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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 1931 پاییز(، 11)پیاپی:  4، شماره پنجمسال 

 
 

 

 یریگبهره تیشهر قلعه گنج با محور یفرهنگ یحیمجتمع تفر یطراح

 *یاز فرهنگ و مصالح بوم

     

 *2فیشر یدیرش اوشیس، 1خادم ینادر دیوح
 30/30/89تاریخ دریافت:  

 41/39/89تاریخ پذیرش: 
 

  01707کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

و بهره یعیطب طیانسان و مح هیبوده است. ارتباط دوسو عتیبا طب ییراو همگ یسازگار ازمندین یزندگ یانسان همواره برا
را  یانسان یازهایآورد که ن دیپد رانیا نیرا در سرزم شناسیمردم اهیاز جمله دانش گ یشگرف هایاز آن، دانش برداری

و  شیسرما دیدانش تول فردمنحصربه هایدانش نیاز ا یکیاست.  دهیبه چالش کش زیرا ن دیجد یبرآورده ساخته و تکنولوژ
به خصوص حوزه بلوچستان و هرمزگان به  جوارهممناطق  یرود است که با بعض لیهل یدر حوزه فرهنگ یبوم هایسازه

گرم و خشک  میاقل رد رودلیهل یدارد. حوزه فرهنگ یفراوان هایمشابهت ،یو فرهنگ یمیهمسان اقل هاییژگیو لیدل
بدون  لیدل نی. به همردگییماه از سال را در بر م 9است که گاه تا حدود  یطوالن هایتانتابس یواقع شده و دارا رانیا

در  شیسرما دیرو دانش تول شیبود. در پژوهش پ رممکنیغ تقریباًمنطقه  نیو اقامت در ا یزندگ شیو دانش سرما شهیاند
قرار  بررسی مورد بلوکو بُن ختِکنیَند، چون، کاوار، آدورب هاییبه بحث گذاشته است و سازه رودلیهل یحوزه فرهنگ

است که در استفاده از گز و آدور  ییسرا ختکنیو از درخت نخل، گز و آدور است، اما  یاهیگ شتریگرفتند. مصالح آدوربند ب
الف . بر خشودیآن از گل و خشت خام استفاده م هایوارهیو د یپ یبنا یبا آدوربند مشترک است اما بر خالف آدوربند برا

سازه نی. همه اگرددیبنا م  0بهره بردن از شوباد یباز و برا یتنها در فضا وارهیو د پی داشتن بدون بلوک بن ها،سازه نیا
دانش  یعیطب هیاول ادمو با هاسازه نیمکران و هرمزگان مورد استفاده بوده است. ا رود،لیگسترده حوزه هل یاجغرافی در ها
 رونیازاسبک هستند.  هایو سازه یآب یاز جمله کولرها یمدرن امروز یو معمار یصنعت داتیاز تول یاریبس دتولیشیپ

 یمعمار هایسازه یو بررس شیسرما دیتول یبرا رودلیهل یساکنان حوزه فرهنگ یسازوکارهامقاله شناخت  یهدف اصل
 دیپد شیسرما دیمنطقه در تول میو اقل طیبر مح یمبتن هاییاست که چه سازه نیا یاصل شحوزه است. پرس نیدر ا یسنت

فراهم آمده و با روش  ایمصاحبه و ابزار کتابخانه ،یدانیپژوهش با مشاهده، مطالعات م هایرو داده شیپ قیآمدند؟ در تحق
و  ختکنیچون کاوار، آدوربند،  هاییاست که سازه نیپژوهش ا افتهی نیترمهم. اندبه بحث گذاشته شده یلیو تحل یفیتوص
بر  مبتنی هاآن هاولی مواد و اندبنا شده شیسرما دیبه تول ازیو جهت ن ستنده یشیکارکرد سرما دارای اول وهله در بلوکبن

 هاسازه نیمقابله با فصل گرما دارد. در وهله دوم ا یرا برا تیقابل نیترشیبحوزه است و  نیدر ا شناسیمردم اهیدانش گ
 .رفتندیدر فصل گرما به کار م یفاسدشدنو  ییمواد غذا نگهداری جهت

 

 کاوار ختَکَن،یَآدوربَند،  رود،لیهل یحوزه فرهنگ ش،یسرما یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
 (vahidnaderi367@gmail.com) یدانشگاه ازاد اسالم یارشد معمار یکارشناس یدانشجو -1
 )مسئول مکاتبات( واحد شهر بابک یدانشگاه ازاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه یمعمار یدکتر -2
 وزدمی تابستان در هنگام که شب یمیباد نسبتا مال -9
از  یریبهره گ تیشهر قلعه گنج با محور یفرهنگ یحیمجتمع تفر یبا عنوان)طراح یارشد معمار ینامه کارشناس انیاله حاضر مستخرج از پامق -*

دانشگاه ازاد واحد شهر بابک در  فیشر یدیرش اوشیدکتر س یجناب اقا ییواحد کرمان,با راهنما ی(در دانشگاه ازاد اسالم یفرهنگ و مصالح بوم
 است. جامانحال 
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 مقدمه  -1
. ردگییشکل م یگوناگون هایفرهنگ ییایو متناسب با عامل جغراف دنماییم لیرا بر انسان تحم ایژهیو طیشرا ییایجبر جغراف

خود بود و  یازهایبرآوردن ن یانسان برا همایدست عتطبی. اندداشته کنشیهمواره رابطه برهم یعیطب طیو مح انسان گرید یاز سو
 نتریو درختان از مهم اهانی. گدادیقرار م برداریو مورد بهره رییو آن را مطابق خواست خود تغ بردیدست م عتیدر طب زیانسان ن

 ،یداروساز ،پزشکی در هاانسان استفاده از آن یدر زندگ اهانیگ یکاربردها نیترمهمهستند از در دسترس انسان  یعیمنابع طب
 یانسان مبتن زندگی در هاو کاربرد آن اهانیگ نیبوده است. کشف خواص ا انانس یازهایاز ن گرید یاریو بس سازیخانه ،یکشاورز

. افتیدست  شناسیمردم اهیگ نهیدر زم بهاگران یو خطاها بشر به دانش آزمون نیبود و به پشتوانه ا یاریبس یبر آزمون و خطاها
 نهیشیپ زیدست بشر ن هایسازه در هااز آن تفادهبود و اس دیمف اریبس زندگی در هاو درختان در کاربرد آن اهانیشناخت خواص گ

ساخت خانه و ملزومات آن استفاده کرده است.  یبرا اهانیدارد. در طول زمان انسان از شاخ و برگ درختان و گ یطوالن اریبس
و  هاسازهنوع  ریدارد. در مناطق سردس یبستگ یزندگ طیبه نوع آب و هوا و مح اهانیاستفاده از شاخ و برگ درختان و گ

برگ  یاز نوع درختان سوزن یاهیپوشش گ یریو گرمس یابانیمتفاوت است. در مناطق ب اریبس ریاستحکامات نسبت به مناطق گرمس
گرم سال  طیدر مح ستیز طیهستند که شرا یدرختان شتریب زیمناطق ن نیآن است. درختان ا ریاز تبخ یریآب و جلوگ رهیذخ یبرا

 زیزار ن-و شوره یریبرگ همچون درخت خرما هستند و در مناطق کو یاز درختان سوزن شتریب زینوع درختان ن نیرا داشته باشند. ا
در ساخت و  زیاستفاده شده است. نوع خاک منطقه ن یبشر هایو از هر دو گونه درختان در سازه دروییم گز هایدرختان و درختچه

کردند. از -می استفاده هامنطقه در سازه ی)خاک و سنگ( متناسب با آب و هوا ینیزم ،یاهیساز مورد استفاده بود. از مصالح گ
حوزه دارد و کمتر  نیو کار روزانه و اسکان ساکنان ا یدر زندگ یکه نقش بارز رودلیهل یمنطقه حوزه فرهنگ هایسازه نیمهمتر

نام برد که  توانیرا م تِکَنخی و بلوکبُن بند،آدور کاوار، هاسازه نیهستند. از ا شیسرما دیتول هایبه آن توجه شده است، سازه
خشن  اریگرم و خشک و در تابستان بس رودلیهل ییایجغراف طیمنطقه بودند. مح نیمردم ا یاسکان و زندگ یسراها برا نیمهمتر

بود. از  مکننام شیبخصوص دانش سرما یتجرب هایدانش و هاراه حل دنیشیبدون اند یطیمح نیدر چن یاست. استقرار و زندگ
 طی. محدینما یبررس عتیطب فرسایطاقت یحوزه را در چالش با گرما نیا یآن است که دانش انسان یرو در پ شیرو پژوهش پ نیا

فصل گرم سال مناسب بودند و  یمنطقه برا نای در هاسازه نیشتریکه ب دهدیحوزه نشان م نیدر ا یدست بشر هایو سازه یعیطب
س منطقه و در دستر عتیدر طب فراوانی به هاآن هیو مواد اول شدندیم هیته نهیهز نیبودند که با کمتر یسبک هایسازه هاآن

 ساکنان قرار داشت.
 

 روش پژوهش -2
آوری گردید و ها با شیوه میدانی و از طریق مصاحبه و مشارکت میدانی جمعشناسی است. دادهرویکرد پژوهش پیش رو مردم

 در مواردی متکی به مشاهده و تجربه نویسنده است. روند بحث بیشتر اکتشافی و کیفی است. 
 

 پیشینه پژوهش -3
 توان بررسی نمود.را به عنوان پیشینه پژوهشی در این زمینه می چند کار تحقیقی

های شناسی و دانشپردازد بلکه چارچوب کلی پیرامون گیاه مردمهای بومی نمی(، به گونه خاصی از دانش4080فرهادی) 
ون این پژوهش با (، ارتباطی پیرام4039)فرهادی:  "کشت آدوری )خاروابسته(؛ کشت فراموش شده"در پژوهش  بومی است. 

پژوهش پیش رو وجود دارد و آن هم مربوط به گیاه آدور )خارشتر( است. در پژوهش فرهادی دانش مربوط به این گیاه در زمینه 
(، به 4087موالنایی و سلیمانی ) کشاورزی و در پژوهش پیش رو این گیاه در دانش تولید سرمایش به بحث گذاشته شده است. 

