افزايش كارآيي، . در جهان است CO2مهمترين مزاياي استفاده از منابع تجديد انرژي كاهش انتشار ساليانه 
 دو سوم اين را داراست و در حاليكه رشد تجديدپذيرها "بزرگترين عامل در اين كاهش است كه تقريبا

هاي بيش از يك سوم اختالف كلي مي باشد به تبع رشد استفاده از منابع تجديدپذير انرژي شاهد كاهش
  .مد هم خواهيم شدهاي هوا و زائدات جامتناظري در ساير آالينده

هاي رشد استفاده از اين منابع نوين در بينيبينانه كه همانا مبارزه واقعي تقرب به پيشدريك نگاه خوش
هاي اساسي و مهمتر از همه پذيرفته شدن آن بعنوان يك سهم الزم و مثبت در جهت سايه همكاري

اين مبارزه شامل .  سال آينده وجود دارد30پيشرفت كلي جهان باشد، احتمال دستيابي به زماني نزديك به 
گذاري در آينده و مشاركت در تكنولوژي و چگونگي و انتقال آن از كشورهاي توسعه يافته به سرمايه

المللي است كه بايد در اين كشورهاي در حال توسعه است و منظور از همكاريهاي اساسي، همكاريهاي بين
مكاريها اقدام جهاني است كه پس از پروتكل مونترال و پروتكل راستا انجام گيرد، يك نمونه از اين ه

  .كنوانسيون آب و هواي سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري از كاهش از آن انجام گرفته است
-هاي طوالني مدت و  آگاهالمللي و سرمايه گذاريتغييراتي با اين ابعاد عالوه بر همكاريهاي بين

يطي امكانپذير است كه رهبري مداوم دولتها در محتوي طرح جهاني وجود داشته و سازي مردم تنها در شرا
بدين وسيله نيروهاي بازار بر يكديگر سازگار شده تا در راستاي برقراري سامانههاي با دوام و متعادل، كار 

ماري مانند دستيابي به اين هدف نياز به تالش يكپارچه و ساير اقدامات الزم براي حل مسائل بيش. نمايند
اي براي بيشتر نفوس كره زمين تامين آب و غذاي كافي و سالم، حفاظت محيط زيست و پيشرفت توسعه

هاي خورشيدي و آب  انرژي"دارد كه دنيا با آن روبروست بيشترين سهم انرژيهاي تجديد شونده احتماال
 نوين و سهم كمتري از ساير منابع خواهند بود كه منابع دائمي انرژي هستند همراه با سهم مهمي از بيوهاس

 به "هنوز بزرگترين سهم را دارد ولي استفاده از بيوهاس سنتي احتماال) بزرگ(تجديدپذير نوين، انرژي آبي 
  .مراتب كمتر بوده و استفاده از آن با كارآيي بهتري صورت خواهد گرفت

 : مي توان نتيجه گيري كرد كه 

ري از كارها به علت قيمت پايين سوختهاي فسيلي معمول كند  نفوذ اخير تجديدپذيرها در بسيا-1
براي گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، روش تصميم گيري اقتصادي بايستي هر . شده است
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اين اقدام به طور عمومي، . هاي خارجي استفاده از انرژي را شامل گرددروز درآورده شود تا هزينه
 . خواهد بودبيشتر براي تجديدپذيرها مطلوب

هاي انرژي تجديدپذير واقعي هستند و تجديدپذيرها جزئي از هاي زيست محيطي سامانه مزيت-2
در ضمن مولفه مهمي در توسعه . راه حل كلي مشكالت فعلي و آتي زيست محيطي ما مي باشند

هاي ولي بايد در نظر گرفت طرحهاي خيلي بزرگ براي انواع نيروگاه. پايدار به حساب مي آيند
اي و بيوماسهاي سنتي  مي تواند همراه با تجديدپذيرهايي مثل توربينهاي بادي يا رآكتورهاي هسته

بنابراين شناسايي روشهايي كه به كمك آنها بتوان نگرشهاي . تاثيرات جدي بر محيط محلي باشد
يت آميزي به مندي از اين دسته از انرژيها به طور موفق زيستي را به همراه مزاياي بهره–محيطي 

هاي جدي مصون عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در توسعه پايدار استفاده كرد و از اين آسيب
 .هاستماند ضروري و جزء الينفك تحقيقات بنيادي در خصوص استفاده بهينه از اين نوع انرژي

ها و مدلهاي ازهوار هستند كه در توليد انبوه اند بسياري از تكنولوژيهاي تجديدپذيرها مدول-3
اما براي . استاندارد مزيتي به حساب مي آيد و به كوتاه كردن چرخه طراحي و توليد كمك مي كند

اينكه مدلهاي استاندارد موفقيت آميز باشند بايستي با مشخصات فني مصرف كننده و منبع مورد 
برداري غير موثر ه بهرهگذاري غير معقوالنه بنظر همخواني داشته باشند، در غير اين صورت سرمايه

 .منابع اقتصادي و انرژي منجر خواهد شد كه با مباني توسعه پايدار منافات دارد

 تجديدپذيرها توانايي تامين نيازهاي تمام بخشهاي مصرف انرژي را دارند، اما هر يك از منابع -4
گيري و جه به شرايط بهرهلذا استفاده تركيبي از آنها و تو. به تنهايي اين توانايي را نخواهند داشت

 .موقعيت آن حائز اهميت فراواني است

 در مقايسه با 2020هاي كوچك تجديدپذيرها در سال  اگر چه جمع سهم توزيع شده سامانه-5
ها در زندگي مصرف انرژي جهاني اندك به نظر مي رسد، اما خيلي مهم است زير اين سامانه

 .  اهد داشتميليونها نفر انسان تاثير به سزائي خو

 منابع تجديدپذير بطور ذاتي، بومي يك محل هستند و استفاده از آنها عالوه بر رفع مشكالت -6
هاي محيطي مربوط به مصرف انرژيهاي فسيلي و ميزان آاليندگي حمل و نقل بين اقتصادي، نگراني

 جغرافيايي المللي سوختهاي فسيلي را نيز كاهش مي دهد، استفاده از تجديدپذيرهاي گوناگون
مصرف انرژي را نيز افزايش مي دهد و بدين ترتيب توسعه بيشتر انرژي مي تواند توسعه 

 .پايدارتري بوجود آورد

  انرژي خورشيدي-6-3-2-2
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توان تابشي خورشيد در . اي خورشيد استانرژي خورشيدي نتيجه فرآيند پيوسته هم جوشي هسته
kw/mمدار ميانگين كره زمين از شدتي برابر

 هزار كيلومتر و 40محيط زمين .  برخوردار مي باشد2367/1
 "حداكثر شدت اين انرژي در سطح دريا نوعا.  مي رسدTW17400در نتيجه توان رسيده به مدار زمين به 

kw/m
kw/m برابر با " ساعته ساليانه در سطح زمين نوعا24است و ميانگين  21

اين مقدار با . است22/0
TW102000 تداوم محيط ماست كه به آن براي تامين حيات مداوم خود متكي هستيم انرژي در جهت. 

اما اندك بودن شدت اين .  برابر مصرف انرژي فعلي بشر است100000گرچه كل منبع انرژي خورشيدي 
 سهم اين انرژي را در "اي را فراهم مي آورد كه احتماالتوان و تنوع زماني و جغرافيايي آن مشكالت عمده

  .انرژي محدود مي نمايدمخلوط كل 
  :تابش خورشيدي-6-3-2-3

اي از اي مي توان معني آنرا يافت مخفف و استعاره كه در كمتر لغت نامه Insolationاصطالح علمي 
پرتو تابشي .  به معني تشعشعات دريافت شده از خورشيد استIncident Solar Radiationعبارت 

  :ت داراي دو مولفه اس)Insolation(خورشيد 
 � Direct Radiation :پرتوهاي مستقيم خورشيدي  
 � Diffuse Radiation :پرتوهاي پراكنده خورشيدي  

تابش افقي پراكنده نتيجه پخش شدن .  قرص خورشيد ساطع مي شود-تابش مستقيم بطور مستقيم از كره 
  :مقداري از تابش خورشيدي در اتمسفر است كه مي توان مدل آن را چنين بنا كرد

  )آسمان درخشان اطراف قرص خورشيد(  مولفه دور خورشيدي -1
 )روشني يا تاريكي آسمان در نزديك افق( مولفه افق -2

  بقيه تابش پخش شده آسمان-3

 يا تابش  Global Radiation جمع سه مولفه پراكنده خورشيدي و تابش مستقيم خورشيدي را به اصطالح
  .مي ناميم) جهان(كلي 

اگر ضريب تمركز باال باشد، آنگاه به . ها متمركز كردي توان با كمك عدسي يا بازتابندهتابش مستقيم را م
اگر ضريب تمركز . هاي بااليي از توان مي توان دست يافت اما تابش پراكنده از دست خواهد رفتشدت

ييرات تابش پراكنده تغ. آنگاه بخشي از تابش پراكنده دور خورشيدي هم متمركز مي شود. پايين باشد
% 100كل براي شرايط آسمان صاف و ارتفاع باالي خورشيدي شروع و به % 10بسياري دارد و از حداقل 

  .در زماني كه قرص خورشيد به علت ابرها ديده نمي شود ختم مي شود
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هاي غيرمتمركز جمع  انرژي به مراتب كمتري را از گردآورنده"هاي متمركز كننده معموالبنابراين گردآورنده
  .ي كنندم

در شرايط آسماني صاف يعني در شرايط رطوبت و غبار بسيار كم و بدون آلودگي تابش خورشيدي در يك 
. زمان مشخص تنها به عرض جغرافيايي محل و ارتفاع از سطح دريا و ضريب انعكاس زمين بستگي دارد

در نيمروز بدست مي مقادير حداكثر با افزايش ارتفاع زمين و افزايش خاصيت انعكاس زمين و هميشه 
در شرايط ارتفاع خورشيدي كمتر و ضريب جذب اتمسفري و پراكندگي بيشتر، كل تابش كاهش پيدا . آيند

  .كرده در حاليكه بخش پراكنده تابش خورشيدي افزايش پيدا مي كند
 انرژي اي در كل آسمان صاف ديده مي شود و ابرها هم اثر قابل مالحظه"در بسياري از مناطق دنيا ندرتا

 .خورشيدي در دسترس و تغييرپذيري مخصوص آن دارند

KW/m(  تابش فصلي خورشيد در شرايط آسمان صاف -الف-6-3جدول 
2(  

   كلي]]]]180°°°°عرض جغرافيايي [[[[  افقي كلي
  عرض جغرافيايي

  سال  زمستان  اعتدال  تابستان  سال  زمستان  اعتدال  تابستان

0  303/0  344/0  324/0  330/0  303/0  344/0  324/0  330/0  

15  351/0  331/0  251/0  317/0  317/0  345/0  306/0  330/0  

30  378/0  292/0  166/0  283/0  328/0  341/0  271/0  321/0  

45  308/0  230/0  078/0  231/0  336/0  327/0  202/0  300/0  

60  366/0  152/0  022/0  174/0  341/0  298/0  078/0  257/0  

75  364/0  091/0  002/0  141/0  345/0  260/0  003/0  211/0  

90  449/0  071/0    151/0  495/0  115/0  -  198/0  

  
    ب-6 -3جدول 

  مستقيم با ردگيري دو محوره  كلي با ردگيري دو محوره
  عرض جغرافيايي

  سال  زمستان  اعتدال  تابستان  سال  زمستان  اعتدال  تابستان

0  462/0  483/0  493/0  481/0  379/0  399/0  405/0  397/0  

15  504/0  479/0  444/0  479/0  418/0  396/0  362/0  395/0  

30  542/0  468/0  369/0  465/0  448/0  383/0  292/0  379/0  

45  587/0  444/0  253/0  435/0  482/0  357/0  192/0  349/0  

60  655/0  393/0  089/0  387/0  526/0  306/0  037/0  294/0  

75  847/0  332/0  004/0  380/0  676/0  196/0  -  260/0  

90  099/1  193/0  -  436/0  743/0  001/0  -  263/0  
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پوشش ابري فشرده كل تابش افقي را به يك سوم شرايط آسمان صاف و توان تابش مستقيم را به صفر 
 و در فواصل زماني نامنظم بر روي زمين سايه    مي "كاهش مي دهد و در بسياري از نواحي ابرها مكررا

  .افكنند
انرژي خورشيدي وابستگي به عرض جغرافيايي در تمام بنابراين مشاهده مي شود كه در تكنولوژي 

  .صفحات مورد عالقه ضعيف است و ابرها نقش به مراتب مهمتري را بازي مي كنند
  :توزيع طول موج خورشيدي-6-3-2-4

درجه  (k°5800          توزيع طول موج انرژي خورشيدي را مي توان برمبناي تابش جسم سياه با دماي 
توزيع مزبور مناطق فرابنفش، مرئي و فروسرخ را كه بطور متفاوتي تحت تاثير . ي كردسازمدل) كلوين

بيشتر تابش مرئي به زمين مي رسد اما اوزون بيشتر تابش . تضعيف جوي قرار مي گيرند در برمي گيرد
 قطبين رقيق شدن اخير اليه اوزون بويژه در مناطق. ماوراء بنفش را در بخش بااليي اتمسفر جذب مي نمايد

بخشي از تابش مادون قرمز كه وارد جو . باعث شده است كه ماوراء بنفش بيشتري به سطح كره زمين برسد
، بخارآب و ساير گازها جذب مي شود، تابش مادون قرمزي كه طول موج بلندتري Co2بوسيله . مي شود

مي ) دوردست(ضاي بيروني  از جو زمين فرار كرده و به ف"عمدتا. دارد شبها از سطح زمين ساطع مي شود
اي در بخش بااليي اتمسفر ممكن است باعث جذب بيشتر تابش اما جمع شدن اين گازهاي گلخانه. رود

تر منتهي شود، در حاليكه كاهش اوزون اثر اندكي بر مادون قرمز شده و به افزايش دماي زمين و هواي ابري
ش تابش پراكنده را افزايش داده و كارايي اي بخاثر گلخانه. هاي خورشيدي داردروي گردآورنده

با توجه به مجموع اطالعاتي كه ارائه . هاي تمركزي خورشيدي را بطور جدي مختل خواهد كردگردآورنده
. شد بايد توجه داشت كه بيشتر اطالعات قابل اعتمادي كه در مورد منابع خورشيدي گردآوري شده است

-اين روش جمع. انددي انجام گرفته كه در روي زمين تعبيه شدهگيري خورشيبا كمك ابزار دقيق اندازه

در . آوري اطالعات براي واحدهاي تحقيقاتي پرهزينه بوده و اطالعات در بسياري از مناطق در دست نيست
اند، اي بنا شدهاي كه برپايه سوابق هواشناسي منطقهچنين مناطقي براي پيش بيني منابع از روشهاي تقريبي

  . مي شوداستفاده
  معماري خورشيدي-6-3-2-5

در معماري خورشيدي ساختار يك ساختمان شامل يك سامانه گردآوري انرژي خورشيد و يك 
ي طبيعي تامين يسامانه ذخيره و توزيع انرژي كه در نتيجه براي ساكنين ساختمان آسايش حرارتي و روشنا

هاي ورود انرژي خورشيدي از   پنجرهگرمايش فضاي دروني ساختمان از طريق . مي نمايد، مي گردد
هاي حرارتي كه با بام يا نماي ساختمان يكپارچه بزرگ يا فضاهاي خورشيدي و يا از طريق گردآورنده
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هاي تبخيري، ها، تجهيزات تهويه و خنك كنندهسرمايش فضاي دروني بوسيله سايبان. هستند بدست مي آيد
  .جام مي گيردسطحي ان تازه –خنك تابشي يا جريان هواي 

هاي خصوصي با اتكاي مطلق بيشتر كارهاي اوليه در زمينه معماري خورشيدي براي گرمايش فضاي خانه
ها ابداع و هنوز  براي اين سامانه"خورشيدي غيرفعال"بنابراين واژه . به انتقال طبيعي گرما انجام گرفته است

-هاي الكترونيكي و يا حتي گردآورنده به كنترلهاي  امروزي متكياما بسياري از طرح. بكار برده مي شود

 هستند تا توزيع گرما بهتر انجام گرفته و انرژي خورشيدي بيشتري جمع آوري "خورشيدي فعال"هاي 
  .شود

با توجه به اينكه تكنيكهاي ساختماني از منطقه به منطقه خيلي متفاوت هستند و نيازهاي نسبي گرمايش، 
شدت تحت تاثير هوا قرار دارد، طراحي معماري خورشيدي مناسب تمايل ه سرمايش و نورگيري در روز ب

با وجود اين مي توان اظهار نمود كه هزينه افزايشي جهت . به تاثيرپذيري از شرايط خاص محل را دارد
هايي با جرم زياد از قبيل ، در مناطقي كه ديوارها و پارتيشن)Passive( غير فعال "استفاده از طراحي كامال

هاي بزرگ با كارآيي زياد كه در مقابل آفتاب قرار هزينه شيشه. بتون و آجر مرسوم است، حداقل مي باشد
تا ) با سايبان درست و امكانات تهويه عرضي جهت اجتناب از گرمايش بيش از حد در تابستان(دارند 

رارتي ساختمان ي ديوارهاي خارجي جبران مي شود، و بخشي از جرم ححدودي توسط سطح كاهش يافته
سادگي از طريق تهويه به ذخيره حرارت تبديل گردد بدين صورت كه حرارت خورشيدي ه مي تواند ب

  .ذخيره مي گردد زمستاني براي استفاده در روز
و در نواحي % 80لذا با طراحي خوب مي توان بار حرارتي ساليانه را در نواحي سرد و آفتابي به ميزان 

براي دستيابي به همان ميزان گرمايش خورشيدي در ساختمانهاي سبك، . كاهش داد% 50تر به ميزان ابري
  . هاي حرارتي خورشيدي همراه با ذخيره مربوطه الزم است، كه هزينه بيشتري را دربرداردگردآورنده

از بار سرمايشي % 80استراتژي صحيح سايبان و تهويه در ساختمانهاي با جرم حرارتي زياد مي تواند 
تري هاي پيچيدهانه را اگر شبها به اندازه كافي خنك باشند كاهش دهد، اما در غيراينصورت تكنولوژيسالي

بر مبناي تبخير آب يا تونلهاي خنك كننده زيرزميني، نيز مورد نياز مي باشد، نوردهي در روز كه از طريق 
 در منازل مي گردد اما مي هاي بزرگ با راندمان باال حاصل مي شود سبب صرفه جويي اندك انرژيشيشه

تواند براي دفاتر كه كاهش نياز به نور حاصل از الكتريسيته در كاهش بار سرمايشي اثر دارد، بسيار مهم 
  .باشد

هاي با راندمان باال و عايق حرارتي خوب ساختمان مي  برمبناي شيشه"معماري خورشيدي ساده، كه صرفا
جوئي اغلب بدان صورت صرفه  مورد استفاده قرار مي گيرد وباشد، بطور تجاري توسط برخي از معماران
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اين درست است زيرا مي توان در ساختمانهاي موجود با چنين اقداماتي حدود . در انرژي نگريسته مي شود
اما ميزان باالتر نقش خورشيد اشاره شده در باال فقط مي تواند در . در انرژي صرفه جويي نمود% 25

 به دقت طراحي شده اند حاصل گردد و مدلسازي رايانه نورگيري و حرارت يك ساختمانهاي جديد كه
اند، اما يك اي ارائه شدهتعدادي نرم افزارهاي رايانه. وسيله اساسي در بهينه كردن كارآيي ساختمان مي باشد

تر طراحي برنامه معتبر و جامع و ساده براي استفاده هنوز موجود نيست و اين مانع اصلي در توسعه وسيع
هايي مي تواند منجر به عالوه بر آن فقدان آگاهي عمومي كه چنين طراحي. معماري خورشيدي مي باشد

براي زندگي و كار  تريي با نياز خيلي كمتر به انرژي شود كه در عين حال مكان لذت بخشيساختمانها
  .هستند، نيز وجود دارد

. اند، مصرف انرژي ساختمانها خيلي چشمگير استده مرحله صنعتي را پشت سرگذار"در جوامعي كه قبال
بنابراين مشكل معماري خورشيد مي بايد حل گردد، زيرا يك پتانسيل واقعي را براي بهبود محيط  ارائه مي 
دهد و اين پتانسيل حتي مي تواند افزايش يابد مشروط به آنكه توسعه تكنولوژي پيشرفته كه در حال حاضر 

مواد عايق شفاف، ذخيره با استفاده . فقيت آميز باشد و به توليد تجاري منتهي گردددر دست انجام است مو
هاي با كنترل الكتروكروميك، ترموكروميك يا هاي نوري و شيشهاز تغيير فاز در حالت جامد، لوله

ممكن است در آينده ) جهت كنترل مستقل حرارت و نور بصورت مطلوب در هر دو جهت(هالوگرافيك 
ي با انرژي صفر در كشورهاي توسعه يبعنوان مثال ساختمانها. اي داشته باشندستفاده قابل مالحظهمورد ا

  .يافته
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در اين فصل با اشراف و عنايت به گفتار گذشته و مباني پايداري ،به معرفي پاركهاي علمي و فن آوري 
  . آين مراكز مي پردازيم،اهداف و خصوصيات

  
  : پاركهاي علمي و فناوري-7-1

به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي Science and Technology Park )   (پاركهاي علمي و فناوري
زايي تخصصي مورد توجه مدار و اشتغالموثر در امر توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش

هايي مناسب براي استقرار و هاي علم و فناوري، محيطپارك.  شده استبسياري از كشورهاي جهان واقع
اي شركتهاي فناوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق توسعه صنايع و موسسات پژوهشي حضور حرفه

هدف نهايي اين هم . است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاهها به فعاليتهاي فناوري اشتغال دارند
به نحوي كه تمامي و يا . هاي فناوري و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن استيجاد چشمهنشيني، ا

اي قابل انجام اي از فعاليتهاي منتهي به محصوالت فناوري در اين پاركها به صورت حرفهبخشهاي عمده
، نمونه سازي، پردازي، پژوهش علمي، طراحي مهندسياهم اين فعاليتها شامل بازار سنجي، ايده. باشد

طراحي صنعتي، استانداردسازي، تدوين دانش فني، ثبت مالكيت فكري، فروش و عمليات مستشاري بعدي 
. براي تحقق محصوالت فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي باشد

ر بازارهاي فناوري جهان همكاريهاي بين المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين حضور موثر د
  .از اهداف راهبردي پاركهاي علم وفناوري است

  : تعريف پارك علم و فناوري-7-2
اي مديريت مي شود و هدف اصلي پارك علم و فناوري سازماني است كه بوسيله متخصصين حرفه

 حاضر در هايآن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركت
براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي، جريان دانش . هاي متكي بر علم و دانش استپارك و موسسه

هاي خصوصي و بازار، به حركت هاي تحقيق و توسعه، شركتو فناوري را در ميان دانشگاهها، موسسه
 رشد و فرآيندهاي زايشي انداخته و مديريت مي كند و رشد شركتهاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز

پاركها همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيالت با كيفيت باال . تسهيل مي كند
  .فراهم مي نمايند

   اهداف-7-3
  كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور

   و توليدي و خدماتي جامعههاي تحقيقاتيسازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشتجاري
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  افزايش قدرت رقابت و رشد شركتهاي متكي بر دانش
  هاي بين المللي و داخليكمك به جذب دانش فني و سرمايه