اند. در این پژوهش بحثی نیز راجع به خارخانه به عنوان بخشی از معماری بومی سیستان در سیستان پرداختهعناصر معماری بومی 
وجود دارد. خارخانه از نظر کارکرد در سیستان با آن چه که در حوزه فرهنگی هلیل رود وجود دارد، متفاوت است. در سیستان 

-رود اما در حوزه هلیلیه هوا و جلوگیری از گرد و خاک به درون منازل به کار میخارخانه )با استفاده از گیاه آدور( بیشتر جهت تصف

شود نیز در دو ها از گیاه آدور استفاده میهای معماری که در آنگیرد. نوع سازهرود صرفا جهت تولید سرمایش مورد استفاده قرار می
تا جایی که جستجوها نشان داد پژوهش مستقلی پیرامون دانش رود تفاوت بارزی با یکدیگر دارند. منطقه سیستان و حوزه هلیل

 سنتی تولید سرمایش و استفاده از گیاهان از جمله گیاه خاردارِ آدور در تولید سرمایش صورت نگرفته است.
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 رودموقعیت جغرافیایی هلیل -4
ر اساس تقسیمات جدید کشوری در سال گیرد. این مناطق بحوزه فرهنگی هلیل رود نیمه جنوبی استان کرمان را در بر می

رود پنجاه و یک هزار ش. در حوزه شهرستان جیرفت قرار گرفتند. در این تقسیمات جیرفت یا به عبارت بهتر حوزه هلیل4043
آباد و گنج، عنبرکیلومتر مربع وسعت داشت. مناطقی که در حوزه جیرفت قرار گرفتند عبارت بودند از: کهنوج، منوجان، رودبار، قلعه

های های مستقلی شدند)فرهنگ جغرافیائی آبادیش. تبدیل به شهرستان4098تا  4079های فاریاب. همه این مناطق بین سال
 (.40-49: 4083؛ صفا، 0: 4091استان کرمان، 

 
 

رود در استان موقعیت حوزه فرهنگی هلیل -1شکل 

 بر اساس آخرین تقسیمات کشوری  کرمان

 

وزه فرهنگی هلیل رود منطبق بر جیرفت، بر محدوده ح -2شکل 

ش. )فرهنگ جغرافیایی 1111اساس تقسیمات کشوری سال 

 (954کرمان و مکران ص  8، استان 8ایران، جلد 

های بومی پدید آورده است. این ها و دانشرود چند ویژگی بارز جغرافیایی محیط مساعدی برای انواع فرهنگدر حوزه هلیل
های مرکزی ایران هستند که کوهمند است. ارتفاعات این حوزه دنباله رشتههای مناسبی بهرهفاعات، رودها و دشتحوزه از وجود ارت

جنوب شرق، به طرف  -های زاگرس در شمال غربکوهشوند و به موازات رشتهاز گردنه آوَج در مسیر قزوین به همدان شروع می
(. این ارتفاعات زمینه مساعدی برای ییالق 94: 4090یابند)کالنتری خاندانی، می سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران ادامه

روی در سراسر این حوزه و بخصوص در حوزه شمالی آن رود پدید آوردند، از همین رو زندگی کوچو قشالق در حوزه فرهنگی هلیل
 . بین جیرفت و ارتفاعات ساردوییه، جبالبارز، دلفارد و اسفندقه جریان داشت

 

 واژگان و اصطالحات آدوربند -5
 (1141رود)نگارنده: واژگان مربوط به سرمایش و آدوربند در حوزه فرهنگی هلیل -1جدول 
 تلفظ واژه

 

 تلفظ واژه
 Pish پیش: برگ درخت خرما Adoor آدور: گیاه خارشتر

 Mog, Mogh مُگ یا مُغ: درخت خرما
شاگ: ساقه درخت خرما و گز و  ،شافک

 Shafk, Shag غیره

 Shoork شورک: نوعی گیاه
ی که با تنه و ساقه درختان بنا ه: حصارهرِمَ

 کنندمی
Mahreh 

 Chilak ک: طناب بافته شده از برگ خرماچیلَ Salmeh سَلمه: نوعی گیاه

 Baneshbandi هابندی: چیدن ستونبَنِش Chaqhleh قله: قطره آبچَ

 ,Yochak آب قیدن: چکیدنچَیُو چَک، 
CHeqhidan 

کُل: توتک یا لویی، نوعی گیاه که در 
 Kol رویدتاالب می

 Somsil رویدشور، در مزارع میسُمسیل: گیاه سیاه Levar وار: باد گرملِ
 Kalela کَلِال: شبیه خار زردک Kavar, Kevar ای از برگ خرماکاوار، کوار: سازه

 Shobad وزدب میشُوباد: بادی که در ش Golm لم: گودال آبگُ

 Kal کَل، کل آدوربند: گودال آب
کلَک، کلِک، کالکو: چوبی که یک سر ان 

 دو شاخه باشد
Kelak, Kelek, 

Kelakoo 

 Poj پُج: پُرز گیاه و درخت یا فرش Bonkeh : تانکر آبهنکبُ

  Dooreh دوره: ظرف آب، دبه
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 1آدور -5-1
ها همکاری و همیاری با اه در کشاورزی بود. کشاورزان و مقنیان ایرانی در طول قرنیکی از مهمترین موارد استفاده از این گی

اند. به خصوص گیاهان یکدیگر خواص بسیاری از گیاهان را شناسایی و دانش گیاهی را وارد فرآیند کشت و رشد کشاورزی نموده
ها با گیاهان میزبان به این گیاهان خدمت رسانی نمایند و ن آناند که بتوانند با کنار هم نشاندای انتخاب نمودهدرازریشه را به گونه
شده ها همکاری شیمیایی نیز دارند. کشت آدوری با دو روش مجاورتی و پیوندی انجام میها نشوند بلکه با آننه تنها مانع رشد آن

نمودند. این نوع کشت در بسیاری از شت میجات از جمله هندوانه و خربزه را با این دو روش در کنار آدور کاست و بعضی از صیفی
مناطق ایران به خصوص مناطق کویری یزد، سمنان، کرمان، اصفهان، خراسان، تهران، قزوین، قم و مناطق خشک غرب و جنوب 

-18: 4038رود از جمله در جیرفت نیز رایج بوده است )بنگرید به: فرهادی، کشور رایج بوده است. این نوع کشت در حوزه هلیل
رود و بلوچستان دانست زیرا در این مناطق عالوه بر رسد باید اصطالح آدور را ساخته ذهن مردمان حوزه هلیل(. به نظر می11

رود و بلوچستان، استفاده دارویی و کشاورزی، موارد استفاده دیگری نیز دارد. یکی دیگر از موارد استفاده از آن در حوزه هلیل
 برند.ی از ایران، کاربرد آن در تولید سرمایش است که در چنین موردی اصطالح آدوربند را به کار میواحتماال در مناطق دیگر

 

 رود معماری، اجزا و ابزار ساخت آدوربَند در حوزه هلیل -6
اقلیمی و العاده حائز اهمیت است. در سادگی بنای این سازه شرایط آدوربند از لحاظ معماری بسیار ساده و از نظر کارکرد فوق

رود خصوص از درخت خرما است. ساکنان حوزه هلیلفرهنگی منطقه غالب است. غالب مصالح این سازه سرمایشی از طبیعت و به
کشد و به خصوص در تابستان باد ماه طول می 9 تقریباًرود برند. فصل گرم در حوزه هلیلدر بیشتر طول سال در گرما به سر می

آورد. به همین دلیل منازل تابستانی در شرایط سختی را برای ساکنان منطقه به وجود می -منطقه جیرفتنوعی باد گرم در  -لِوار 
گذشته در این منطقه و مناطق همجوار از جمله سواحل خلیج فارس و بلوچستان، با منازل زمستانی کامال متفاوت بود. این نوع 

ها را خنک ها عبور کند و به راحتی آنند به راحتی بنا شوند، باد از آنشدند که بتوانمنازل از مصالح طبیعی و سبک انتخاب می
شناسی کمتر مورد نظر بود و کارکرد این بناها اهمیت بیشتری داشت. مطلعین محلی نمایند. بنابراین در بنای آن استحکام و زیبایی

گرفت. در مرتبه بعد شد و مورد استفاده قرار میانی بنا میبر این باورند که مهمترین این بناها کاوار بود که تا سه دهه قبل به فراو
(. این سراهای تابستانی قبال به فراوانی 4: یادداشت 4080رفت)حمیدی نیا، ها آدوربند به کار مییَختِکَن بود. در هر دوی این سازه

 شود.عشایر منطقه است و به ندرت دیده میگرفتند اما امروزه استفاده از این بناها محدود به استفاده مورد استفاده قرار می
دهند. وسایل مورد نیاز جهت ساخت آدوربند عبارتند از: مهمترین اجزای آدوربند را کاوار، آدوربند، گُلم یا کَل آب تشکیل می   

طناب بافته شده از تنه درختان به خصوص تنه درخت گز برای ستون کاوار، آدور یا گیاه خارشتر، شاگ یا ساقه درخت خرما، چیلَک)
 برگ درخت خرما(، دیلم، گُلم یا کَل )حوض آب(، پیش)برگ همراه با ساقه( درخت خرما. 

 

 شیوه ساخت کاوار -6-1
رود، قبل از هر چیز باید کاوار را آماده کرد. برای ساخت کاوار یا کِوار ابتدا باید از آن جا که آدوربند بیشتر در کاوار به کار می

شود. در چهار گوشه و مسطح نمود. در این محل مکانی به شکل مربع و به اندازه یک اتاق معمولی انتخاب می محلی را مشخص
گیرند معموال از هایی که برای این کار در نظر میدهند. ستونهایی را که از قبل تهیه شده است، در زمین قرار میاین فضا ستون

آید و از طرف دیگر رود و نواحی مجاور به دست میفراوانی زیاد در منطقه هلیل درخت گز هستند. دلیل آن این است که گز با
ها، تیرهای ها و پوشش سقف مناسب هستند. این ویژگیهای درخت گز معموال صاف و یکدست و برای کاربرد در دیوارهشاخه

شوند، باید در و برای ستون کاوار استفاده می سازد. تیرهایی که به صورت عمودیدرخت گز  را از تیرهای سایر درختان متمایز می
ها، دو تیر ای در زمین نشاند که بتوان بر روی هر کدام از کِالکقسمت باالیی دوشاخ یا کِالک باشند. این تیرها را باید به گونه

 (1و  0)شکل  دهند.درجه در زمین قرار می 17ها را با زاویه افقی قرار داد. برای این کار کِالک
. در مرحله بعد (7شکل دهند )های کاوار به ترتیبی که ذکر شد، تیرهای افقی را بر روی آن قرار میبعد از قرار دادن ستون

شکل دهند تا فضای سقف را بپوشاند)تمتری از یکدیگر قرار میسانتی 13تا  47های تیرهای چوبی برای پوشش سقف را در فاصله
3) . 

نشانند. یک طرف بنا را جهت به همراه برگ( درخت خرما را به صورت عمودی در سه طرف می های)ساقهدر مرحله بعد پیش
های خرما را بر روی تیرهای گذراند. همینطور برای پوشش سقف نیز پیشساخت آدوربند و محلی را نیز به عنوان درب بنا خالی می

 (4-1: یادداشت 4080کنند )میرشکاری، سقف انباشته می
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 اسکلت چوبی کاوار -9شکل  نقش کِالک یا کِلِک -1 شکل

  
 کاوار ساخته شده به همراه آدوربند -1شکل  قرار گرفتن تیرهای چوبی برای پوشش سقف -5شکل 

 

 مراحل ساخت آدوربند -6-2
داشته باشد و ویژگی برای ساخت آدوربند باید مکانی را در نظر گرفت که دو ویژگی داشته باشد. یکی این که دسترسی به آب  

های آن را در زمین ( یا ساخت اسکلت بنای آدوربند ابتدا پایه9بَندی)تصویر ( باشد. برای بَنِش4دیگر این که در جهت باد گرم)لِوار
پیش یا  ( که با8شود. بعد آن را با چیلَک)تصویر های آدوربند از شاگ )شافک( درخت خرما و گز استفاده میدهند. برای پایهقرار می

 کنند. بندند و محکم میشود، میبرگ درخت خرما درست می

  
 بندیچیلک، تهیه شده از برگ نخل یا داز)نخل ایرانی( برای بستن نقاط اتصال تیرهای کاوار یا بنش -1شکل 

 

دوباره با چیلک دهند و بندی قرار میدر مرحله بعد آدورهایی را که از قبل تهیه شده است به دور و روی سازه بنش

شود. ارتفاع مناسب برای آدوربند بین یک تا یک متر و نیم است. در گذشته آدوربند را معموال در کنار محکم می

دهی آدوربند را در کنار ساختند. برای سهولت آبدرخت خرما و جاهایی همچون درخت توت، پرتقال و انار نیز می

(. 11نمودند)تصویر یا گُلم )چاله و گودال( در جنب آدوربند حفر می کردند و یا این که یک کَلجوی آب بنا می

آمد که بسیار دلنشین و کرد، هوای خنک و طبیعی به وجود میهنگامی که باد گرم به آدور برخورد و از آن عبور می

 (. 1-2: یادداشت 1931؛ آمیغی، 1-2: یادداشت 1931نیا، مطبوع بود )حمیدی

                                                           
 وزد. لوار با باد و خاک تابستانی متفاوت و فاقد گرد و خاک است.لِوار باد گرمی است که معموال در تابستان می  -4
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 وربند کامل به همراه کَل آبکاوار و آد -8شکل 

   
ای بود که از تابش مستقیم شد به اندازهسازندگان قدیم آدوربند معتقدند میزان آدوری که برای ساخت یک آدوربند استفاده می

د. همچنین فشردگی شنور خورشید به درون کاوار جلوگیری نماید. از سمتی که نور خورشید تابش مستقیم نداشت، کمتر استفاده می
-کردند و در قسمتای باشد که جریان هوا از آن عبور نماید. آدوربند را بیشتر در پایین بنا و در جهت باد ایجاد میآدور باید به اندازه

رگ های فوقانی، سقف و اطراف بناها از سایر مواد و لوازم در دسترس از جمله برگ خرما )پیش(، کُل و حصیرهای بافته شده از ب
 (.4: یادداشت 4080؛ صحت منش، 4: یادداشت4080کردند )آیین، درخت خرما استفاده می

دهی آب درون کاوار نریزد و به طرف بیرون هدایت شود. با کردند که هنگام آبدار بنا میدیواره آدوربند را به صورت شیب
انگیزی در فضای درونی ش نسیم و باد هوای بسیار مطبوع و دلساختند و با وزدار میها را نمپاشیدن آب به بدنه و روی آدورها آن

نیستند. ترکیبی از بوی آب هم بیشتر بود و قابل مقایسه  شد و لذت آن از وسایل سرمایشی امروزی و مدرنکاوار و کپر تولید می

ت تا خاصیت سرمایشی آن حفظ دهی داشو طراوت و تازگی آدور بسیار دلنشین است. آدوربند بین نیم تا یک ساعت نیاز به آب
شود. چنانچه برای مدتی آب در دسترس نبود رطوبت به جای مانده از آب تا مدتی خاصیت سرمایشی داشت اما وجود آب برای 

شد و این کار را بیشر اعضای کوچکتر خانواده انجام دهی آدوربند بین اعضای خانواده تقسیم میآدوربند ضروری است. اصوال آب
(. این نوع بنا از نظر علمی یک کانون سرما در دل گرما به وجود 1: یادداشت 4080؛ آمیغی، 1: یادداشت 4080نیا، د )حمیدیدادنمی
وزید باز هم به دلیل رطوبت هوای خنکی در درون کاوار به آورد. با مرطوب شدن آدور بند و فضای درونی کاوار حتی اگر باد نمیمی

 آمد. وجود می
 

 
  (25/22/41بَندی )عکاس، اسالمی: فضای درونی کاوار و آدوربند، تصویر شاگ و بَنِش -4شکل 

 
آدوربند در مناطقی که وزش باد وجود داشت و حداقل آب نیز موجود بود راه حل بسیار مناسبی برای سرمایش منزل بود. فصل 

توان آدوربند را به کار برد. تا زمانی که ز بهار میمناسب برای آدور بند فصل گرم سال است و طبیعی است که با گرم شدن هوا ا
توان از آن استفاده نمود. بنابراین استفاده از این سازه به موقعیت رود و استفاده از آدوربند موجب سرما بشود، میهوا رو به خنکی می

اه و فصل بهار و در مناطق ییالقی و رود از اواسط فروردین منشین حوزه هلیلآب و هوایی بستگی دارد. بسیاری از مناطق دشت
: 4080؛ محبی، 4: یادداشت 4080کردند)صحت منش، کوهستانی از جمله جبالبارز از اواخر بهار و تیرماه آدوربند را استفاده می

شد که آب ه میشد. بیشتر از گیاهانی استفادبرای ساخت آدوربند از گیاهان خاردار و غیرخاردار دیگری نیز استفاده می  (4یادداشت 
های سوزنی شکل خود نگه دارند. برای این کار از سُمسیل )سیاه شور(، شورک و کَلَال)خار زردک( استفاده را جذب کنند و در برگ

کردند. دوام آدوربند به سلیقه فردی، استحکام بنا و نوع ساخت آن بستگی داشت. اسکلت و شاگ )پایه( آدوربند معموال دوام می
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کردند تا مدت کردند. اگر آدوربند را خیلی خوب و مستحکم بنا میهای بعد تنها آدورِ آدوربند را عوض میو در سال زیادی داشت
کردند ماه از آدوربند استفاده می 0تا  0رود در فصل گرما و بین سه سال قابل استفاده بود. اما اکثر مردم منطقه فرهنگی هلیل

 (.4: یادداشت 4080)محبی، 
 

 
آدوربند با دیوار بتنی)بلوک(، تلفیق مصالح سنتی و جدید در منطقه کوهستانی دِردِسک، جبالبارز جیرفت،  -12 شکل

 (28/29/41)عکاس: صحت منش 

 

 رودسایر بناهای تولید سرمایش در حوزه فرهنگی هلیل -6-3
تِکَن هستند. در ک، پاگِلی، کَپَر، کَنتوک و یَخشود بُن بُلورود بنا میبناهای سنتی دیگری که در گذشته و امروزه در حوزه هلیل

گیرد. سایر کردند اما امروزه کمتر مورد استفاده قرار میتِکَن یک سازه سرمایشی بود و در آن از آدوربند استفاده میها یخمیان آن
گردد و ل و تکنولوژی جدید تأمین میشود اما سرمایش درون این سراها بیشتر با وسایرود یافت میبناها به فراوانی در حوزه هلیل

ساختند. آنان در تابستان از تِکَن را معموال خوانین و کدخدایان می(. یَخ1: یادداشت 4080کنند)آمیغی، کمتر از آدوربند استفاده می
کَن سرایی بود که بیشتر از تِساختند. یَخها را بزرگ و با کیفیت میکردند و جهت رفاه حال مهمانان آنمیهمانان زیادی پذیرایی می

: 4080نیا، شد و ایمنی و دوام آن بسیار بیشتر از کاوار، کَنتوک و پاگِلی بود )حمیدیمصالحی چون گل، آجر و چوب ساخته می
 (.1یادداشت 

 
 تکناجزای مختلف یخ -11شکل 

گرفتند. متر( و ارتفاع کمتر در نظر می 3در حدود تِکَن اصوال متراژی به اندازه یک اتاق معمولی را با طول بیشتر)برای بنای یَخ
ای از اسکلت چوبی )بنش شد و در دو جهت موافق باد دیوارهاز دو طرف در جهت مخالف وزش باد، دیوار خشت و گلی بنا می

باالی بنا قرار کردند. به این ترتیب که تیرهای چوبی یا شافک )شاگ( را که یک سر آن در زمین و سر دیگر در بندی( ایجاد می
آمد. در پشت اسکلت یا های افقی فضای پنجره شکلی به وجود میدادند. با قرار دادن شافکگرفت، به صورت مایل قرار میمی

شد و آن را با پیش درخت پوشاندند. در سقف هم از تیرهای چوبی استفاده میرفت و دیوار را میبندی، آدور یا کَلَال به کار میبنش
 (. 1: یادداشت 4080نیا، ؛ حمیدی4-1: یادداشت 4080پوشاندند )صحت منش، خرما می
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رود جهت باد شرقی و شمالی است به همین تِکَن معتقد است معموال در حوزه هلیلصحت منش یکی از سازندگان قدیم یَخ
نمودند )صحت منش، ی نشیمن جدا میتکن نیز از فضاکردند. فضای درونی آدوربند را در یخجهت آدوربند را در آن جهت بنا می

شکلی به وجود هایی در دیواره روبروی آدوربند، محیط پنجرهتکن با خالی گذاشتن قسمت(. هنگام ساخت یخ4-1: یادداشت 4080
 تکن عبور و فضای درونی را خنک نماید.آوردند تا جریان باد در یخمی

 

 
 ن هواتکن با پنجره جهت جریانمای درونی یخ -12شکل 

 

  
معماری درون سرای بلوچ؛ )عکاس ده باالیی  -11شکل 

1141) 

گیاه داز )نخل ایرانی( جهت تهیه چیلَک یا  -19شکل 

 چیلوک

     
شد به خصوص که سیستان در معرض بادهای در منطقه سیستان نیز بناهایی با استفاده از خار تحت عنوان خارخانه ساخته می

های بومی و متناسب با شرایط اقلیمی این منطقه است )موالنایی و ع بنا به همراه بادگیر از دانشاست و این نو 1روزه 413

 (34: 4087سلیمانی، 
 

 مهمترین موارد استفاده از آدوربند -6-4
اولین و مهمترین استفاده از آدوربند برای تولید سرمایش 
 بود. عالوه بر این برای سرمایش محیط نگهداری احشام، دام و

(. هر کدام از 17و  11ماکیان نیز مورد استفاده بود)تصویر 
جهت استراحت در  های عشایری برای خود آدوربندیگروه

دیدند. حتی امروزه نیز در میان میانه روز و شب تدارک می
عشایر و کشاورزان سنتی این گونه سراها مورد استفاده قرار 

خود در هنگام  رود در محل استقرارگیرد عشایر حوزه هلیلمی
با  کنند. کشاورزان سنتی منطقه نیزگرما از این بنا استفاده می

های کشاورزی بنا گرم شدن هوا سازه آدوربند را در زمین
: 4080؛ آمیغی، 0: یادداشت 4080کنند)صحت منش، می

 (. 1یادداشت 
 

مجتمع تفریحی –استراحت آدوربند برای   -15شکل 

 ادوور جیرفت 

 
                                                           

 وزد و همراه با گرد و خاک است. بادهای صد و بیست روزه در فصل گرما در سیستان و بلوچستان می  -4
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زدند، فضای درونی نیز داشت. این فضای درونی را با شاگ یا عالوه بر فضای بیرونی که از آن طریق به آن آب می آدوربند
کردند. ورود به فضای درونی آدوربند موجب صدمه زدن به آن و از چین و آجر از فضای مخصوص نشیمن جدا میاستفاده از سنگ

ت. این فضا همیشه مرطوب و خنک بود و برای حفظ مواد غذایی و خنک نگه داشتن شد و نیاز به مراقبت داشبین رفتن آدورها می
دادند و به این ترتیب از فاسد گذاشتند و در فضای درونی آدوربند قرار میرفت. مواد غذایی را در ظرف دربسته میها به کار میآن

تِکَن و آدوربند نمودند. یکی از کارکردهای یَخفظ میها را برای وعده غذایی آتی حکردند و آنشدن مواد غذایی جلوگیری می
های دامی و نیز داروهای خاصیت یخچالی آنان بود. عشایر در گذشته به صورت گسترده و امروزه به میزان کمتر شیر و فرآورده

ر نواحی روستایی برای تولید نان شود که د(. امروزه بعضا مشاهده می13کنند)تصویر هایشان را در آدوربند نگهداری میمورد نیاز دام
شود. این آدوربندها، هم برای محل استراحت و هم برای نگهداری از پزی استفاده میبه شیوه سنتی از آدوربند در کنار تنور نان

های وال میوهداشتند. معمها را نیز تازه و خنک نگه میتکن میوه(. آدوربند و یخ10گیرند)تصویر خمیر نان مورد استفاده قرار می
هایی چون هندوانه بعد از مدتی قرار گرفتن در آدوربند، خنک و قابل دادند. میوهگرمسیری را در رطوبت درون آدوربند قرار می

دادند. برای حفظ شد. برای جلوگیری از فاسد شدن تخم مرغ آن را در گودال کوچکی در فضای داخلی آدوربند قرار میمصرف می
 (. 4-1: یادداشت 4080دادند)صحت منش، یمو نیز آن در چاله مرطوبی در آدوربند قرار میطراوت و تازگی ل