  هاي فناوري داخلي در سطح بين الملليافزايش حضور و مشاركت تخصصي شركت
هاي ها و شركتههاي كوچك و متوسط فناوري و حمايت از موسسحمايت از ايجاد و توسعه شركت

  تحقيقاتي و مهندسي نوآور، با هدف توسعه فناوري و كارآفريني
   وظايف-7-4

  كمك به ارتقاي دانش فني واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهاني
  سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فناوري به منظور كمك به رشد آنها

ها و امكانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاهها و مراكز سازماندهي توانايي
  هاي واحدهاي فناوريعلمي و فناوري و صنعتي منطقه و توانايي

  هاي مورد نياز واحدهاي فناوري كمك در جهت دهي مراكز علمي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته
  مي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشورايجاد فضاي مناسب فعايت عل

  ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و غير دولتي در پارك
هاي ايجاد بستر مناسب حضور و همكاري واحدهاي فناوري خارجي در پارك براي توسعه فناوري شركت

  بومي
  ت مشترك واحدهاي فناوري داخلي و خارجيايجاد بستر الزم براي فعالي

  تشويق پژوهش با هدف توسعه محصوالت و فرآيندها
  تشويق پژوهش با هدف دستيابي به فناوري

هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فناوري              ها و بنگاهكمك به ايجاد شركت
  )انكوباتورها(
  هاهاي پارك ويژگي-7-5

   مراكز شهري مهم، دانشگاهها و مناطق اقتصادينزديكي به
  داراي حوزه ستادي كوچك و مديريت با تجربه

  داراي توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده باال 
  داراي زيرساختهاي تاسيساتي و شهري مناسب

  داراي دسترسي مناسب از قبيل بزرگ راه، فرودگاه، راه آهن
   و محيط آرام و دلپذيرداراي معماري نوين ساختماني
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  هاي علمي و فناوري در نظام ملي نوآوريجايگاه پارك -7-6
هاي نو و ظهور فناوري. ترين عامل در سيستم توليد ثروت استدر عصر حاضر فناوري مهم

هم . جهاني شدن تحقيق و توسعه، ماهيت و قلمرو رقابت پذيري صنعتي را به شدت دگرگون ساخته است
جرقه اين فن ... اي فناورانه عامل كليدي در ايجاد مزيت نسبي بين المللي به حساب مي آيداكنون فعاليته

هاي جغرافيايي خاصي  در محدوده"هاي نوين صنعتي عموماهاي جديد و تثبيت آنها به عنوان رشتهآوري
ينا در آمريكا،  و مثلث تحقيقاتي كارول128اند كه معروفترين آنها در دره سيليكان، جاده صورت پذيرفته

پارك علمي كمبريج در انگلستان، صوفيا آنتي بوليس در فرانسه و تسوكوبا و دايدوك در ژاپن و كره مي 
هاي در اقتصاد كنوني جهان كه اقتصاد مبتني بر دانش و تكنولوژي نام گرفته است، نياز به شركت. باشند

رين منبع توليد ثروت و اشتغال محسوب مي تنوآور بسيار بديهي مي نمايد؛ چرا كه اين شركتها، اصلي
 كه زماني نظم صنعتي را رقم مي زد، جاي خود را به تفكر جديدي داده است "بزرگ زيباست"شعار. شوند

  ."كوچك و كارآفرينانه بهتر است"كه بر مبناي آن، 
هاي جديد  ظرفيتافزايش سرمايه گذاري در دستيابي و بكارگيري فناوريها و توسعه فناوري، منجر به ايجاد

وري ناشي از استقرار نظام ملي توسعه اين ظرفيت هاي جديد، همراه با بهبود بهره. در كشور خواهد شد
 . به بهبود كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي مي انجامد"نهايتا

  :بستر شكل گيري -7-8
تحوالت هاي سراسر تاريخ بشر از نظر تغيير و سه دهه گذشته، يكي از پرتحركترين دوره

هاي جديد در گردآوري، پردازش و انتقال اي از فن آوريظهور مجموعه گسترده. تكنولوژيك بوده است
-اين فن. اطالعات منجر به ظهور صنايع الكترونيك و انفورماتيك، زيست فناوري و مواد گرديده است

هاي توليد، توزيع و  شيوهها به اعتراف بسياري از صاحب نظران انقالب سوم صنعتي را و با محوريتآوري
  .استفاده از كاال و سرمايه رقم زده اند

هاي  در محدوده"هاي نوين صنعتي عموماآوريهاي جديد و تثبيت آنها به عنوان رشتهجرقه اين فن
هاي جديد  ذكر گرديده، اين مناطق قطب"اند كه معروفترين آنها قبالجغرافيايي خاصي صورت پذيرفته

معروف ... هاي علمي و فناوري وهاي فناوري و يا پاركجاد كردند كه با نامهاي شهركاي را ايصنعتي
اينگونه تحوالت بقدري چشمگير بوده و بازگشتهاي اقتصادي بحدي سرسام آور بوده است كه . گرديد

  . اندمناطق متعددي در ساير نقاط دنيا، كمر همت به تقليد اين پديده و فراهم آوردن امكانات مشابه بسته
  ها و موسسات فناورشرايط رشد شركت -7-9 
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طراحي الگوئي كه قادر به خلق شرايط توانمندسازي اقتصادهاي در حال گذر و در حال رشد بر 
ها و موسسات فناور ضرورتي مبناي اصول مديريت فناوري باشد، نيازي است كه در شرايط رشد شركت

ي مناسب از نوآوري و خالقيت و پرداختن به تحقيقات توسعه اين الگو همراه با الگوها. انكارناپذير است
  .فناوري مي تواند اثربخشي و كارآئي اقتصادي را نيز ايجاد كند

هاي تحقيق و توسعه هاي علمي و فناوري ابزارهاي كم نظيري براي تجاري سازي بروندادهاي فعاليتپارك
يد مبتني بر فناوري را در محيطي رقابتي تضمين هاي جدو انتقال فناوري هستند و مي توانند بقاي شركت

  .كنند
، در دره سيليكون آمريكا با هدف توسعه 1951هاي علمي تكنولوژيكي نخستين بار در سال پارك

تكنولوژيكي و ايجاد شرايط مناسب جهت دستيابي به نوآوريها و تكنولوژيهاي برتر ايجاد شد و به دنبال آن 
ترونيك از اين پارك، جايگاه و اهميت آن در جهان صنعتي روز به روز با برخاستن موج انقالب الك

 .گسترش يافت

  : از ايجاد اين پاركها و مراكز تحقيقاتي دو هدف را دنبال مي كنند"دولتهاي مركزي عموما
 در "دانش بنيان" و "تكنولوژي بر"ارتقاي توان رقابتي صنايع يك كشور به ويژه در فعاليتهاي  -١

   كالن اقتصادي متكي بر رشد چارچوب سياست
  .اي از طريق زمينه سازي و معرفي صنايع جديد بهبود توسعه منطقه -٢

اي بخصوص در تحوالت اقتصادي مهم است، كه بايستي بيكاري ساختاري را جذب و اين نقش توسعه
  .هاي تكنولوژيكي سريع در اقتصاد عمومي را تسهيل كندرسيدن به توسعه

هاي فناوري و هاي علمي و فن آوري، شهرك سال اخير رويكرد جدي به پاركدر ايران نيز در چند
ي آنها در استان خراسان مي توان پارك علم و فن آوري هاي صنعتي ايجاد گرديده كه از جملهشهرك

خراسان و شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي، شهرك تحقيقاتي اصفهان، پارك علمي و فن آوري 
  .را مي توان نام برد...ايجانشرقي و غربي واستان آذرب

  :پتانسيل موفقيت -7-10
ها      ]سرمايه[پتانسيل موفقيت، عامل ايجاد پاركهاي فناوري است و در برخي موارد برگشت 

 انكوباتور فناوري وجود دارد كه در 6به عنوان مثال، در ايالت مريلند آمريكا . توانند حياتي و مهم باشندمي
) بسته به كاربرد(در كمتر از يك سال، حجم تقريبي اين انكوباتورها . اند ايجاد شده2000سال دسامبر 

  . ميليون درآمد مالياتي بوده است69 تا 31 شغل جديد و بين 6800 تا 2200
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 تاسيس شد، اما 1965در سال )  وات-پارك تحقيقاتي هريوت(در اروپا، اولين بار در ادينبورگ، اسكاتلند 
 270 تعداد پاركها به 1990در .  پارك علمي در كشورهاي اروپاي شمالي ايجاد شد21 تنها 1970 تا سال

  . پارك تحقيقاتي يا علمي در جهان وجود داشت473، 1998افزايش يافت، و در 
اگرچه تعاريف گوناگوني در مورد پارك فناوري ارائه شده است ، ولي تعريف متداولي كه ما نيز آن را 

  :ر مي دهيم، يك پارك فناوري را واحدي مي داند كهمدنظر قرا
 زيرساختها و خدمات پشتيباني، از مستغالت و -2.  با موسسات آموزشي و پژوهشي در ارتباط است-1

هاي مالي را براي واحدهاي هاي مديريتي و بازاريابي و آموزشي تا پشتيبانيفضاهاي اداري و پشتيباني
  . وظيفه توسعه فناوري را برعهده دارد-4. يفه انتقال فناوري را برعهده دارد وظ-3. تجاري فراهم مي نمايد

نكته قابل ذكر آنست كه به هر حال همه پاركهاي فناوري به همه اين خصوصيات دست نمي يابند و برخي 
  .نيز ممكن است وظايفي اضافه بر آنچه ذكر شد نيز داشته باشند

ها و اصطالحات مترادف بسياري نيز خوانده نوع فعاليتهايشان با نامهاي فناوري با توجه به وسعت و تپارك
مي شوند كه پارك فناوري پيشرفته، پارك صنعتي، مركز نوآوري، پارك تحقيقات و فناوري، پارك علمي و 

  .فناوري، شهرك علمي، پارك علمي، مركز رشد فناوري، قطب فناوري و شهرك فناوري از جمله آنهاست
  
  :هاي علمي و فناوريدر پارك) انكوباتور( مراكز رشد فناوريجايگاه -7-11

يكي از اجزاي ضروري اكثر پاركهاي فناوري است و سهم ) انكوباتور تكنولوژي(مركز رشد 
مراكز رشد، يكي از مهمترين ابزارهاي تشويق رشد تجارت به وسيله . اي در موفقيت آنها داردعمده

انكوباتور در غلبه بر موانع . رمايه و دانش فني و حرفه اي مي باشدبرقراري ارتباط موثر، تكنولوژي، س
هاي راه اندازي را بوروكراتيك و ايجاد فضاي مناسب و تسهيالت تجاري، كمك مي كند، بنابراين هزينه

از همه مهمتر، ابزاري است جهت ايجاد شرايط كنترل شده در زمينه منابعي چون تسهيالت . كاهش مي دهد
 مشاوره، خدمات اطالعاتي و آموزشي، پشتيباني بازاريابي و مديريت، ارتباط با موسسات پشتيباني،

به هر حال رشد سريع در مراحل اوليه نيازمند مديري كارآفرين مي باشد . تحقيقاتي و دسترسي به سرمايه
 -استهنگامي كه انكوباتور موفق باشد، توسعه يك پارك كه محتاج سرمايه گذاري حجيم و بلندمدت 

  .تضمين شده خواهد بود
تجارب كشورهاي آسيا و اقيانوسيه و اقتصادهاي توسعه يافته جهان، نشان مي دهد كه مراكز رشد فناوري، 
نقش مهمي در شتاب بخشيدن به تجاري سازي بروندادهاي تحقيق و توسعه و انتقال فناوري ايفا نموده و 

  .برتر را تسهيل كرده اندي هاهاي نوپاي مبتني بر فناوريشكل گيري شركت
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  :هاي برترمهمترين عوامل موفقيت مراكز رشد فناوري -7-12