 

 1بُلوکبُن -6-5
شود. طول و عرض آن بسته به مانند، به ارتفاع دو تا سه متر از سطح زمین ساخته میبُلوک به صورت یک داربست تختبُن

-ان کهور، گز و کُنار)سدر( است که با شاخ و برگ نخل سطح آن را میها متفاوت است. اسکلت آن از چوب درختجمعیت خانواده

گیرد. در تابستان و هوای گرم دهند و برای خواب مورد استفاده قرار میبند قرار میهای تابستان روی آن پشهپوشانند. معموال شب
ه خصوص برای بادهای خنک تابستانی یا گیرد. این مسکن بای در دسترس نباشد مورد استفاده قرار میکه سیستم خنک کننده

 (4: یادداشت 4080شود)احمدی نسب، استفاده می "2شوباد"

  
-)عکاس: صحتهتل کپری، منطقه قلعه گنج؛  -11شکل 

 (21/11/41منش، 

 گردشگری مکران-مجتمع تفریحی -11شکل 
 (21/11/41منش، )عکاس: صحت

 

 گیرینتیجه
رود توجه به پرسشی که در مقدمه طرح گردید، دانش سرمایشی که در حوزه فرهنگی هلیلبر اساس مطالعه انجام شده و با 

گیری این دانش در درجه اول عوامل جغرافیایی و طبیعی بومی این حوزه است. در شکلتولید شده است مبتنی بر شرایط زیست
نی است و برای تطبیق با محیط و تحمل گرما های طوالنقش داشتند. این منطقه از نظر اقلیمی گرم و خشک و داای تابستان

های بُلوک به همراه توپ )پاگلی یا کپر( مهمترین سازههای سرمایشی ضرورت داشتند.  بر این اساس آدوربَند، یَختِکَن و بُنسازه
شدند و باد بر پا می ای که در زمان کمیهایی سبک، نازک و مشبک بودند به گونهسرمایشی این حوزه هستند. همه این بناها سازه

-کرد. دانش تولید سرمایش در همه مناطق کویری و گرمسیری ایران وجود داشت. با بررسی سازهها عبور میبه راحتی از میان آن

های سرمایشی رود و شناخت روش، ابزار و دانش ساخت آن مشخص گردید که دانش سازههای سرمایشی در حوزه فرهنگی هلیل
-آدوربند، یختکن دارای کارکرد اجتماعی و فرهنگی در منطقه است و پشتوانه هویت مردمان این حوزه فرهنگی میاز جمله کاوار، 

هایی وجود داشت اما شکل و کاربری این نوع رود از جمله در بلوچستان و سیستان نیز چنین سازهباشد. در مناطق همجوار هلیل
دارد و در هر منطقه دارای بار هویتی و اقلیمی است. در این میان منطقه بلوچستان و ها در این مناطق تفاوت بارزی با یکدیگر سازه

جواری و قرار گرفتن در یک زیست بوم فرهنگی و اجتماعی شباهت زیادی به هم دارند اما این نوع رود به دلیل همحوزه هلیل

                                                           

 شدتوک هم گفته میتَه  -4

 وزد و معموال خنک است.در شب می بادی که -1
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رخانه( بیشتر برای مقابله با بادهای صد و بیست روزه و های سیستان متفاوت است. در سیستان سازه آدوربند )خاها با نمونهسازه
رود و بلوچستان این رفت در حالی که در حوزه هلیلجهت تهویه هوا و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک به داخل منازل به کار می

شد در هایی در بناها استفاده میرفتند. در سیستان از آدور در دریچهها برای تولید سرمایش و نگهداری مواد غذایی به کار میسازه
-شد و آدور به صورت پشته در کاوار یا یختکن به کار میرود از آدور به میزان بیشتری استفاده میحالی که در حوزه فرهنگی هلیل

 رفت. 
ه است. ساخت چنین بناهایی حاکی از دانش بومی تولید سرمایش در این منطقه است که قدر و اعتبار آن چندان شناخته نشد

گرد ایجاد نمود. امروزه رویکردی مبنی بر گردی و جذب جهاناندازهای روشنی برای ایرانتوان با ساخت چنین بناهایی چشممی
هایی نظیر هتل توان به ایجاد مجموعهها میشود. از جمله آنرود مشاهده میساخت بناهای سبک و بومی در حوزه گسترده هلیل

شود. هایی با چنین رویکردی نیز مشاهده میگنج بنا شده است، اشاره کرد. عالوه بر آن رستورانعهکپری که در شهرستان قل
توان برای نگهداری از احشام و ماکیان در هایی در حوزه علوم دامی در دستور کار قرار گیرد. میشود ساخت چنین سازهپیشنهاد می

بر دام سنجید. عالوه بر آن، ضرورت دارد ساخت چنین بناهایی در دستور کار فصل گرم از آدوربند استفاده نمود و اثرات آن را 
های همجوار برای ایجاد رود و حوزهتوان از این دانش در حوزه هلیلکارگزاران و مدیران فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. می

بومی و نگرش فرهنگ بومی، به جذب گردشگر فرهنگی استفاده نمود و با استفاده از دانش  -آدوربندهای بزرگ و مراکز تفریحی 
 های کامال سنتی ایجاد نمود و ضمن ایجاد کارآفرینی به کسب درآمد پرداخت.توان محیطپرداخت. عالوه بر آن می

 

  
 پرسپکتیو مجتمع تفریحی فرهنگی قلعه گنج -14و  18کل ش

 

 منابع
  االرض. ترجمه دکتر جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.(. صوره4017ابن حوقل، ابوالقاسم) -

  الممالک. به اهتمام ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.(. مسالک4010استخری، ابی اسحاق ابراهیم بن محمد) -
با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری. چاپ بن عبدالسالم کاتب. ی علی(. اشکال العالم. ترجمه4039بن احمد)جیهانی ابوالقاسم -

 اول. تهران: شرکت به نشر.

(. سفرنامه یا ده هزار میل در ایران. ترجمه حسین سعادت نوری چاپ دوم. تهران: 4003سایکس، سرپرسی مولزورث ) -
 خانه ابن سینا.کتاب

 سی.(. تاریخ جیرفت و کهنوج، چاپ دوم.کرمان: مرکز کرمان شنا4083اهلل)صفا، عزیز -
شناسی روند توسعه پایدار در ایران(. دوفصلنامه (. صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ )آسیب4080فرهادی، مرتضی ) -

 .04-418. بهار و تابستان. 4های بومی ایران. شماره دانش

 .11-18. آبان. 401ش ماهنامه جهاد،. کشت آدوری)خاروابسته(( 4038فرهادی، مرتضی ) -
های مردم نگاران ایران. دوفصلنامه دانش "نان شب"های سنتی: آوریها و فننگاری دانش(. مردم4081)فرهادی، مرتضی  -

 . 4-18. 81. پاییز و زمستان 1بومی ایران، شماره 

جلد پنجم. چاپ اول. تهران: سازمان جغرافیایی  (. شهرستان جیرفت.4091های استان کرمان)فرهنگ جغرافیایی آبادی -
 لح.نیروهای مس

 . تهران: دایره جغرافیایی ستاد ارتش.9کرمان و مکران. ج 9(. استان 4001فرهنگ جغرافیایی ایران ) -

 .شناسی(. سیری در جغرافیای استان کرمان. کرمان: مرکز کرمان4090حسین) خاندانی،کالنتری -

 دنیای کتاب.القلوب. تصحیح گای لسترنج. چاپ اول. تهران: ( نزهه4031مستوفی، حمداهلل ) -

ج. تهران: شرکت مولفان و مترجمان 1االقالیم. ترجمه علینقی منزوی. التقاسیم فی معرفه(. احسن4034مقدسی، ابوعبداهلل) -
 ایران.
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های اقلیمی (. عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان بر مبنای مولفه4080الدین و سارا سلیمانی )موالنایی، صالح -
 .70-33. مهر و آبان. 14اغ نظر. سال سیزدهم. ش معماری پایدار. ب

 

 مصاحبه شوندگان
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 3131 پاییز(، 31)پیاپی:  4، شماره پنجمسال 

 
 

 

 یبه معمار یکردیبا رو داریتوسعه پا یو معان یبه مبان یراهبرد ینگرش

 داریپا یو شهرساز

     

 1مناف زاده یهاد
 90/90/09تاریخ دریافت:  

 51/99/09تاریخ پذیرش: 
 

  94060کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

افزایش جمعيت علت  . هر چنده است، بيشتر کشورهاي جهان را با مشكالت متعددي مواجه ساختگسترش سریع شهرها
؛ اما پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محيط طبيعی و فرهنگی جوامع شودمیاوليه گسترش سریع شهرها محسوب 

 نيتأم و هازیرساخت ساختدولت )و  (و ... ونقلحملبه جهت ) گزافی را براي شهروندان هايهزینهو همين امر  گذاردمی
که استانداردها و سطح  شودمیگفته  ياتوسعهگسترده به  طوربهپایدار  يتوسعهامروزه  .دینمایم تحميل ز((ال امكانات

توان واژه می رونیازا .پردازدیممحلی  ينهيشيپبه حفاظت طبيعی، فرهنگی و  زمانهمکيفی زندگی را بهبود بخشيده و 
، توليدي يهاتيظرفجامعه دانست؛ تغييراتی که موجب افزایش را اعمال یك سري تغييرات اساسی در ساختار  "توسعه"

، ضمن ياکتابخانهتا با بررسی و مطالعه  ميبر آندر این مقاله  .گرددیمآن در جامعه  يهاثمرهبهبود شرایط زندگی و توزیع 
 .ر بپردازیمپایدا شهر و يمعمار معرفی بهپایدار  يتوسعهآن  تبعبه، اصول و مفاهيم مربوط به توسعه و معرفی نظریات

 

 هاشاخص، شهر پایدار، یزيربرنامه توسعه، توسعه پایدار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (manafzadeh.arch@yahoo.com) یارشد معمار ،کارشناسیمرب - 3
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 مقدمه -1
متفاوتی را در مورد مفهو( توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهاي  هايدیدگاه پردازاننظریه، محققان و گذشته قرننيمطی 

از  آمدهدستبه. نتایج اندکردهاجتماعی پيشنهاد -توسعه اقتصادي هايبرنامها نيز براي تهيه جهان سو( ارائه داده و رهنمودهایی ر
و ضرورت بهبود مدیریت شهري و ارائه  سویكمنجر به طرح نظریه جدید رشد اقتصادي از  نهایتاًپيشنهادي  هايسياستاجراي 
رسمی توسط براندت لند در  طوربهواژه توسعه پایدار براي اولين بار  ، از سوي دیگر گردیده است.اصولی براي اداره شهر ریزيبرنامه
 در مطلوب مصرف الگوي به دستيابی براي...  و مالی و طبيعی ،پایه منابع از کارا و صحيح برداريبهره و اداره" معنی به 5090سال 

 يو زمان برگزار 5009مربوط به دهه  عمدتاً ر،دایپا يفر( شهر ایطرح موضوع شكل  .شد مطرح "ما مشترك آینده" گزارش
 یو کارامدتر، رفاه و سالمت عموم مؤثرترفراهم کردن خدمات  داریپا ي. هدف شهرهااست 5001در سال  لیدر برز ویکنفرانس ر

این امور است که  كییو اصول اکولوژ یعيمؤثر از منابع طب يبرداربهره بر اساسپاك و سالم  طيمح تیریمد يواسطهبه  شتريب
این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تعریف مفاهيم  در .، کالبدي و اقتصادي است، اجتماعیسياسی يهارساختیزمستلز( تغيير 

 ریزان شهري را نسبت بدان پرداخته شود.و توسعه پایدار به ارائه اصول و اهداف توسعه پایدار و دیدگاه برنامه توسعه
 

 مفهوم توسعه -2
دانند. تغييراتی که موجب را تغييرات اساسی در ساختار جامعه می« توسعه»روشن و یا ضمنی  به صورتتوسعه  هاينظریهاکثر 
نظري بيشتر  هايدیدگاه. اختالف اساسی گرددمیهاي آن در جامعه توليدي، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره هايظرفيتافزایش 

این تغييرات است. هر چند در ابتدا مكتب  کنندهتعيين هايشاخصاي ایجاد تغييرات و بر مؤثردر شكل ساختار مناسب، مكانيسم 
این مكتب هر یك  پردازاننظریهنوسازي از الگوي ساختار ایجاد شده در کشورهاي صنعتی براي بيان مفهو( توسعه استفاده کرد و 

، پرداختند و شاخصه هایی را هم ارائه آیند توسعه داشتنقش موثرتري را در تسریع فر هاآنبه بخشی از این ساختار که از نظر 
. در مناسبی را مطرح ساختند هايشاخص سایر مكاتب به تدریج الگوهاي جدیدي را به تصویر کشيدند و مكانيسم ها و اما؛ کردند

ييرات ساختاري مورد مجموع می توان چنين نتيجه گرفت که روند تكامل نظریات توسعه، ضرورت تعریف جامع تري را از این تغ
در یك جمع بندي، چند وجهی بودن فرآیند توسعه را مورد تاکيد قرار داد و آن را تغييرات « تودارو»ار دادند به گونه اي که توجه قر

اساسی در ساختار جامعه که در برگيرنده نهادهاي ملی، نحوه نگرش عمومی، سرعت رشد اقتصادي، کاهش نابرابري ها و فقرزدایی 
 ، تعریف می کند.است

کند و می توان آن ك مفهو( کيفی را مشخص مییتوسعه
: را معادل با افزایش کيفيت زندگی دانست که مسائلی مانند

، آزادي حق بيان و ... را در بر ، رفاه، آموزشبهداشت
توسعه داراي ابعاد مختلفی است  (.08 :5899زاده،گيرد)حسينمی

 يتوسعه، اجتماعی يتوسعه ،اقتصادي يتوسعهاز جمله 
 .(5شكل انسانی و ... ) يتوسعه، سياسی يتوسعه، فرهنگی

اقتصادي فرآیندي است که در طی آن  يتوسعه
ي که طوربهشود هاي اقتصادي جامعه دگرگون میشالوده

حاصل چنين دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابري 
هاي توليدي، توزیع و هاي اقتصادي و تغييراتی در زمينه 

 (.59 :5899هاي مصرف جامعه خواهد بود) ازکيا، الگو

 
 Sustainable Developmentتوسعه پایدار یا : 1شکل 

 در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است

 ( http://images.hamshahrionline.ir)منبع: 

ی است که در یك جامعه خاص همراه با توسعه مدرن رخ می دهد. منظور از توسعه اجتماعی اشكال متفاوت کنش متقابل
توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه هاي مكمل و پيوسته یك پدیده اند و هر دو نوع الزاما به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه 

کردن تشكل و مشارکت سياسی توسعه سياسی فرایندي است که زمينه الز( را براي نهادي  (.59: 5899، )صدوقگرددمیمنجر 
 –گزارش توسعه انسانی سازمان ملل  در (.59: 5899نظا( سياسی است) ازکيا،  فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندي یك

 :( 11، ص 5899، )ازکيا ورد توسعه انسانی چنين آمده استدر م – 5009در سال 
بشر افزایش می یابد؛ هر چند این امكانات با مرور زمان می تواند به توسعه انسانی روندي است که طی آن امكانات افراد »

شكل اساسی دچار تغيير در تعریف شود اما در کليه سطوح توسعه مساله اساسی براي مرد( عبارت است از: برخورداري از زندگی 
که براي پدید آوردن سطح مناسب زندگی  ، دستيابی به دانش و در نهایت توانایی رسيدن به منابعی استطوالنی همراه با تندرستی

توان گفت توسعه فرآیندي است سيستماتيك که عوامل اجتماعی، با توجه به تعاریفی که از توسعه به عمل آمد می الز( است.
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عی ، برابري و عدالت اجتماشوند و خروجی سيستم را رفاه انسانیاقتصادي، سياسی و ... عناصر تشكيل دهنده سيستم محسوب می
 دهد.و توسعه انسانی تشكيل می

 

 نظريه توسعه پايدار -2-1
این واژه  مطرح شد. "آینده مشترك ما"در گزارش  5090رسمی توسط براندت لند در سال  طوربه، اولين بار 5واژه توسعه پایدار

مالی و نيروي انسانی براي دستيابی به ، ، طبيعیصحيح و کارا از منابع پایه برداريبهره اداره و»در مفهو( گسترده آن به معنی 
 طوربهامكانات فنی و ساختار و تشكيالت مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آینده  يريکارگبهالگوي مصرف مطلوب است که با 

د ، پس از تشدیدر سطح جهان محيطیزیستتوجه به مسائل  .(1، 5806، )مكنون شودمی پذیرامكان «بخشرضایتمستمر و 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصميم به برگزاري  5049آغاز شد. در سال  5049و  5019در دهه  کنندهآلودههاي فعاليت

در استكهلم برگزار شد. حاصل کار  5001، اولين کنفرانس جهانی در ژوئن گرفت. به دنبال آن زیستمحيط المللیبينکنفرانس 
 زیستمحيطها وابستگی انسان به بود که در تما( آن نامهتوصيه 594انی و برنامه عملی و انس زیستمحيط، صدور بيانيه کنفرانس

، آموزش ، کاهش آلودگیده منطقی از منابعآن بيان شده است. از جمله مسائل مورد توجه این کنفرانس استفا دهیشكلو چگونگی 
در نتيجه این  است. محيطیزیست المللیبينهاي انسازم تأسيسو  محيطیزیست، تحقيقات زیستمحيطهمگانی براي حفاظت 

جهان را بررسی و در  محيطیزیست، مسائل و برنامه شد. این کميته به ریاست براندت لند تأسيس زیستمحيطکنفرانس، کميته 
 را به سازمان ملل ارائه کرد. "آینده مشترك ما"گزارش  5090سال 

، برگزاري و توسعه ستیزطيمحمتحد در جواب به گزارش کميسيون جهانی مجمع عمومی سازمان ملل  5090در دسامبر 
، بيستمين سالگرد کنفرانس استكهلم با زمانهم 5001در ژوئن  به تصویب رساند. 5001و توسعه را در سال  زیستمحيطکنفرانس 

 سالهستيبهاي ناميده شد، فعاليت "کنفرانس زمين"کنفرانسی با حضور سران کشورها در ریو برزیل برگزار شد. این کنفرانس که 
 است.« توسعه پایدار»، ارائه نظریه را ارزیابی کرد. دستاورد این کنفرانس محيطیزیست يهانهيزمو ملی را در  المللیبين

هر ، تعریف شده است. در این تعریف حق آتی در برآوردن نيازهایشان يهانسلاین نظریه نيازهاي کنونی بدون کاهش توانایی 
ها به رسميت شناخته شده و با استفاده از سرمایه طبيعی در حد نسل در برخورداري از همان مقدار سرمایه طبيعی که در اختيار نسل

توسعه پایدار در  گریدانيببه مجاز شمرده شده است. –(طبيعی است يهیسرماو نه اصل آن که موجب نابودي )آن  يبهره
از  برداريبهره، موازنه منفی در صورت نیا. در غير هاستآنيعی محدود به حد باز توليد و جبران طبيعی طب يهادادهاز  برداريبهره
. این همان وضعيتی است که به اصطالح توسعه کندیمو توسعه را ناپایدار  انجامدیمطبيعی به کاهش تدریجی آن  يهیسرما

هاي اقتصادي نئوکالسيك و تفكرات فن گرایی که در جایگزینی ه دیدگاهالبت آورده است. به وجودکنونی با تكيه بر رشد اقتصادي 
 هايهزینه، در مسير توسعه کنونی مهم بوده است؛ که در این ارتباط سازدمیمصنوع را ممكن  هايسرمایهسرمایه طبيعی با 

 گرفته شده بود. با هيچ منفعتی قابل جبران نيست، نادیده اساساًو تخریب روند اکولوژیكی که  محيطیزیست
 

 توسعه پايدار یهاشاخصه -2-2
 در چهار گروه زیر مطرح نمود: توانیمتوسعه پایدار را  يهاشاخصه یطورکلبه

 اجتماعی )انسانی( هايشاخصالف ( 
 اقتصادي هايشاخصب ( 

 نهادي(بنيادي ) هايشاخصج ( 
 محيطیزیست هايشاخصد ( 

 

 پايدار ، ابعاد و اصول توسعهدافاه -2-3
و رسيدن به  هاستمياکوس، حفظ و اداره بهتر ، بهبود و ارتقاي سطح زندگینيازهاي اساسی نيتأم، هدف اصلی توسعه پایدار

ذکر شده است. این هدف خود متضمن تناقضی است که بسياري آن را از خصوصيات اصلی واژه توسعه پایدار  ترامن ياندهیآ
 .هاستمياکوسحفظ  حالنيدرعو  ترمرفه ياندهیآراي بهبود سطح زندگی عمو( و رشد الز( ب نيتأم. دانندیم

 

 به چهار گروه زير تقسیم كرد: توانيماصولي توسعه پايدار را  هایسیاست -2-4
 به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعی تجدید ناپذیر -

 پایدار ساختن مصرف منابع طبيعی تجدید پذیر -

 در ميزان ظرفيت جذب محلی و جهانی هایآلودگعات و نگهداشتن حد توليد ضای -

                                                           

1 - Sustainability Development 
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 نيازهاي پایه انسانی و اجتماعی. نيتأم -

قرار  ديتأککنفرانس ریو مورد  15، چند زمينه اصلی آن در دستور کار توسعه پایدار ابعاد مختلفی دارد و شاید بر همين اساس
 گرفت:
 يگذارهیسرما، جریان مستمر منابع کارآمدتر، مدیریت صيص بهترابعاد اجتماعی و اقتصادي در توسعه پایدار: برآیند تخ .5

مسكن مناسب و  تأمين، ، تحوالت جمعيتی، تغيير الگوي مصرفسالمت انسانی نيتأم، ییفقرزدا، خصوصی و دولتی
 و توسعه. زیستيطمح ریزيبرنامهتلفيق 

، ، کشاورزي و توسعه روستایی پایدار، کویرزداییاز زمين، استفاده مناسب : حفاظت اتمسفرمنابع براي توسعه پایدار .1
 ، تعيين قوانين و دستگاه و نظا( قانونمند مناسب.، حفاظت و مدیریت منابع آببيوتكنولوژي پایدار

شهري متعادل تر و توزیع بهتر زمين ها از نظر اسكان انسانی و  توسعه مكانی پایدار که با هدف نيل به تشكل روستایی .8
، ممانعت از تخریب اکوسيستم هاي آسيب واردي از این دست تاکيد دارد: کاهش تمرکز بيش از حد در مناطق اقماريم

، ترویج روش هاي کشاورزي و جنگل داري جدید بين زارعان پذیر ناشی از فرآیندهاي مهاجرت و کوچ نشينی بی رویه
اي صنعتی شدن متمرکز همراه با فن آوري هاي جدید و با از توان ) بالقوه ( محيطی بر برداريبهره، کشف و کوچك

 تاکيد خاص بر صنایع زیست توده و نقش آنها در ایجاد اشتغال روستایی غير کشاورزي.