  :هاي برتر عبارتند ازمهمترين عوامل تاثير گذار بر موفقيت مراكز رشد فناوري
سياستهاي ملي، نهادهاي تحقيقاتي، پرورش كارآفرينان فناور، سيستمهاي پشتيباني مالي نوآوري، حفاظت از 

، ترويج و توسعه همكاريهاي استراتژيك و شبكه سازي، )حقوق مالكيت معنوي(اي فكريهدارايي
  .استانداردسازي، كنترل كيفيت و بازاريابي

  :برخي روشهايي كه مي توانند به تاثير مثبت عوامل فوق كمك كنند، عبارتند از
هاي  شركتپديد آوردن يك رهبري فن ساالر؛ اعالم عمومي يك استراتژي ملي در مورد خلق -١

  مبتني بر دانش، فراهم آوردن انگيزه براي نوآوري و پذيرش مخاطرات؛
ي مجامع محلي،  يك طرح جامع كه با مشاورهايجاد يك چارچوب در اقتصاد خرد و تهيه -٢

اين چارچوب و طرح بايد نوآوري را ترغيب كند و . كارآفرينان و سهامداران تدوين شده باشد
 خدمات جديد آماده سازد؛بازار را براي كاالها و 

ي مديريتي، ي فناوري، مهندسي و مشاورهسرمايه گذاري متناسب در تحقيقات علمي و توسعه -٣
ي كارآفريني، تضمين كيفيت و حفظ محيط زيست، آموزش مهندسي و يادگيري مستمر، توسعه

 هاي ارتباطي و حمل ونقل؛زيرساخت

ها كه انواع مهاي همگراي پشتيباني از شركتي سيستهاي بلندمدت براي توسعهتدوين برنامه -٤
 در يك مركز رشد "گيرد و ترجيحاي كسب و كارهاي كوچك را دربرخدمات الزم براي توسعه

 كسب و كار و يك پارك فناوري پياده شود؛

-يك تيم مديريتي آموزش ديده كه جامعه را در سطح گسترده براي پشتيباني بسيج نمايند و شبكه -٥

 صصي خارجي را نيز به خدمت گيرند؛هاي خدمات تخ

استقرار مراكز رشد در مناطقي كه از نظر محيطي جذاب بوده و به دانشگاههاي فني و مراكز  -٦
-هرچند تشكيل مراكز رشد در محيط. تحقيقاتي و همچنين مراكز فرهنگي و تفريحي نزديك باشند

سي حكم كند آنها در مناطق ي سياتر است، اما ممكن است اراده شهري آسانهاي توسعه يافته
 مختلف پراكنده باشند؛

 درست اين مراكز با انتخاب حاميان مناسب و ايجاد ساختارهاي سازماني توجه به اين نكته كه اداره -٧
هاي دانشي، بخش صحيح آغاز مي شود و مسئوليت بايد بصورت روز افزوني به سمت موسسه

 ت شود؛هاي غيردولتي و مجامع ملي هدايخصوصي، آژانس
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هاي اي، بويژه در ارتباط با مشاوره، بخشاي از كارگزاران در سطوح ملي و منطقهي شبكهتوسعه -٨
هاي پذير، بانكداري، خدمات حقوقي و حسابداري، انجمنهاي مخاطرهتوليد و خدمات، سرمايه

 ي؛ها به مجامع بين المللصنفي و اطاق هاي اصناف و سرانجام در ارتباط با اتصال بنگاه

هاي اصالحي در ها و انجام اقدام آن"اجاره نشينان"نظارت مستمر بر عملكرد مراكز رشد و  -٩
ي اثربخشي مراكز رشد مستلزم اطالعات مديريت سالم است كه طرفانهصورت لزوم، ارزيابي بي

 .ها را تفسير، تحليل و منتشر مي نمايدداده

  نظام ملي نوآوري -7-13
كنند و ناصر توسعه فناوري در يك نظام جامع و هماهنگ نقش پيدا ميپاركها نيز همچون ديگر ع

اين نظام كه آخرين يافته سياست گذاران براي تعريف جامع . به تنهايي فاقد تاثيرگذاري عميق هستند
اي در كشورها است با كاركردهاي خود كه شامل سياستگذاري فناوري، تامين منابع مالي عوامل توسعه

ي و تحقيقات، انتشار فناوري، توسعه منابع انساني، حمايت از كارآفريني و توليد كاال و و تسهيل نوآور
خدمات است، بر توسعه متوازن و هماهنگ عناصر مختلف توسعه فناوري براي نيل به چشم اندازهاي 

  .تعريف شده براي جامعه تاكيد دارد
  :مهمترين عوامل موفقيت نظام ملي نوآوري -7-13-1

اواني كه در نظام ملي نوآوري كشورمان، چه از بعد اجزاي سامانه و چه از لحاظ ضعفهاي فر
كاركردها و فعاليتهاي سامانه وجود دارد، موجب گسترش حوزه عملكرد پاركها فراتر از يك زيرساخت 
نوآوري شده و دامنه عملكرد پاركها را به ساير اجزاي مرتبط با انتقال و انتشار فناوري، انتشار 

عات، ارتقاي فرهنگ كارآفريني و نوآوري، عناصر ساختاري، پيشرانان نوآوري، اعتبارات مالي و اطال
  .غيره گسترش داده است

ريزان پاركها و مراكز رشد، بايد قبل از هر چيز به ديد مناسبي از وضعيت سيستم لذا مديران و برنامه
هاي گمشده آن دست يابند، عفها و حلقهنوآوري و فناوري كشور و بازيگران و ارتباطات آنها و نيز ض

سپس براي جبران ضعفها و براي موفقيت خود كه گره خورده به موفقيت شركتهاي عضو آنهاست به 
   .در زير به چند موارد از مهمترين اين عوامل مي پردازيم. برنامه ريزي بپردازند

  :پذير سرمايه گذاري مخاطره-7-13-1-1
-هاي خالقانههاي تكنولوژي، ايدهموتور محرك پيشرفت. ين نظام است يكي از عناصر كليدي در ا

اي است كه در ذهن مبتكران و مخترعان شكل مي گيرد و با پيگيري جدي كارآفرينان در قالب كسب 
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اند كه فاقد دو غالب اين كارآفرينان، مهندسان جوان و خوش فكري. و كاري جديد به بار مي نشيند
  . بازار رقابتي، يعني دانش و تجربه مديريتي و منابع مالي كافي هستندعامل اصلي موفقيت در

ي خود و با تقبل كليد حل اين مشكل در دست سرمايه گذاراني است كه با تكيه بر شم فوق العاده
مخاطرات محاسبه شده، فعاالنه با كارآفرينان همراه مي شوند و با هدف كسب سود فراوان، نقاط 

  .مي دهندضعف آنها را پوشش 
 يكي از مهمترين پيشرانهاي اقتصادي سرمايه گذاران 1990پس از جنگ جهاني دوم و اواخر دهه 

گذاراني وجود ندارد، متاسفانه در ايران نه تنها سابقه حضور و فعاليت چنين سرمايه. پذير بودندمخاطره
  . محدود استبلكه آشنايي مديران و دانشگاهيان نيز با مفهوم سرمايه گذاري خطر پذير

  ):تحقيق و توسعه (D&Rانجام  -7-13-1-2
اي پرداخته و از آنجا در اين زمينه دانشگاهها بيشتر به تحقيقات بنيادي و كمتر كاربردي و توسعه

كه جهت گيري خاصي در سياستهاي پژوهشي كشور وجود نداشته، اين فعاليتها در راستاي نياز صنعت 
اي و مهندسي معكوس نيز كمتر از سوي ديگر تحقيقات توسعه. اندتهو با توجه به بازار انجام نگرف

مورد توجه صنايع بوده و از آنجا كه اين صنايع تنها در ميدان رقابت داخلي و با صنايع هم رده خود 
  .اند نيازي به توجه جدي به تحقيق و توسعه احساس نكرده اندمشغول رقابت بوده

  :انتشار تكنولوژي -7-13-1-3
چنانچه . هاي مفقوده در سيستم نوآوري كشورمان، عدم انتشار فناوري مي باشد از حلقهيكي

فعاليتهاي گوناگون همچون باال بردن آگاهي و نمايش تكنولوژي، خدمات جستجو و مرجع دهي 
هاي هاي فني، پروژهو كمك) در نيازسنجي، منبع يابي و انتقال تكنولوژي( اطالعات، آموزش، مشاوره 

اي و غيره در كشور بسيار هاي صنعتي يا منطقهك تحقيقاتي و فناوري، انتقال فناوري، شبكهمشتر
كمرنگ بوده و عمده تكنولوژيهايي كه از مرحله تحقيق تا اين مرحله را طي كرده اند به دليل فقدان 

ش از صنعت  در يك بخ"مكانيزمهاي انتقال و انتشار اطالعات و فناوري در اينجا متوقف شده و نهايتا
  .مانده و به ديگر صنايع جاري و ساري نمي گردد

  :ارتقاي كارآفريني تكنولوژي -7-13-1-4
تامين بودجه مشترك مبتني بر .  سال اخير توجه خاصي به اين مساله مشاهده شده است3طي 

خير در  سال ا2تكنولوژي و ارائه حمايتهاي اداري و مديريتي به كارآفرينان و شركتهاي نوپا نيز طي 
ولي يكي از مشكالت اين . كشور مطرح شده و فعاليتهاي محدودي در اين زمينه انجام شده است

هاي اتصال اين فعاليتها به فعاليتهاي پيشين در نظام ملي نوآوري بوده و شاهد بخش، عدم وجود حلقه
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ي انساني ي نيروآن هستيم كه عليرغم تالش براي ارتقاي كارآفريني، به دليل ضعف در توسعه
كارآفرين، نوآور و خالق و نيز ضعف در انتشار تكنولوژي ، سرمايه گذاري در اين بخش به تنهايي 

  .جواب الزم را در پي نخواهد داشت
  

 رده هاي مختلف مراكز تحقيقاتي     -7-14

    :تحقيقاتي مراكزرشدواحدهاي-7-14-1
 ساختمان كه واحد هاي تحقيقاتي مركز رشد واحد هاي تحقيقاتي، مكاني متشكل از يك يا چند

نوبنياد نظير هسته هاي تحقيقاتي دانشگاهي و شركتهاي تحقيقاتي، مهندسي به صورت موقت در 
مركز رشد با هدايت و . آن مستقر و مجتمع مي شوند و از حمايت پشتيباني برخوردار مي گردند

يقاتي مستاجر را فراهم مي راهنمايي و نيز ارائه خدمات پشتيباني موجبات رشد واحد هاي تحق
  .آورد

فضايي با اندازه متوسط است اين مركز مخصوصا براي شركتهاي شروع ) انكوباتور( مركزرشد
، بطرف )pre-Production(و ما قبل توليد ) Prototype(كننده و مديراني كه از مرحله نمونه سازي 

هر قسمت مجهز به .  مفيد استميباشند) Production(و توليد ) Market Testing(آزمون بازار
. باشدمياي   رايانهواحد برق، تهويه مطبوع از يك سيستم مركزي، ارتباطات تلفني و شبكه

  .واحدهاي اين مركز مي تواند مطابق با نياز متقاضيان ابعاد متنوعي داشته باشد

  

  :پاركهاي تحقيقاتي -7-14-2

 طريق  زرگ ازب يا بخشهاي جدا شده از شركتها ي پارك تحقيقاتي پاركي است كه درآن شركتهاي جوان
همكاري تنگاتنگ با يك دانشگاه و يا مؤسسه تحقيقاتي مجاور خود، امر تحقيق و توسعه خويش را پيش 

انواع پاركهاي .هم است ا فر– و نه توليد انبوه كاال –ميبرند و در آنها امكان تكوين نمونه هاي اوليه كاال 
  :تحقيقاتي عبارتند از

   :پارك علمي -7-14-3

پيوند صنعت و تحقيقات در جهت افزايش نوآوري تكنولوژي و توسعه سريع اقتصادي از جمله اهداف 
پديده نويني به نام پارك علمي است پاركهاي علمي، نوعي پارك تجاري هستند كه فعاليت اصلي اكثريت 
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 و همين علت، معموال توليد انبوه و سازمانهاي موجود در انها را تحقيق و توسعه صنعتي تشكيل ميدهد
تحقيقات بنيادي در اين پاركها صورت نمي گيرد در اين پاركها شركتهاي فعال در حوزه تكنولوژي 

  .پيشرفته، به محيطي جذاب و همجواري با نهادهاي تحقيقاتي دست مي يابند

  :پارك فن آوري -7-14-4

جاد ميشوند با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي اين پاركها كه معموال در مجاورت قطبهاي صنعتي اي
صنايع موجود در منطقه با واحد هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل مي گيرند و هدف اصلي از 

جمع . كاركرد انها ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي انها است
كتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحد هاي تحقيقاتي وابسته به اعم از شر( شدن واحد هاي تحقيقاتي 

در اين منطقه عالوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادالت علمي ) دانشگاهها و يا سازمانهاي تحقيقاتي مستقل 
  . فني بين واحدهاي مربوط امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مي نمايد–

  ):پاركهاي فناوري و پاركهاي تجاري( اس نياز بازارپارك بر اس-7-14-5

 تجاري با فناوريهاي نوين شباهت دارد به كمك –ه ويژه صنعتي قكه بيشتر به يك منط اين نوع پاركها
بر اساس نياز بازار و عمدتا به منظور تكميل خوشه اقتصادي در يك ) يا خدماتي (واحدهاي توليدي 

فعاليتهاي عمده اينگونه پاركها عمدتا شامل . ايجاد مي شوند)  نوين معموال فناوريهاي( زمينه خاص 
تحقيق و توسعه، توليد، تجارت و خدمات دهي مي باشد و اغلب با هدف توليد كاالهاي صادراتي با 

  قابليت رقابت بين المللي، سازماندهي مي شوند

  : شهرك تحقيقاتي -7-14-6

گ است كه عالوه بر دارا بودن مجموع خصوصيات پاركهاي شهرك تحقيقاتي يك پارك جامع و بسيار بزر
. علمي، پاركهاي فناوري، پاركهاي از روي نياز شامل مجموعه شهري براي محققين خود نيز مي باشد

شهركهاي تحقيقاتي معموال از حمايتهاي ملي برخوردار بوده و وظايف آنها نيز معموال در حد فرامنطقه اي 
  .تعريف مي شود
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در انتهاي گفتار پيش رو قبل از ارايه پروژه طراحي ، در راستاي تقريب ذهن به معرفي و تحليل 
موارد زير در . مختصري از آثار برخي از معماران پايداري و نمونه هاي حال حاضر جهان مي پردازيم

 ديد اصول عملي و راهبردهاي فني معماري ارتباط با موضوع طرح انتخاب شده اند بگونه اي كه خواهيم
  .پايدار و طراحي غير فعال در آنها بصورت بديعي بكار بسته شده اند

  : بررسي نمونه هاي موردي -8-1
  :مونت سِنيس در هرن آلمان  دانشگاه -8-1-1

  " از سويسBDA و HHS Plannerو گروه معماري ) فرانسه (يوردا و پارادين "اين مركز علمي توسط 
 Jourda & Perraudin . است متر مربع طراحي شده5000 به مساحت اندكي بيش از 2002در سال

Architects) (Paris, France) and HHS Planner + Architekten BDA (Kassel, Switzerland)   
ايده اصلي طراحي اين مركز لحاظ نمودن خرد اقليم در ضمن بهره مندي از نور روز از  طريق نصب 

،در جهت ) مانند چوب(سلولهاي فتو ولتاييكي ،استفاده از مصالح طبيعي و بوم آورد محل طراحي پروژه 
  . استفاده از سامانه هاي انرژي طبيعي موجود در محيط طبيعي است

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ديد از نماي ورودي دانشگاه مونت سنيس -ب-1- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(

 

 ديد داخلي در محوطه گلخانه اي -الف-1- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(دانشگاه مونت سنيس 
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   اكوسيتي گنگ مينگ در چين -8-1-2

معمار اين . طراحي شده است2007احل رود گنگ در چين سال اين شهرك با رويكرد معماري پايدار در س
  . طراحي و در حال طي مراحل اجرايي مي باشدCJ Lim Studio 8مجموعه توسط گروه معماري  

در اين پروژه از مهمترين اصول طراحي غير فعال با لحاظ نمودن اقليم محل طراحي ،از جمله باغ بام ، 
استفاده ... الت تهويه طبيعي پانلهاي عظيم سلولهاي خورشيدي و فضاهاي خورشيدي، امكانات و تسهي

   .شده است
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

 

 

 نماي فضاهاي آموزشي داخل -ج-1- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(محوطه فضاي گلخانه اي 

 

  نيس جزئيات نماي فضاي گلخانه اي دانشگاه مونت سوس - د-1- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(

 

 ديد كلي از مجموعه بامهاي سبز و -الف-2- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(پانلهاي خورشيدي 

 

  ستي  ديد كلي از اكوسي-ب-2-1-8تصوير 
 )منبع اينترنت(
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     Science and Technology Park,Gelsenkrichen پارك علم و فنĤوري گِلسنريخ آلمان-8-1-3
 از انرژيهاي در راستاي انجام تحقيقات و توسعه تكنولوژيهاي الزم جهت استفاده اين مركز فن آوري        

 درگلسينريخ  آلمان شكل )Emscher(" امشار"طبيعي، بعنوان بزرگترين پروژه معماري در پارك وسيع
  .گرفته است

 متر از جنس شيشه در برابر درياچه اي مصنوعي كشيده شده 300در اين مجموعه نمايي به طول
ي جهت تامين بخشي از انرژي بروي اين سطح شيشه اي طويل و رو به جنوب سلولهاي فتو ولتاييك.است

در مقاطع چگونگي تهويه و عملكرد اين فضاي خورشيدي .الكتريكي از طريق نور خورشيد تعبيه شده است
  .را مالحظه مي كنيم 

  . توسط گروه معماري كسلر و شركا در مونيخ ،طراحي شده است1989-1995اين مجموعه بين سالهاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

   سايت پالن مجموعه گلسنريخ -الف-3- 1-8تصوير 
 )منبع اينترنت(

 ديد از سمت درياچه مصنوعي و -ب-3- 1-8تصوير
 فضاي گلخانه اي

 مقطع عرضي و عملكرد درياچه مصنوعي و فضاي گلخانه اي در فصول زمستان و تابستان - ج-3- 1-8تصوير 
 )منبع اينترنت(
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  ’Tokyo Gas ‘ Earth Portتمان مركزي گاز توكيو ساخ-8-1-4

اين ساختمان بر اساس اصول بهره وري انرژي و تعهد كمپاني كارفرما نسبت به حفاظت از محيط 
ايده اصلي طراحي منطبق بر اكوسيستم ،قرار دادن آتريم بزرگي در نماي جنوبي .زيست،طراحي شده است

بعنوان البي ورودي و نمايشگاه محصوالت كمپاني استفاده از اين فضا .جهت جذب انرژي خورشيدي است
همچنين از اين فضا بعنوان ابزاري براي پديد آوردن جريان تهويه طبيعي از طريق اوج گرفتن .مي شود

هواي گرم در تابستان و اختالف فشار با نماي شمالي استفاده مي شود كاربرد ديگر اين فضا را مي توان 
  .د شده به بنا دانستكنترل نور طبيعي وار

  . طراحي شده است )Nikken Sekkei( توسط نيكن سكي 1996اين بنا در يوكوهاماي ژاپن در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اين قسمت از رساله بعد آشنايي با معماري پاركهاي فناوري و مراكز علمي اي ك با رويكرد پايدار 
ابتدا به مطالعه اقليم تبريز و سپس به ارايه .اخت طراحي شده بودند به طرح موضوع رساله خواهيم پرد

  .اسناد مربوط به طرح ميپردازيم
   تبريز -8-2
   آب و هوا و اقليم تبريز -8-2-1

 
 

 ديد كلي از ساختمان و فضاي -فال-4- 1-8تصوير
 )منبع اينترنت(گلخانه اي رو به خط استوا 

 ديد از داخل فضاي گلخانه اي، -ب-4- 1-8تصوير
البي عمومي  ، چگونگي كنترل نور روز براي فضاهاي اداري

 )منبع اينترنت(و استفاده از گرمايش غيرفعال 



 ١٨٩ 

ايران به چهار اقليم معتدل ومرطوب،اقليم سرد اقليم گرم و خشك  معماري كشور از نظر تقسيمات اقليمي
  .ليم سرد قرار گرفته استو مرطوب تقسيم شده است كه منطقه تبريز در اق

      خصوصيات اقليم سرد -8-2-2
يكه دامنه هاي غربي رشته كوه هاي مركزي ايران را شامل ميشود با توجه به اينكه در اين  كوهستان غرب

 درجه سانتيگراد است جزو مناطق سردسير محسوب -3منطقه متوسط حد اقل دما در سرد ترين ماه كمتر از
  .ميشود

اي غربي چون سدي مانع نفوذ هواي مرطوب مديترانه به داخل فالت ايران شده ورطوبت را سلسله كوه ه
مقدار و شدت تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم .در دامنه هاي خود نگه ميدارد

دار بارندگي در مق. است زمستانها طوالني،سرد و سخت بوده و چندين ماه از سال زمين پوشيده از يخ است
  .تابستان كم و در زمستان زياد و به صورت برف است

  حرارت-8-2-3
جلگه تبريز قلمرو مرتفع و كوهستاني با آب وهواي سرد خشك است كه از زمستانهاي طوالني و سرد و 

معدل ده سال اخير متوسط درجه حرارت هواي شهر تبريز نشان .تابستانهاي كوتاه و معتدل برخوردار است
و حدود پنج ماه )  روز103روزهاي يخبندان متوسط (دهد كه مدت سرما در تبريز بسيار طوالني است يم

  .را در بر ميگيرد) آبان تا اسفند(از سال 
  رطوبت-8-2-4

تغييرات معدل شش ساله متوسط ميزان رطوبت در ماه هاي مختلف سال كه ناشي از نوسانات شدت تبخير 
است كه ميزان رطوبت نسبي شهر تبريز با سرد شدن  هوا وكاهش شدت در طول سال است،نشانگر آن 

  .تبخير از مهر ماه افزايش مي يابد
  بارش-8-2-5

باران زاست و در  شودهاي هواي سردي كه همه ساله از شمال غربي آذربايجان وارد جلگه تبريز ميههجب
 داراي فشار كم هستند، مقدار زيادي فصل زمستان ، حين عبور ازروي  منطقه مديترانه و درياي سياه كه

بارندگي در تبريز معموال ً ماه مهر شروع شده و از ماه اسفند شدت . رطوبت با خود به اين منطقه مي آورد
  .گيرد و در ماههاي فروردين و ارديبهشت به حد اكثر ميزان خود ميرسدمي

سال نشان ميدهد كه ماه هاي فروردين و ميزان بارندگي ده ساله اخير شهر تبريز بر حسب ماه هاي مختلف 
  .ارديبهشت پر باران ترين و ماه هاي تير و مرداد كم باران ترين ماه هاي سال بوده اند

 .ميليمتر بوده است1/296ميانگين باران ساليانه شهر تبريز در ده سال اخير برابر 
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  تابش نور خورشيد-8-2-6

وضعيت كلي زواياي تابش اين عرض را  درجه 38رافيايي عامل تعيين كننده تابش نور خورشيد عرض جغ
  .دارد

ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح عمودي در مواقع سال و در جهات گوناگون براي دماي مؤثر 
 درجه سانتيگراد مرز نياز به سايه بان ميدهد كه بيشترين مقدار انرژي تابيده شده در مواقع سرد و 22

  .گرم و در جنوب شرقي استكمترين در مواقع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزش باد-8-2-7