، مشارکت ، توجه به زنان و جوانان و کودکان: مشارکت همه اقشار در فرآیند توسعهمشارکت مردمی در توسعه پایدار .6
 .، علو( و فن آوري، تجارت و صنعت، کارگران و کارکنان، نقش مسئوالن محلیغير دولتی، سازمانهاي مرد( بومی

، آموزش ، انتقال تكنولوژي، علو( در خدمت توسعهآنها تأمين: منابع مالی و نحوه روش هاي اجرایی براي توسعه پایدار .1
 رات و اطالعات مورد نياز.، قوانين و مقرمورد نياز المللیبين، نهادهاي ، ظرفيت سازيعمومی

 

 معماری پايدار -3
آغاز نموده اند که مهترین سرفصلهایی آن با « معماري پایدار»کاربرد مفاهيم پایداري و توسعه پایدار در معماري، مبحثی به نا( 

 ایجاد می گردد. "معماري و انرژي ـ معماري سبز"، "معماري اکوـ تك"عنوان 
 

 ايدارتعاريف ساخت و ساز پ -3-1
برداري مؤثر از منابع طبيعی و مدیریت یك محيط پاك و سالم براساس بهره»ساخت و ساز پایدار این چنين تعریف شده است: 

هاي پایدار کاهش آسيب آن بر روي محيط و منابع انرژي و طبيعت است، که که هدف از طراحی ساختمان« اصول اکولوژیكی
 باشد:شامل قوانين زیر می

 صرف منابع غير قابل تجدیدکاهش م –5

 طبيعی توسعه محيط –1
خالصه ساختمان  طوربهابراین نبسازي بر طبيعت در صنعت ساختمان حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسيب رسان -8

در پهنه توان این چنين تعریف نمودد: ساختمانی که کمترین ناسازگاري و مغایرت را با محيط طبيعی پيرامون خود و پایدار را می
سازي در یك پهنه وسيع در جهت تأمين کيفيت یكپارچه از نظر اقتصادي، هاي ساختمانتكنيك تر با منطقه و جهان دارد.وسيع

بنابراین استفاده معقول از منابع طبيعی و مدیریت مناسب ساختمان سازي به حفظ منابع طبيعی ؛ اجتماعی و محيطی می کوشند
 .شودمك نموده )محافظت انرژي( و باعث بهبود کيفيت محيطی میمحدود و کاهش مصرف انرژي ک

 

 های پايداراهدف كلي ساختمان -3-2
 برداري مناسب از منابع و انرژيبهره -

 جلوگيري از آلودگی هوا -
 مطابقت با محيط -

 

 اصول توسعه ساخت و ساز پايدار -3-3
ساخت وساز پایدار که در جهت و حفظ تنوع زیستی در براي ایجاد تعادل ميان سطوح تنوع زیستی، سه اصل توسعه صنعت 

 شهر باید رعایت شوند، به شرح زیر است:
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هاي توسعه در برداري شده در سامانهاستفاده پایدار از منابع زیستی: بدین معنا که باید دقت شود که منابع زیستی بهره -
شوند استفاده و از منابعی که سریعتر جایگزین می توان آنها را پایدار نگهداشت،شوند، و چگونه میکجا استفاده می

توانند جایگزین شوند. همچنين شود. به عنوان مثال؛ از چوب درختهایی باید استفاده شود که سریعتر رشد کرده و می
مقدار مساحت جنگلها را مقدار ثابتی نگهداشت و از  که نوع خاصی از بين نرود، و یا مثالاز منابع متنوع استفاده کرد،

 ميعنی کمتر نشوند، و یا از گونه خاص موجودي به علت منافع اقتصادي حمایت نشوند.

گسترده اعمال شود. به عنوان  طوربهاستفاده از منابع تجدید ناپذیر: استفاده عاقالنه از منابع غير قابل تجدید باید  -
ساختن صندلی از چوبی استفاده شود که در یا در  ؛ ومثال؛ استفاده از منابع فسيلی براي سوخت غير عاقالنه است

 پذیري و جایگزینی باالتري برخوردار است.طبيعت از سرعت تجدید

اي نخورده و امكان شود که به اصل منبع لطمهکاربرد معقول از چوب )به عنوان یك منبع تجدید ناپذیر( باعث می -
شود از موادي که کمتر که ه در آن بكار برده میجایگزینی آن در طبيعت وجود داشته باشد، و حتی در نوع رنگی ک

 براي محيط زیست ضرر دارد استفاده شود.

و مشارکت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع زیستی حفاظت از تنوع زیستی: از منابع زیستی به خوبی نگهداري شود، -
صحيح از  طوربهوعه باشند. مرد( موجود الزامی باشد. طوري از سامانه استفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجم

منابع محيطی بهره گيرند، و به آنها آموزش داده شود که از هر محصول یا منبعی در جاي خود و به صورت بهينه 
با اندك نقصی به کنار  ؛ ومثال در مورد مبلمان شهري، استفاده صحيح از ان به مرد( آموزش داده شود؛ استفاده کنند

تعمير و یا در غير این صورت به محصولی دیگر تبدیل و یا در نهایت مواد اوليه آن بازیافت شود.  بلكه گذاشته نشوند،
 .)مفيدي، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار(

 

 :طراحي پايدار و اصول اولیه آن -4
طراحی پایدار همكاري متفكرانه معماري با مهندسی مكانيك، 

هاي متداول طراحی مانند زیبایی، وربرق و سازه است. عالوه بر فاکت
تناسب و بافت و سایه و نور و امكاناتی که باید مد نظر قرار گيرند، 
گروه طراحی باید به عوامل طوالنی مدت محيطی، اقتصادي و انسانی 

 :ه قرار زیر است، مد نظر قرار دهدتوجه نموده و اصول اوليه آنرا که ب
شود. اگر از محيط آغاز میطراحی پایدار با درك  درك محیط: -

توانيم از ما به امكانات محيطی که در آن هستيم آگاه باشيم می
صدمه زدن به آنها جلوگيري کنيم. درك محيط باعث مشخص شدن 
مراحل طراحی از جمله جهت قرارگيري نسبت به خورشيد و چگونگی 
قرارگيري ساختمان در سایت و حفظ محيط پيرامون و دسترسی 

 گردد.ليه و پياده میسيستم نق

 
طراحی پایدار با درك از محیط آغاز  -2شکل 

 (/http://1.bp.blogspot.com)ماخذ:  شودمی

تر، ارتباط دادن طبيعی به محيط طبيعی چه ساختمان در داخل محيط شهري باشد و چه در یك محيط ارتباط با طبیعت: -
 بخشد.طراحی شده روح و جان می

در سيستم موجود در طبيعت زباله موجود نيست. الشه یك موجود، غذاي یك موجود  موجود در طبیعت:درك روندهای  -
ا ـــدهایی که باعث احيــــــی می گردد. رونــــهاي طبيعشود. به بيان دیگر موجب احترا( بشر به نيازهاي انواع گونهدیگر می

 نجامند.اندن ما می اــشوند تا ضایع کردن، به بيشتر زنده ممی
 طراحی پایدار سعی در درك تأثيرات محيط از طریق ارزیابی و تحليل سایت دارد: درك تأثیرات محیطی: -

توان از طریق استفاده بطوریكه تأثير منفی محيطی را می .هاي ساختمان سازيصالح و تكنيكارزیابی انرژي مصرفی، سميت م
 ر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.مصالح ساختمان سازي پایدار، مصالح با سميت کمت

دانند. همكاري با مهندسين مشاور و متخصصين طراحان پایدار، اهميت توجه به هر نظري را می روند مشارکتی طراحی: -
 .کنندپذیرد. طراحان همچنين به نظرات ساکنين محلی و همسایگان محلی نيز توجه میدیگر در مراحل اوليه طراحی صورت می

 طراحان پایدار باید به فرهنگ و دین و نژاد مردمی که قرار است براي آنها طراحی کنند، توجه کنند. درك مردم: -
 بر دارد:بنابراین معماري پایدار ترکيبی چند ارزشی در

 زیبایی شناسی، محيط، اجتماع، سياست و بعبارتی طراحی و ساختمان سازي هماهنگ با محيط. -
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انه چند فاکتور را در نظر بگيرد: مقاومت و پایداري و طول عمر بنا، مصالح مناسب، و مفهو( و یك معمار باید زیرک -
 کانسپت.

 .شودمیسالم  زیستمحيطاخته شدن تما( اصول معماري پایدار باید در یك پروسه کامل که منجر به س -

 

 توسعهپايداری، شهرنشیني و  -5
شد و تنها به عنوان عاملی داراي سهم در شهر نشينی با زمينه پایداري می قبل از دهه آخر قرن بيستم به ندرت بحثی از

مطرح بود. ردپاي اکولوژي شهرها تاثير شدیدي بر مناطق پيرامونی آنها داشته است و علی رغم مرکزیت  زیستمحيطمسائل 
و موضوع جدا از هم شكل گرفته اند. از ، مبحث پيرامون شهرنشينی و پایداري تا حدود زیادي به صورت دشهرها در فرآیند توسعه

، از نظر برخی این رشد آن قدر با پایداري طرف دیگر به خاطر نقش کليدي براي شهرها در رشد پایدار اقتصادي انتظار می رفته
ی به ندرت این ، ول، ادبيات گسترده اي وجود داشته و داردنزدیكی داشته که شهرها باید به آن برسند. در خصوص شهرنشينی پایدار

این وضعيت اساسا تغيير یافته است.  5009اجزا در بحثی مفهومی پيرامون پایداري شهري یكجا و با هم آورده شده اند. در دهه ي 
یكی از موضوعات اصلی در کنفرانس دو( اسكان بوده  5004چند کتاب در پيرامون پایداري شهري نوشته شده و پایداري به سال 

 .است

 

 يه توسعه پايدار شهرینظر -5-1
شهري  زیستمحيطبخصوص  محيطیزیستدرباره مسائل  زیستمحيطنظریه توسعه پایدار شهري، حاصل بحثهاي طرفداران 

براي حمایت از منابع محيطی ارائه شد. توسعه پایدار شهري نيازمند شناسایی محدودیتهاي « توسعه پایدار»است که به دنبال نظریه 
در این نظریه موضوع  ت هاي انسانی در ارتباط با شهرها و تطبيق روشهاي طراحی در این محدودیتهاست.محيطی براي فعالي

نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده بهينه از زمين و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است 
(Blowers,1994.) کاهش يري از آلودگی هاي محيط شهري و ناحيه اينظریه توسعه پایدار شهري موضوعهاي جلوگ ،

، عد( حمایت از توسعه هاي زیان آور و از بين بردن شكاف ، حمایت از بازیافت ها، ناحيه اي و ملیظرفيتهاي توليد محيط محلی
، ناحيه اي و ملی که ستایی، روها ي شهريریزیبرنامهميان فقير و غنی را مطرح می کند. همچنين راه رسيدن به این اهداف را با 

، به نقش ، می داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبرديبرابر با قانون کنترل کاربري ها و کنترل بشتر در شهر و روستا هاست
 شهري حمایت همه جانبه اي نمایند. زیستمحيطتقد است دولتها باید از ها اهميت بسيار می دهد و معریزیبرنامهدولت در این 

(Clark,1992:140/147.) در زمينه مصرف  ونقللحم مؤثر، الگوي ، الگوي پایدار سكونتگاهها، پایداري شكل شهراین نظریه
انی نظري مفهو( پایداري در شهر و در یك دید اجمالی مب سوخت و نيز شهر را در سلسله مراتب ناحيه ي شهري بررسی می کند.

، ، افزایش بازیافتها، کاهش حجم ضایعات شهري، نگهداري و حفاظت از منابع طبيعی: کاهش آلودگیشودمیناحيه شامل این موارد 
، رگ، توسعه شهرهاي کوچك براي کاهش اتكا به شهرهاي بز، ایجاد جامعه جنگلی و نواحی سبز در شهرهاکاهش انرژي مصرفی
عمومی و  ونقلحمل، ، ساخت اجتماع متعارف، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، ایجاد اشتغال محلیکاهش فواصل ارتباط

، مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی، توزیع منابع و تهيه غذاي پایدار محلی (Brehany,1994:46کاهش ترافيك جاده اي )
(Edward,1991:218349.) 