بررسي جريان وزش باد به لحاظ جهات جغرافيايي ،سرعت ،تعداد و درصد دفعات وزش در شهر تبريز 
از آن ميان باد هاي . نشان ميدهد كه باد هاي محلي با شدت و ضعف از تمامي جهات بر اين شهر مي وزد 

جهت وزش باد عمدتاً از سمت . ت و مقدار وزش بيشتري برخوردارندسمت شرق و شمال شرق از مداوم
اين باد ها جريان هواي مداومي هستند كه مقدار وزش قابل . شرق و پس از آن از سمت شمال شرقي است

مالحظه اي در تمام طول سال بر جلگه تبريز مي وزد و بيشترين مقدار وزش ساليانه را از سمت شرق 
  .داراست

  ن جهت استقرار ساختمانتعيي-8-2-8
  تعيين جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب-8-2-8-1

  

ورشيد مسير خ.  دياگرامهاي كمينه و بيشينه-د-6-2-8تصوير 
 )منبع اينترنت(در عرض و طول جغرافيايي تبريز 
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استفاده هر چه بيشتر از انرژي خورشيدي در گرم كردن فضا هاي داخلي وجلو گيري از گرم شدن اين 
فضاها در مواقع گرم به وضعيت ساختمان نسبت به موقعيت ساالنه خورشيد در آسمان مربوط ميشود تأمين 

ين موارد مستلزم اين آن است كه جهت ساختمان به گونه اي باشد كه در مواقع سرد سال حد اكثر و در ا
با استفاده از مقادير محاسبه شده انرژي . مواقع گرم حداقل انرژي خورشيدي به نماي اصلي ساختمان بتابد

شود كه در مواقع خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم واقع در جهات مختلف جغرافيايي، مشخص مي
  .مختلف سال به طور كلي جهت هاي جنوبي تا جنوب شرقي جهات مناسب هستند

 درجه جنوب شرقي بهترين جهت براي استقرار در رابطه با تابش -60 درجه جنوب شرقي تا -75جهت
  .آفتاب ميباشد

  وزش باد-8-2-8-2
به حد اقل رساندن نفوذ هواي براي كاهش اتالف حرارت ساختماني از جداره هاي خارجي و همچنين 

سرد به فضاهاي داخلي جهت ساختمان بايد تا آنجا كه ممكن است زاويه كوچكتري با جهت وزش بادهاي 
  .سرد داشته باشد

بنابرين مناسبترين جهت استقرار ساختمان  . بادهاي شرقي عمده ترين بادها در كليه ماه هاي سال هستند
ي شرقي را به حد اقل برساند جهت هاي شرقي و نزديك به آن    جهتي است كه بتواند تأثير بادها

مناسب ترين ) در خالف جهت چرخش عقربه هاي ساعت( ترين و جهت هاي شمال تا جنوبنامناسب
  .جهت از اين نظر به شمار ميروند

  :جغرافياي طبيعي آذربايجان -8-2-9
رهاي آن را رشته جبال مرتفع و مستور از فالت آذربايجان به منزله كاسه فوالدين مضرسي است كه ديوا

و قوشاداغ و سبالن از شمال ) قراداغ(برف آرارات، از شمال غرب و رشته هاي پراكنده و نامنظم ارسباران
مشرق و رشته بزغوش از شمال مشرق و قافالنكوه از شرق و جنوب شرق و رشته كوه سهند از جنوب و 

ت آذربايجان به وسيله درياي مازندران و درياچه اروميه و رودخانه فال. درياچه اروميه در غرب برگرفته اند
در مركز اين فالت دشت هايي مانند ناحيه تبريز، مرند، مراغه . مرزي ارس و سفيدرود زهكشي شده است

در زهكشي طبيعي آبي يعني رودخانه ارس، فالت آذربايجان را در شمال . و مغان و اردبيل قرار گرفته اند
آذربايجان و ارمنستان و رودخانه قزل اوزن و در جنوب شرقي از خاك خمسه و زنجان جدا مي از خاك 

در فالت آذربايجان دو منطقه بارز و قابل نفوذ وجود دارد كه يكي در شمال غرب واقع شده و . سازد
 عبارت است از دشت چالدران و دره قطور و دومي دشت مغان در شمال شرقي اين استان است كه در

در ساير قسمت ها به لحاظ كوهستاني بودن اطراف فالت آذربايجان . حدود يكصد هزار هكتار وسعت دارد
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و ارتفاع قابل توجه اين ارتفاعات و دره هاي عميق و صعب العبور و وجود ساير موانع طبيعي، معابر قابل 
د و به وسيله يك رشته آذربايجان شرقي در شمال غرب فالت ايران قرار دار. نفوذ كمتري وجود دارد

آذربايجان شرقي از استان هاي مهم و . عوارض مشخص طبيعي از ساير استان هاي كشور متمايز شده است
اين استان زرخيز از شمال و شمال شرقي به كشور آذربايجان و . پرجمعيت و ثروتمند و آباد ايران است

ز جنوب به استان زنجان و آذربايجان غربي و از ارمنستان، از غرب به آذربايجان غربي و درياچه اروميه، ا
 درجه عرض شمالي و 39 تا 36آذربايجان شرقي در . مشرق به استان اردبيل و درياي خزر محدود است

 كيلومتر مربع است كه 67102مساحت آن .  درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارند48 تا 45
 كيلومتر 109074مساحت كلي آذربايجان بزرگ . كيل مي دهد درصد از مساحت كل كشور را تش07/4

 كيلومتر با كشور 450 كيلومتر با كشورهاي آذربايجان و ارمنستان و 600آذربايجان در حدود . مربع است
در حوزه تمدن ايران بزرگ استان آذربايجان تا قفقاز .  كيلومتر با كشور تركيه مرز مشترك دارد185عراق و 

همچنين ايروان و قراباغ و نخجوان ليكن بعد از فتوح روسيه تزاري در .  باكو نيز جزو آن بودادامه داشت و
ساختمان زمين شناسي و .  ميالدي در شمال غربي ايران اين ايالت كوچكتر و محدودتر شده است19قرن 

ي بسيار مرتفع و اين ويژگيها شامل ناهمواريها، كوهها. مورفولوژي آذربايجان ويژگيهايي به آن داده است
مرز سياسي و طبيعي آذربايجان در شمال، . زمينهاي پست و هموار، جلگه ها و دشت هاي سرسبز مي باشد

در مشرق كوههاي . متوقف مي گردد) ارسباران(ليكن در حقيقت اين مرز در قلل قراداغ  . رود ارس است
جان غربي و كردستان، كه از طالش در حكم حصار و باروي آن است و در مغرب جبال بزرگ آذرباي

اين كوهستان ها از سمت تركيه حالتي مرز مانند . آرارات شروع شده است، به سمت جنوب فرود مي آيد
به طور كلي رشته كوههاي فالت ايران در امتداد كوههاي قفقاز و ارمنستان و آذربايجان و . را القا مي كنند

بنابراين . خه شمالي و جنوبي و مركزي تقسيم مي شوندآرارات تركيه است كه در آذربايجان به سه شا
. آذربايجان منطقه اي كوهستاني است و كوههاي بلند از جهات مختلف تمام مساحت آن را فرا گرفته اند

به سبب همين ناهمواريها و چين . اين كوهها، داالنها، گذرگاهها و چين خوردگيهايي را ايجاد كرده اند
اين . كه در اين استان اختالف آب و هوايي قابل مالحظه اي مشاهده مي شودخوردگيهاي فراوان است 

شده است كه از رودي به ) دشت مغان(ناهمواريها سبب پيدايش دشت وسيع و حاصلخيزي در شمال شرقي
و طالش پس از عبور مسافتي به ) ساواالن(دره هاي عميق كوههاي سبالن . همين نام مشروب مي گردد

) كوه جفت(قوشاداغ) بزكش-بزغوش(در اردبيل درآمده، همچنين كوههاي گچي قيران صورت جلگه اي 
سراب گشته كه خاكهاي حاصلخيز آنها بقاياي -نيز سبب پيدايش جلگه تبريز) ارسباران(قره داغ

سرانجام سلسله كوهستان سهند در مركز آذربايجان در به وجود آوردن . خاكسترهاي آذرين و آبرفتي است
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بلندترين منطقه . بناب تا سواحل درياچه اروميه اثر و نقش مهمي داشته است-لخيز مراغهجلگه حاص
 كيلومتري جنوب تبريز است و پست ترين نقطه 50آذربايجان شرقي كوهستان سبالن و كوهستان سهند در 

آذربايجان شرقي قسمت بزرگي از فالت . و دشت مغان است) متر1220(آن حوالي درياچه اروميه 
حدود هفتاد و يك درصد اين منطقه نواحي كوهستاني و درياچه ها و اراضي . بايجان را شامل مي شودآذر

  . درصد ديگر آن اراضي غير قابل بهره برداري است29غير قابل استفاده و 
 103ميانگين روزهاي يخبندان استان  به ميزان . آب و هواي آذربايجان شرقي بطور كلي سرد وخشك است

با اين همه آب و هواي مناطق داخلي و مختلف آذربايجان اختالفاتي با هم دارند و . رديده استروز ثبت گ
كوهستاني بودن آذربايجان و عرض جغرافيايي باال از عوامل . از اين نظر اقاليم متفاوتي را تشكيل مي دهند

ت درياي خزر، از برودت و سردي قسمت اعظم آن است و كم بودن ارتفاع و اثرات ماليم كننده بخارا
مثالً ارتفاعات سبالن و سهند زمستان هاي بسيار و . عوامل اعتدال پاره اي از مناطق استان به شمار مي آيد

تابستان هاي ماليم و معتدل دارند در حالي كه دشت مغان با ارتفاع كم نسبت به سطح دريا و نأثير رطوبت 
بطوري كه اين دشت سرسبز و خرم محل . ار استدرياي خزر، از زمستان هاي مطبوع و ماليم برخورد

بعالوه آذربايجان تا حدودي . به شمار مي آيد) شاهسون(قشالق و سكونت زمستاني و ايالت ايل سون 
تحت تأثير جريان هاي مرطوب درياي مديترانه از قسمت غربي و جنوب غربي قرار دارد و توده هاي 

وجود درياچه اروميه نيز . گذاردآب و هواي آذربايجان اثر ميهواي سردسيري نيز از سمت شمال غالباً بر 
 .در آب و هواي قسمت محدودي از سواحلش بي تأثير نيست
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  معرفي سايت موضوع طراحي-8-3

سايت محل پروژه جزء اراضي پارك بزرگ تبريز بوده و زميني نسبتاً مسطح   : موقعيت -8-3-1
 هكتار است و در جوار تلخه رود واقع شده است و داراي ديد 5حت زمين حدود مسا. مي باشد 

  . و منظره زيبايي نسبت به رودخانه و اراضي پارك مي باشد
  

  : دسترسيهاي اطراف و پايانه هاي مسافر مجاورت سايت  -8-3-2
  :ي تبريز ل  فرودگاه بين المل

شده است و اين مجاورت چندين امكان فرودگاه تبريز در چند كيلومتري محل پروژه واقع 
در اختيار قرار مي دهد از جمله سهولت رفت و آمد مهمانان از اين پايانه در مواقع برگزاري 
همايشها و سخنرانيها و كنفرانسها در محل پارك ؛ ثانياً استفاده از اطالعات هواشناسي در جهت 

قات پروژه هاي مختلف از محل ايستگاه تحليلهاي اقليمي و بررسي هاي علمي مورد نياز در تحقي
  . هواشناسي اين پايانه 

 پايانه مسافري شمال و شمالغرب استان آذربايجانشرقي ؛ 

را فراهم مي آورد و مي تواند . . .   اين پايانه دسترسي سواره شهرستانهاي مرند، شبستر، جلفا و 
  . در مواقع ضروري مورد استفاده قرار گيرد