ها، اتخاذ یق اوال با جایگزینی منابع و نوسازي آنبه این طر
سياست کاربري صحيح و محافظت از زمين باال می رود؛ ثانيا 

شهري و ناحيه اي و سازماندهی فضا  ریزيبرنامهبا توجه به 
(Herbert,1992:177/181 توسعه پایدار شهري حاصل ،)

 .شودمی
 ریزيبرنامهق این نظریه راه رسيدن به این الگوها را از طری

، منطقه اي و ملی در راستاي نقش قانون ، روستاییهاي شهري
ها می داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی و کنترل کاربري

ها زیاد اهميت قابل ریزیبرنامهاستراتژیك به نقش دولت در این 
شهري حمایت  زیستمحيطاست و معتقد است دولت باید از 

 گسترده اي نمایند.

 
از منابع طبیعی و انرژی های  برداریبهره -3کل ش

 منبع:) تجدیدپذیر یکی از مقوله های پایداری

http://upload.wikimedia.org) 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/PS20andPS10.jpg/300px-PS20andPS10.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/PS20andPS10.jpg/300px-PS20andPS10.jpg
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 ر پايدارروری شهويژگي های ض -5-2
 روري یك شهر پایدار عنوان می کند:هاي ض، اصول زیر را به عنوان ویژگیو توسعه زیستمحيطکميسيون جهانی 

 ، به گونه اي که ساکنان شهري را پوشش دهد.افزایش فرصت هاي اقتصادي و اجتماعی .5

 کاهش سهم انرژي در رشد شهري .1

 ی که مورد نياز چنين رشد شهري است.، زمين و سایر منابعاستفاده ي بهينه در مصرف آب .8

 کمينه کردن ميزان توليد زباله و فاضالب و بيشينه کردن بازیافت از پسماندها. .6

 .محيطیزیست، اجتماعی و ایجاد سيستم هاي مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نيل به اهداف اقتصادي .1

 پایدار. يتوسعهسوق دادن فن آوري هاي مورد استفاده در شهر به سمت اهداف  .4

، اجتماعی و تقویت توان مناطق مختلف شهري در راستاي جلوگير یا پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادي .0
، همچنين انعطاف پذیري در مقابل اختالالت غير که در نتيجه ي عوامل طبيعی یا انسانی به وجود می آیند محيطیزیست

دگی ، تنوع و امكان زنر پایدار شهري است که در آن بهبود در عدالت اجتماعیمنتظره در سيستم شهر. در این ارتباط شه
 .(11: 5899، عزیزيبا کيفيت مطلوب تحقق یابد )

پایدار بر این اندیشه است که فن آوري نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبيعی را جبران سازد و سرمایه ي  يتوسعهنگرش 
پایدار حمایت می کند  يتوسعهاست و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی  طبيعی مكمل سرمایه ي انسان ساخت

پایدار را وجود بسترهاي فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مرد( می توان بدان  يتوسعهو راه دستيابی به 
دار شهري باید قابليت سازگاري و انطباق را در زمان تغييرات پای يتوسعهبنابراین یك الگوي  .(5898: 1دست یافت)کيانی، 

. با وجود این که جمعيت به عنوان عامل اصلی در پایداري مطرح اجتماعی و اقتصادي و ارزش هاي فرهنگی جامعه داشته باشد
سيستمی یكپارچه تبدیل می  ، که شهر را به، اجتماعی و محيطی، باید چگونگی تاثير گذاري این عامل بر عوامل اقتصادياست
 ، مورد بررسی قرار گيرد.کند

 
 (/http://images.hamshahrionline.ir)ماخذ:  ، نمونه ای از شهر نو پایداربرازیلیا -4شکل 

 

 :ابعاد شهر پايدار -5-3
 ( ابعاد پایدار شهري شامل:Urban 21المللی برلين )ارائه شده کنفرانس بين براساس دیدگاه

 صاد شهري پایدار: کار و درآمد مناسباقت -5
 جامعه شهري پایدار: همبستگی و یكپارچگی اجتماعی -1
 سرپناه شهري پایدار: خانه سازي شایسته و در استطاعت همه -8
 هاي با ثباتمحيط زیست شهري پایدار: اکوسيستم -6
 دسترسی شهري پایدار: تحرك همراه با حفاظت منابع -1
 ر: ایجاد شهر زیست پذیرزندگی شهري پایدا -4
 ساالري شهري پایدار: قدرتمندسازي شهروندان است.مرد( -0

مرتب آن ها را سنجيد، از جمله شهرداري ها می  طوربهبراي سنجش هریك از ابعاد می توان شاخص هایی را تعریف کرد و 
 کنند و بهبود بخشند.توانند با سنجش منظم این ابعاد، بر وضعيت شهر از منظر پایداري توسعه نظارت 
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 های اقتصاد شهری پايدارشاخص -5-3-1
جمعيت زیر خط فقر، نسبت درآمد دهك درآمدي پایين به دهك درآمدي باال، نسبت درآمدهاي پایدار شهرداري به کل درآمد 

ان تأسيس هنوز هاي جدیدي که بعد از سه سال از زمشهرداري، نسبت ميزان فساد مالی به توليد ناخالص ملی، نسبت تجارت
کنند، هزینه غذایی خانوار به کل بودجه خانوار، سرانه هزینه اداره شهر، نسبت تعداد کارگران کودك )زیر سن قانونی( به فعاليت می

 کل کودکان، بهره وري کار به ازاء هر ساعت کار.
 

 های جامعه شهری پايدارشاخص -5-3-2
نفر،  5999نفر، درصد افرادي که در مراکز بازپروري معتادین هستند در 5999ر امنيت، درصد افرادي که در زندان ها هستند د

کنند کيفيت آموزش ارتقاء یافته است)، ميل به مهاجرت به کشورهاي نظر که فكر میکيفيت آموزش )بر اساس نسبت افراد صاحب
، 01تا  44راي تغييرات، فعاليت اجتماعی افراد خارجی، توانایی خالقيت )تعداد اختراعات ثبت شده در ميليون نفر(، زمان الز( ب

 گذارند.درصد جوانانی که به رسو( و قواعد اخالقی جامعه احترا( می
 

 های مسکنشاخص -5-3-3
کميت مسكن )تراکم خانوار در واحد مسكونی, تعداد اتاق به ازاء هر خانوار(، کيفيت مسكن )تأسيسات مناسب، مصالح بادوا(، 

.(، تعداد واحدهاي مسكونی مقاو( در مقابل زلزله به کل واحدهاي مسكونی، تعداد واحدهاي مسكونی بيمه شده در مقاو( بودن و ..
 هاي سازگار با محيط زیست.مقابل حوادث و سوانح به کل، نسبت مساکن مجهز به سيستم

 

 محیطي و بهداشت شهریهای زيستصشاخ -5-3-4
هاي شهرداري به حجم کل نخالهده توسط نخاله هاي جمع آوري و دفع ش

توليد شده، مجموع حجم ظروف دفع زباله معابر و فضاهاي عمومی به حجم 
مورد نياز، توليد سرانه پسماند، درصد بازیافت پسماندها، درصد زباله هاي 

هاي خطرناك که به صورت جداگانه جمع آوري و دفع می شوند، نسبت فعاليت
تعداد افرادي که در حين کار جراحات جدي  اکسيدکربن،اقتصادي و توليد دي

دیده اند به کل کارکنان، نسبت روزهاي هواي پاك به کل روزهاي سال، 

درصد  مجموع ظرفيت توالت هاي عمومی سطح شهر به ظرفيت مورد نياز، 
گيري از مصرف سوخت هاي زیستی به کل سوخت هاي مصرفی، نسبت بهره

وسيله سيستم اگو هدایت و دفع می شود  هاي نو، نسبت فاضالبی که بهانرژي
به کل، درصد پسآب بازیافتی، تعداد کارگاههاي مزاحم آالینده اي که 
ساماندهی شده اند به کل تعداد کارگاه هایی که نياز به ساماندهی زیست 
محيطی دارند، سرانه فضاي سبز، آلودگی نور )درصد شهروندانی که از شدت 

واع پرندگان نسبت به سال پایه، نسبت کاربري هاي زیاد نور شكایت دارند(، ان
کشاورزي و باغات تبدیل شده به سایر کاربري ها به کل مساحت کاربري هاي 

 زراعی و باغات.

 
طراحی پایدار پاسخی است  -5شکل 

جهان!  محیطیزیستمعمارانه به بحرانهای 

 (http://dingo.care2.com)ماخذ: 

 

 های دسترسيشاخص-5-3-4 

عمومی )درصد شهروندان با رضایت زیاد و  ونقلحملحجم ترافيك )کيلومتر ماشين(ساالنه نسبت به سال گذشته، رضایت از 
متري محل سكونت  499عمومی حداکثر در  ونقلحملعمومی )درصد شهروندانی که ایستگاه  ونقلحملخيلی زیاد (، دسترسی به 

روند(، سكونت )درصد افرادي که ظرف کمتر از یك ساعت به محل کار و یا تحصيل خود می آنها قرار دارد.(، تعادل بين اشتغال و
نفر، نسبت تصادفات منجر به فوت یا جرح به  5999نسبت استفاده از خودروهاي دوستدار محيط زیست، نسبت تصادفات به ازاء هر 

د سفرهاي شهري که به صورت پياده انجا( می شود، نسبت سبز، درص ونقلحملها با برنامه نفر، تعداد کارخانه 59999ازاء هر 
 طول خيابان هایی که براي پياده روي مناسب هستند.
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 های زندگيشاخص -5-3-5

نسبت دسترسی پایدار به تسهيالت بهداشتی و درمانی مناسب ) سرانه و شعاع دسترسی تسهيالت بهداشتی و درمانی (، درصد 
زیباست، درصد رضایت از وضعيت و محيط زندگی، درصد کودکانی که به تسهيالت فراغتی  کنند شهرافرادي که احساس می

هاي رفاهی و خدماتی )درصد شهروندانی که دسترسی مناسب به این کاربري ها دسترسی آسان دارند، پوشش مناسب کاربري
ار یافته اند(، نسبت تعداد ایستگاه هاي موجود ندارند.(، سازگاري فضا و فعاليت ) نسبت کاربري هایی که در فضاي نامناسب استقر

 نجاتی که در زمان استاندارد انجا( ميشود به کل عمليات. آتش نشانی به تعداد ایستگاه هاي مورد نياز، نسبت عمليات امداد و 
 

 ساالری شهریهای مردمشاخص -5-3-6 
ماه گذشته(،  51هاي داوطلبانه )حداقل یكبار در يتکنندگان در انتخابات نهادهاي محلی، درصد شرکت در فعالدرصد شرکت

درصد مشارکت جوانان و کودکان در بعضی از اشكال خدمات رسانی اجتماعی، درصد نسبت عضویت بانوان در شوراهاي شهر و 
يت آموزش توانند در منطقه خودشان تأثيرگذار باشند، تعداد تيراژنشریات با ماهکنند میمحله، درصد افرادي که احساس می

بدین ترتيب توسعه پایدار مفهومی است جامع که تحقق   شهروندي به تعداد شهروندان، تعداد موارد نقض حقوق بشر به جمعيت.
ابعاد مختلف آن نيازمند شناخت، نظارت و بهبود بخشی مستمر است شاخص هاي توسعه پایدار شهري ابزاري مهم در این فرایند 

 ورتی است که باید مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهري قرار گيرد.است وکاربرد ماهرانه آن ضر
 