   :ميدان آذربايجان
اين تقاطع بزرگ شهري بعنوان گره و محل اتصال دسترسيهاي اصلي و بزرگراههاي 
كنارگذرشهري در شمالغرب تبريز است و در اين محل تقاطع دسترسيهاي اصلي مثل بزرگراه 

آذربايجان ، چايكنار ، بزرگراه پاسداران و جاده فرودگاه و پايانه مسافري مرند بر هم متصل      
 .  داراي اهميت فوق العاده اي استلذا. مي شوند

تلخه رود در جوار اين ميدان واقع شده است و با فضاهاي سبز اطراف ميدان مي تواند زمينه اي 
  . مساعد براي افزايش زمينه گردشگري در آينده باشد

 :  بزرگراه پاسداران 
پايانه جنوبي آن اين بزرگراه به عبارتي كنارگذرشرقي تبريز است كه پايانه شمالغرب را به 

. متصل مي كند و در امتداد مسير خود امكان دسترسي به نقاط مختلفي از شهر را فراهم مي آورد
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اين دسترسي همچنين يكي از مهمترين اماكن جذب توريست و گردشگري تبريز يعني مقبره عون 
 . مي باشدبن علي را نسبت به محل پروژه فراهم مي آورد و از اين لحاظ حائز اهميت بيشتر 

 :بلوار آذربايجان 

بلوار آذربايجان بعنوان دسترسي اصلي اتصال ميدان آذربايجان بعنوان گره شهري مجاورت 
واقع شدن . و محدوده داخلي شهر حائز اهميت است) نصف راه ( سايت پروژه به ميدان جهاد 

يز به اهميت اين تقاطع غير همسطح ستارخان در اين معبر يعني محل تقاطع كنارگذرچايكنار ن
 . بلوار مي افزايد و آنرا به يكي از شريانهاي اصلي شهر متصل كرده است 

 :كنارگذر چايكنار 

اين معبر مهمترين مسير اتصال پايانه هاي شهري و مراكز عمده تجاري ، اداري و خدماتي 
هميت شهر تبريز بوده و به لحاظ واقع شدن قسمت زيادي از خط قطار شهري در اين مسير ا

در واقع تقاطع ستارخان در امتداد چايكنار و بلوار آذربايجان بعنوان مفصل . بيشتري يافته است
مهمي در اتصال پايانه شمالي و محل سايت پروژه به بافت داخلي شهر و مراكز اصلي تجاري مثل 

 . مي تواند باشد... بازار بزرگ تبريز ، مراكز اداري مثل شهرداري تبريز و 

  :تو جاده سن

جاده سنتو از دو ديدگاه حائز اهميت .     سايت پروژه در امتداد معبر اتصال به جاده سنتو قرار گرفته است 
اين دسترسي اوالً در مسير خود امكان دسترسي به پايانه راه آهن ، ايستگاه تبريز را فراهم مي آورد و . است 

شمال استان ، محور اصلي ارتباط سواره به استانهاي ثانياً عالوه بر امكان ايجاد دسترسي به شهرستانهاي 
  .مجاور از جمله آذربايجانغربي را فراهم مي آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 )منبع اينترنت( موقعيت سايت و دسترسيهاي واقع در اطراف آن - ب- 3-8تصوير 
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  : پيش طرحها و اتودهاي اوليه طرح -8-4

  :اتود هاي ساختمان اداري وكتابخانه 
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  :ساختمان انكوباتور و مركز مطالعات 
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  سايت پالن وساير ساختمان در طرح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

   برنامه فيزيكي پارك علمي و فن آوري تبريز-8-4

  :  اهداف و فعاليتها-8-4-1

آوريهاي پيشرفته مناسب به منظور ايجاد، پردازش، كاربردي كردن و اشاعه فن ها، اخذ،شناسايي زمينه -1
 .اي صنعتي كشورآورانهنعلمي و ف ارتقاي سطح

اي و اطالع هاي علوم رايانهآوري در رشتههاي علوم و فنراهبردي در زمينه پژوهشهاي بنيادي و -2
 .آوري زيستيانرژي، مواد ، علوم محيطي و فن رساني،



 ١٩٩ 

جهت آوري و جلوگيري از آثار زيانبار آن در وري مناسب از فننوين براي بهره هايدستيابي به شيوه -3
 .سالمت محيط زيست حفظ و

 :محدوده فعاليتها وظايف و -8-4-2

هاي فعاليت مركز بر اساس ضوابط و زمينه هاي آموزش در راستاي اهداف ودوره اندازييجاد و راها -1
 ارائه و چاپ و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور؛ مقررات آموزش عالي و شوراي گسترش دانشگاهها

  هاي آموزشي برگزاري سمينارهاي علمي و كارگاه ؛المللي بينمقاله سطوح ملي و

المللي در چارچوب اهداف و فعاليت اي و بينبا سازمانها و نهادهاي منطقه هاي الزمبرقراري ارتباط -2
علمي اكو و آيسسكو به منظور  ، بنياد)اكو(اولويت يونسكو، سازمان همكاريهاي اقتصادي  مركز با

ها و مبادله اطالعات علمي و استفاده ها و شيوهيافته ترين مناسب براي آشنايي با تازههايتدارك زمينه
 آوري؛فن از تجربيات يكديگر و مبادله

ها و نهادهاي داخلي و طرحهاي مشترك علمي و پژوهشي با ديگر موسسه ريزي و اجرايبرنامه -3
  انجام طرحهاي مشترك با مراكز صنعتيخارجي؛

 المللي؛هاي علمي و تخصصي در سطوح ملي و بينها و گردهماييكنگره مينارها،برگزاري س -4

اي، نوارهاي ويدئويي، فيلمهاي تلويزيوني و افزارهاي رايانهنشريات و تهيه، نرم انتشار كتب، مجالت و -5
  و آموزشي؛فراوردهاي علمي، پژوهشي  ديگر

هاي مشترك ماتي و آموزشي براي شناسايي حوزههاي پژوهشي، صنعتي، خدبخش برقراري ارتباط با -6
 انجام طرحهاي تحقيقاتي راهبردي مورد نياز؛ فعاليت و

ارايه امكانات و خدمات به بخشهاي پژوهشي، صنعتي، آموزشي و  همكاري و تشريك مساعي و -7
   . مركز اينواحدهاي تحقيق و توسعه در جوار خدماتي براي ايجاد

و بنيادي و كاربردي به طور مشترك با بخشهاي پژوهشي، صنعتي،  ( R&D) ايانجام تحقيقات توسعه -8
 آموزشي؛ خدماتي و
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بخشهاي پژوهشي، صنعتي، خدماتي و آموزشي در زمينه آخرين تحوالت  ارايه خدمات اطالعاتي به -9
 مرتبط و مفيد در حوزه محصول، فرايند و سازمان؛ ايآورانهفن

المللي و ايجاد بانك اطالعاتي و نزديك با مراكز اطالع رساني ملي و بينهمكاري  ارتباط مستقيم و -10
بخشهاي پژوهشي، صنعتي ، خدماتي و آموزشي جهت اخذ و كاربرد  ارايه خدمات اطالعاتي و فني به

  هاي محصول، فرايند و سازمان؛اي مرتبط و مفيد در حوزهآورانهفن آخرين دستاوردهاي

و ارايه خدمات و تشريك مساعي با اشخاص حقيقي و حقوقي بويژه اعضاي تشويق  زمينه سازي و -11
 هاياندازي موسسههاي پژوهشي براي ايجاد و راه و موسسه مركز و ديگر دانشگاهها هيأت علمي

يا در  به طور مستقل) هاي متكي بر تحقيق و توسعهموسسه(آوري پيشرفته توليدي و خدماتي فن
 .كز  مر با اينهمكاري مشترك

الزم براي جلب همكاري متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و متخصصان  هايايجاد زمينه -12
 مركز؛ خارجي با

 علمي با مراكز علمي و تحقيقاتي كشور  پژوهشي با كشورهاي ديگر و تبادل–علمي  عقد قراردادهاي -13
 .هاي همسايه و ساير كشور ها

آوريهاي  كشور به فن استان و ان مدت و بلند مدت براي دستيابيكوتاه مدت، مي هايتهيه برنامه -14
 . كشور با كشورهاي پيشرفته جهان يآوربه حداقل رساندن فاصله فن پيشرفته به منظور

آزمايشگاهي، و  علمي به منظور استقرار واحدهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، ايجاد و احداث پارك -15
  مين خدمات مورد نياز آنها؛آوري پيشرفته و تأتوليدي با فن

  هاي آنها  فضاها و زيرمجموعه-8-4-3

با توجه به اهداف و وظايف پيش بيني شده براي اين مركز علمي و تحقيقاتي، فضاها و ريزفضاهاي زير با 
  .توجه به محدوده اجرايي خود در حيطه وظايف تعيين شده به شرح زير خواهد بود

 اصلي در نظر گرفته شده است كه به تشريح فضاهاي هر يك از آنها  ساختمان2در طراحي اين مجموعه 
  .پردازيم، سپس ساير فضاهاي طرح توضيح داده خواهند شدمي



 ٢٠١ 

  ساختمان مركزي، اداري و كتابخانه -1
پژوهشكده انرژي كه تحت نظر معاونت پژوهشي و آموزشي (ساختمان انكوباتور و مركز مطالعات  -2

 )مي باشد
 همايش مجموعهآمفي تئاتر و مركز  -3

 نمايشگاه دائمي پارك -4

  مجموعهنمازخانه -5

 رستوران مجموعه -6

  محوطه مجموعه و فضاهاي باز محوطه -7

 : ساختمان اداري و كتابخانه -8-4-3-1

  :طبقه همكف
  :مديريت مجموعه شامل

  دفتر رياست -
 دفتر معاونت -

 دفتر منشي  -

 روابط عمومي -

 حسابداري و امور مالي -

 نگهباني و اطالعات -

 نه و سرويس بهداشتيآبدارخا -

  :سالن اجتماعات شامل
   نفر120سالن اجتماعات با ظرفيت  -
 سالن پذيرايي -

 نمايشگاه موقت -

 سرويسهاي بهداشتي -

  :كتابخانه مجموعه شامل
   نفر140سالن مطالع براي  -
 مديريت كتابخانه -



 ٢٠٢ 

 ميز پذيرش -

 ميز امانت -

 انديكس جستجو -

 انتشارات -

 مخزن بسته -

 مخزن باز -

 تقفسه مطبوعات و مجال -

 انبار لوازم -

  :طبقه زيرين شامل
  )طبقه زيرين فضاي گلخانه اي(انباره هاي سنگي -
 اتاقهاي تاسيساتي -

 كارگاههاي مرتبط به تونل باد -

 كارگاههاي مرتبط به گنبد مصنوعي آسمان -

 اتاق مسئول، داالن آزمايش، اتاق كنترل، اتاق تاسيساتي ويژه: تونل باد و فضاهاي آن شامل -

 اتاق مسئول، صحن گنبد، اتاق كنترل، اتاق ضبط: ن و فضاهاي آن شاملگنبد مصنوعي آسما -

 سرويسهاي بهداشتي -

  :طبقه اول شامل
  : معاونت فني و اجرايي شامل

  مدلسازي نمونه هاي مطالعاتي  -
 بررسي موارد اجرايي پروژه ها و بهينه سازي شيوه هاي ساخت -

  نظارت تخصصي بر پروژه هاي نيروگاهي و مولدهاي انرژي -
وابط عمومي و دفتر هماهنگي با موسسات علمي و تحقيقاتي و مراكز آموزش عالي، مراكز صنعتي، ر

  ...كارخانه ها و وزارت خانه ها و 
  :معاونت آموزشي شامل

  دفتر معاونت -
 دفتر آموزش -

 بايگاني -



 ٢٠٣ 

 اتاق اساتيد -

 اتاق مشاوره -

  )شكده انرژي مجموعهپژوه(معاونت پژوهشي و تحقيقاتي؛ مديريت واحد انكوباتور و مطالعات 
  آرشيو اسناد صوتي و تصويري -
 آرشيو اسناد علمي -

 دبيرخانه -

 آبدارخانه -

 سرويسهاي بهداشتي -

  :طبقه دوم شامل
   كاربر60سايتهاي كامپيوتري براي  -
  نفره20 كالس 4كالسهاي آموزشي  -

  نفره20 كالس 2) مولتي مديا(كالسهاي سمعي و بصري  -

 اتاق اساتيد -

 اتاق كنفرانس -

 زشدفتر آمو -

 انبار لوازم و تجهيزات -

 آبدارخانه -

  :طبقه سوم شامل
  :آزمايشگاه ايزوله حرارتي شامل

 كوره عمليات حرارتي -

 انجام سيكلهاي حرارتي براي مواد و مصالح مختلف -

 كوره حمام نمك -

 )كوره كنترل اتمسفر(انجام عملياتهاي حرارتي تحت اتمسفر گاز محافظ  -

 انكوباتور ايزوله كشت -

  تجهيزات آزمايشگاهيانبار لوازم و -

 اتاق استراحت اساتيد و كاركنان -

 آزمايشگاه -



 ٢٠٤ 

 سرويسهاي بهداشتي -

  آزمايشگاه تخصصي و كارگاه مواد مجهز به ابزار الكترو پوليش و دستگاههاي برش دقيق و ساير ابزار
  انكوباتور ايزوله كشت -
 اتاق استراحت اساتيد و كارمندان -

 انبار تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي -

 ق مسئول آزمايشگاههااتا -

 سرويسهاي بهداشتي  -

 آبدارخانه -

  )پژوهشكده انرژي( ساختمان انكوباتور و مركز مطالعات -8-4-3-2
  : گروه پژوهشي است كه عبارتند از3اين پژوهشكده داراي 

 نه سازي و مديريت انرژي گروه پژوهشي بهي-1

 هاي تجديد شونده و تبديل انرژي  گروه انرژي-2

 خورشيدي و استفاده بهينه از آنتخصصي و پژوهشي انرژي  گروه -3

 : گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي-1

 توليد و مصرف بهينه ي درعنوان يك راهكار عملي مطمئن با نگرش تخصيص مديريت سيستمهاي انرژي به
 .حفظ منابع انرژي دارد انرژي نقش اساسي در

 :بيني نمودرا مي توان به شرح زير پيش هاي اين گروه پژوهشي  برنامه

   انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و بررسي قابليت جايگزيني انواع انرژي -1
رويكرد مسائل مديريتي و    مطالعات و محاسبات ريسك سرمايه گذاري در مديريت انرژي با توجه به-2

 .اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي

 كيب بهينه انواع انرژي و سهم آنها در سبد كااليهاي موجود و دستيابي به تر از انرژي برداري بهينه  بهره- 3

 .مصرف كننده

 .مدت  بلندهاي تدوين استراتژي مصرف انرژي مربوط به صنايع در برنامه -4

بخشهاي توليد، انتقال و توزيع  تعيين راهكارهاي كاهش تلفات مصرف انرژي با تمهيدات مورد نظر در  -5
  .انرژي



 ٢٠٥ 

 .فرآيند توليد،انتقال و توزيع آن  در كاهش تلفات انرژي الكتريكي-6

 .مديريت در بخش مديريت انرژي استفاده از روشهاي هوشمند   -7

  .مصرف انواع انرژي ارائه خدمات اطالع رساني در زمينه توليد و  -8
  .توليد و مصرف انرژي افزارهاي مناسب مديريت  توليد نرم-9
 :هاي تجديد شونده و تبديل انرژي  گروه انرژي- 2

 محدوديتها، موانع و امكانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژي ، ضروري به منظور شناخت دقيق

ها به روش علمي و دقيق  هاي موجود انرژي و روند تبديل اين انرژي برداري از پتانسيل ميزان بهره. است
 . محاسبه و ارزيابي گردد

  :ش بيني نمود را مي توان به شرح زير پي گروه اينهاي برنامه
 هاي تجديد پذير   گيري و يا جايگزيني انرژي مطالعه امكان سنجي بكار  -1

 :هاي تجديد شونده و تبديل انرژي  گروه انرژي- 2

 محدوديتها، موانع و امكانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژي ، ضروري به منظور شناخت دقيق

ها به روش علمي و دقيق   موجود انرژي و روند تبديل اين انرژيهاي برداري از پتانسيل ميزان بهره. است
 . محاسبه و ارزيابي گردد

 : را مي توان به شرح زير پيش بيني نمود گروه اينهاي برنامه

  هاي تجديد پذير   گيري و يا جايگزيني انرژي مطالعه امكان سنجي بكار -1
  آلودگي كمتر ه حفظ محيط زيست وهاي تجديد پذير به منظور كمك ب استفاده از انرژي -2
  فسيلي بررسي و مطالعه استفاده از سوختهاي جايگزين به جاي سوختهاي -3
 هيبريد بكارگيري سيستمهاي پيشرفته تبديل انرژي از جمله سيستمهاي -4

 تجديد پذير خصوصاً براي منابع هاي كمك به تأمين انرژي حرارتي الكتريكي از طريق استفاده از انرژي -5
   دور از دسترس

 هاي تجديد پذير  انرژي بررسي پتانسيلهاي استفاده از -6

  هاي مختلف انرژي استخراج شاخصهاي كشش جايگزيني -7
   بررسي كشش منطقه اي انرژيهاي تجديدپذير-8
  : تخصصي و پژوهشي انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آنگروه -3

و همچنين دستيابي انرژي خورشيد طراحي، ساخت و كاربرد به دانش فني   هدف اصلي اين گروه دستيابي
تكنيكهاي  روشها و  طريقازو تبديل آن به ساير صورتهاي قابل مصرف عمومي انرژي  ذخيره به دانش فني



 ٢٠٦ 

 .باشد  انرژي خورشيدي ميدر جهت بهره گيري از  طراحي غير فعالمختلف

 :تعريف نمودرا مي توان به شرح زير  هاي اين گروه پژوهشي برنامه

  ، ساخت نمونه آزمايشگاهيسلولهاي فتو ولتائيكهاي فني اجزاء  بررسي -1

 سلولهاي فتوولتائيك هاي شبكهاندازي و تست طراحي، ساخت و نصب، راه -2

عناصر و اجزاء سلولهاي مربوط به خصوصيات فيزيكي، شيميايي، الكترو شيميايي  هاي گيري اندازه -3
 .اجرايي آنها و تعيين كارايي آنها در شرايط مختلف محيطي و  و طول عمرفتوولتائيك

 بررسي ضرايب، انرژيهاي رياضي سه بعدي انتقال هاي ترموديناميك و مدل  مدلهو توسع طراحي -4
هاي جذب و ذخيره انرژي  و سيستم سلولهاي فتوولتائيك  اجزاء مصالح مختلف ساختماني وانتقال حرارت

 .خورشيدي

 در باتريهاي خورشيديسنجي در استفاده از   و امكانحرارت   آزمايشي كاربرد مرتبط با انتقالانجام امور -5
  .... انرزي از جمله در خودروها، نيروگاهها و هاي مختلف تبديل سيستم

هاي مختلف   و استفاده از روشانرژي در قالب صورتهاي مختلف آن نظري روش توليد -بررسي فني  -6
 . در جهت پايدار سازي آنفسيلي و منابع انرژي تجديد شونده نابع مبهينه سازي مصرف

هاي بنيادي،  تواند در زمينه مي هاي هر يك از گروههاي پژوهش اين پژوهشكده با توجه به اهداف و برنامه 
  :جمله اي با سازمانها و ارگانهاي دولتي از كاربردي و توسعه

  وزارت نيرو و شركتهاي تابعه -
  نو سازمان انرژيهاي -
  وزارت صنايع -
  وزارت نفت -
  مطالعات انرژي مركز -
 وزارت مسكن و شهرسازي -

 مراكز مرتبط صنعتي -

 زيست سازمان حفاظت محيط -

هما هنگي و تدوين اين همكاري بر اساس بر نامه هاي مدون پارك در راستاي .همكاري داشته باشد
  .رك مي باشدپروژه هاي تحقيقاتي انجام مي شود و بر عهده معاونت روابط عمومي پا

  :بر اساس توضيحات ارائه شده از كليت فضاهاي پژوهشكده ليست ريزفضاهاي اين مجموعه مي پردازيم
  : بخش مطالعات بهينه سازي انرژي شامل-1



 ٢٠٧ 

  رياست دفتر -
 معاونت دفتر -

 سايتهاي كامپيوتري -

 اتاق كارمندان -

 اتاق جلسات -

 سرويسهاي بهداشتي  -

  :انرژي شامل دفتر تدوين و برنامه ريزي منابع -2
  مديريت دفتر -
  اتاق جلسات -
  سايت كامپيوتري -
  اتاق برنامه ريزان شهري و منطقه اي -
  اتاق كارمندان -
 سرويسهاي بهداشتي -

   دفتر مديريت و نظارت بر توليد و توزيع انرژي-3
  )امكان سنجي و به كارگيري منابع تجديدپذير( دفتر مطالعات منبع انرژي -4
  )ستاني و كشوريا( بخش مطالعات منطقه اي -5
   بخش طراحي و آزمون نمونه ها -6
   بخش طراحي و توسعه مولدها و مبدلهاي خورشيدي-7
  :  طبقه زيرزمين كه شامل-8
  )Work shopبرگزاري (كارگاههاي آموزشي  -
  كارگاه تخصصي مدلسازي -
  آزمايشگاه تخصصي آزمون مدلها -
  آمفي تئاتر -8-4-3-3

  :طبقه همكف شامل
  : نفر190ت به ظرفيت  سالن اجتماعا-1
  سرويسهاي بهداشتي داخلي سسسس -
  اتاق3فضاي پشت سن  -



 ٢٠٨ 

 خروجهاي اضطراري -

 بوفه عمومي -

 فضاي تدارك وپذيرايي داخلي سالن -

   اتاق مديريت-2
   دفتر هماهنگي و تنظيم برنامه-3
 VIP اتاق پذيرايي مهمانها و ورودي -4

   البي تجمع عمومي-5
  :طبقه اول

   نفر152ظرفيت بالكن آمفي تئاتر به  -
 البي تجمع عمومي -

 فضاهاي تدارك و پذيرايي سالن -

 سرويسهاي بهداشتي -

  :طبقه دوم
  اتاق كنترل صوت، نور و تهويه داخل سالن -
  : نمايشگاه دائمي-8-4-3-4

نتايج پروژه هاي تحقيقاتي و اجرايي پارك علمي و فناوري در نمايشگاه دائمي اين پارك گردآوري و به 
  . شودنمايش گذاشته مي

  : نمازخانه-8-4-3-5
  ورودي مجزا -
  شبستان مردانه طبقه همكف -
  شبستان زنانه طبقه اول -
  وضوخانه هاي مجزا -
  آبدارخانه مجزا در طبقات -
  سرويسهاي بهداشتي مجزا -
  : رستوران-8-4-3-6
  طبقه همكف -
   نفر160سالن به ظرفيت  -



 ٢٠٩ 

  مديريت رستوران -
  ميز پذيرش و سفارشات -
 سرويسهاي بهداشتي -

  احت كاركناناتاق استر -
  : آشپزخانه شامل

  محل پخت وپز -
  محل شست و شو -
 آماده سازي و تحويل غذا -

 ورودي مجزا -

  :طبقه زيرزمين
  سردخانه -
  انبار مواد غذايي -
  سرويسهاي بهداشتي و حمام ويژه كاركنان -
  انباره سنگي -
  اتاق تاسيسات -

  :طبقه اول
   نفر68سالن پذيرايي به ظرفيت  -

  :آشپزخانه شامل
  حويل غذا آماده سازي و ت -
 جمع آوري ظروف و شستشو -

 

   ترسيمات و اسناد طراحي-8-5
  
  
  
  