 ريزی شهری و توسعه پايداربرنامه -6
، ، فرهنگیسال گذشته شاهد تحوالت بی سابقه اي در زمينه هاي گوناگون سياسی 11از آنجایی که قرن حاضر و به ویژه 

، پيشرفت سالحهاي هسته ، نفوذ انسان به اعماق دور دستارتباطی و اطالعاتی ؛ انقالب فراگيراقتصادي و اجتماعی و... بوده است
، استفاده ي بی رویه از منابع طبيعی و ... همگی ثمره ي فرآیند تمدن اي و فوق مدرن و رشد سریع و لجا( گسيخته ي جمعيت

انسته است نهضت زیبا سازي شهري را بيافریند ، طراحی و مدیریت شهري نتوریزيبرنامهدر این ميان  .بشري در این قرن است
(Blowers 1997:10). صنعتی در این ارتباط مكاتب مختلفی همچون مدرنيسم با توجيه اقتصادي از سرمایه داري کينز ،

كدا( ، مذهبی پروتستانيسم و روشهاي علمی و عينی، کليه شئون زندگی را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است و هيچفوردیسم
، طبيعت ، انسان گرایی، نمادگرایی، رفتارگرایی، ساختارگرایی، متابوليسم شهرياز نهضتهاي شهرسازي نظير کالن پيگر گرایی

، توان مقابله با مدرنيسم را نداشته است و اغلب آنها در حد نظریه باقی مانده اند. به جرات می توان گفت ، آمایش انسانیگرایی
 وارد آورده است. زیستمحيطيستم را جنبه هاي عملی و اجرایی مدرنيسم شكل داده است و بيشترین ضربه را بر شهرسازي قرن ب

، تعادل ميان سرمایه ، محافظت از محيط مصنوع و طبيعیشهرها مؤثر، کارکرد در این ميان مهياي کردن شرایط زندگی سالم
 ریزيبرنامهشهري سنتی مرسو( بوده، در  ریزيبرنامهع که در گذشته در ، استفاده کارا از منابگذاري بخش عمومی و خصوصی

، فرآیند ، طرح، تكنيكی: سياسیك در زمينه هايشهري کالسي ریزيبرنامهشهري کالسيك به چشم نمی خورد. لذا انتقادهایی از 
، عد( توجه به تنوع گرایی و ... گردیده و طقه بندي، من، ایجاد اجتماعات اقليت نژادي، فقر مسكن، مسكن، جنبه هاي رقابتیحرفه

در دنياي امروز بيش از یك ميليارد نفر فاقد سرپناه (. Soja,1986:249اغلب صاحب نظران شكست آن را اعال( نموده اند )
تا  5009لهاي ، بين ساطبق آمارهاي موجود (.Unc,1991:10مناسب اند که بيشتر آنها در شهرهاي جهان سو( زندگی می کنند )

د در مناطق شهري سكنی گزیده اند درصد این افرا 99ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه شده است که  099( حدود  1999
(Un,1991:10.) 

، هشت شهر از 1999، هشت منطقه ي شهري از هر ده منطقه ي شهري در قلمرو جهان اول بوده اما در سال 5049در سال 
درصد مساکن جدید در شهرهاي  01تا  09( معتقد است که Loweآسيا و آمریكاي جنوبی قرار دارند. لو ) ده شهر بزرگ جهان در

، وجود مناطق حاشيه نشين و فقير نشين و ... از ، عد( وجود آب لوله کشی، بی نظمی فرمهاجهان سو( غير رسمی اند. تراکم زیاد
از آنجا که  .(Lowe,1992:38ري قرن بيستم و مكاتب مبتنی بر آن است )شه ریزيبرنامهاین قبيل اند. این مسائل از نتایج 

، لذا در شهري بين الملل کسب نمودند ریزيبرنامهو ... مشروعيتی خاص در « شارپ » ، «گدس » ، «هاوارد » برنامه ریزانی نظير 
، خردگراي اید به مثابه یك اصالح گر اجتماعیب آنها ، چنين مشروعيتی را بدست آورند.باید برنامه ریزان شهري جدید 15قرن 

، متعهد به ، ایجاد کننده ي فرصتهاي برابر، مشارکت گرا، ایجاد ساختمانهاي پایدارزیستمحيط، مدیر ، گفتگوگر نو، نظم گراتكنيكی
به عنوان رهبران حرفه اي  باید 15، سياسی و اقتصادي در هر زمان عمل نمایند. برنامه ریزان شهري قرن فشارهاي اجتماعی

 .(Siddiq,1992:10. چون آنها سهم عمده اي در ساختار تمدن ها دارند )باشند« چشم استراتژیك » داراي 
، یك فرصت استثنایی براي برنامه ریزان در کسب رقابت در مدیریت مبنی بر توسعه پایدار زیستمحيطدستور جدید 

اما آیا آنها ؛ ن باید یك دریچه ي سياسی پایدار براي برنامه ریزان شهري حرفه اي گشودبوجود آورده است بنابرای زیستمحيط
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، می توان به نتایج معاصر با دستورات پایداري همخوان شود ریزيبرنامهتوانایی رسيدن به چنين نقشی را دارند؟ اگر تئوري اصولی 
 کنترل سيستمهاي اداري و طراحی در محيط مجهز شوند.این توانایی اميدوار بود. چون برنامه ریزان باید به دانش 

، «وضع کننده قوانين مناسب»، «ارائه دهنده روشهاي بدیع» ، «شبه قاضی»یزان حرفه اي شهري باید بعنوان برنامه ر
خلق نمایند  باشند. برنامه ریزان باید یك فضاي فرهنگی «ایجاد کننده رفاه»و « شغل آفرین»، «زیستمحيطرهبري و مدیریت »

؛ ضمن رعایت نظریه اخالقی به سياست کاربري اراضی ، صحبتها شنيده شود و در حمایت از توسعه پایدار و پایداريتا در گفتگوها
، ساختار ، نيازمند توجه به تشكيالت تخصصیروشن است حل بخشی از این مسائل .(Mazza,1996:15-30مناسب دست یابند )

، تا افرادي براي این رشته آماده شوند و حرقه اتصال ميان توسعه پایدار و حرفه اجرائی مناسب دارد هايبرنامهآموزشی و 
محيطی و توسعه پایدار حرکت  ریزيبرنامهشهري برقرار گردد. در واقع برنامه ریزان باید در راستاي اصول و چارچوب  ریزيبرنامه

کاربري اراضی از سطح جهانی  ریزيبرنامهباید دگرگون شود و اصول و سياستهاي کاربري اراضی فعلی  ریزيبرنامهنمایند. سيستم 
. نقش دولت ها و مشارکتهاي مردمی در این حرکتها قابل توجه است؛ به نحوي که موانع به منطقه اي و محلی تعميم داده شود

، اداري و ... در هاي صنعتی ریزيبرنامهدر  یكپارچگی لذا .(Owen,1994:39ایدئولوژي هم در این ارتباط باید برطرف گردد. )
طراحی شده و بهترین  زیستمحيط. در این ميان باید بهينه ترین استانداردها براي کيفيت سطح ملی و محلی ضروري است

 .(Rydin,1995:369تكنيكها براي کنترل آلودگی ها فراهم گردد ) 

 

 گیرینتیجه
مرد( ارتقا یافته و  زیستمحيط، سياسی و ، اجتماعی، سطح دانش فنییی هاي افرادبا تقویت مشارکت و به کارگيري توانا

احساسی با محيط برقرار کرده و با تضعيف ، رابطه شهروندان با داشتن این احساس که در محيط زندگی خویش نقشی دارند
افزایش امنيت و برقراري نظم شده و محيطی  هاي رفتاري نظارت بيشتري بر محيط اعمال می کنند و همين امر سببتفاوتیبی

، کالبدي و ، اجتماعیپایدار شهري مستلز( تغيير زیر ساختهاي سياسی يتوسعهپایدار و  يتوسعهنظریه  آورد.منسجم تر بوجود می
را کنار گذاشته  هاي جامع اي مبتنی بر حوزه هاي آماريریزان و مدیران شهري قرن بيست و یكم باید طرح برنامه اقتصادي است.

هاي شهري و در ارتباط با محيط طبيعی و بومی گا( برداشته و به یك و شكست آن را اعال( نمایند. آنها باید در پی ارائه طرح
، اقتصاد و فرهنگ دست یابند تا شاید بدین نحو بتوانند بسوي حفظ جمعيت متناسب با منابعپتانسيل سنجی براي شهرها در زمينه 

 لوب و پایدار پيش رفته و خدمات موثرتري ارائه نمایند.توسعه مط
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
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 یآن بر رو تأثیرمدارس و  یآموزش طیباز در مح یفضا تأثیر یبررس

 آموزاندانش
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 یده ـچک
 

منسجم و هماهنگ با  یو بستر گيردیمدرسه مدنظر قرار م یاز بنا یجدا یباز مدرسه به عنوان مكان یامروزه فضا
باز مدرسه  یدنيا فضا یاز کشورها یاست که در بسيار یدر حال نیا کند،ینم جادیرا ا یبسته در محيط آموزش یفضاها

 یکه طرح فضاها دهدمی. مطالعات نشان گيردیمورد توجه قرار م یو پرورش یمكمل در برنامه آموزش یعنصر مثابهبه
 یفضا دهندهتشكيلعدم توجه به عناصر  نیباشد. بنابرا یريادگیدر امر  یبازدارندگ ایباعث رشد و  تواندیم یآموزش
 تواندیم اتنك نیا تیآموزان داشته باشد و بلعكس رعادانش یبر رو یمنف تأثيرات تواندیمدرسه م اطيمانند ح یآموزش

باز در  یکه فضا یوجود مراکز نينشود. همچ یآموزش یآموزان به فضاهادانش یریو تعلق پذ تیحس رضا جادیباعث ا
چراکه  د،یآیم حساببهجامعه  یاصل یآموزان نگردد از کمبودهاو عدم تمرکز در دانش یروح یخستگ جادیباعث ا هاآن
. روش آوردیم به وجوددر استفاده از آن فضا را  یدينقش کل شود،یم جادیامكان  کیکه از بودن در  یبرداشت ذهن نياول

که با تكيه  دهدیپژوهش نشان م جینتا تیو در نها باشدیم یاو مطالعات کتابخانه یفينوشتار از نوع توص نیدر ا قيتحق
یادگيری را در  کيفيت توانمیبر عناصر طراحی نظير گشودگی فضا، رنگ، نور، مبلمان و مسيرهای دسترسی خوانا 

 .ديآموزشی ارتقا بخش هایمحيط

 

 آموزاندانش ،یريادگی ،یآموزش طيباز، مح یفضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (P.mahootirad@gmail.com))مسئول مکاتبات(   یمعمار یکارشناس ارشد رشته مهندس - 7

 شابوریدانشگاه آزاد ن اریو استاد یتخصص یدکترا - 5
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 مقدمه  -1
پسندد نشات از باشد که در آن پرورش یافته است. آنچه میاز فضایی می متأثرشک دهد، بیآدمی را شكل می تيآنچه شخص

داند همانی است که در کودکی و نوجوانی آموخته است)زینعلی اش مشاهده نموده و آنچه میکه در گذشته رديگمی یزيآن چ
گردد و دانش  یکه مقررات در آن اعمال م یرسم یخارج طيمح نيو اول یشآموز ی(. مدارس بعنوان فضاها1698 ،یريدهش

و لذتبخش  یداشتنآرام و دوست یطيمح یدارا ستیبایم گذرانندیخود را در آن مكان م ديساعت از ساعات مف 5آموزان حداقل 
آنان شود)فتح  یريادگی شیو افزا المس یحضور در مدرسه و باعث رشد روان یآموزان برادانش لیباشند که موجب جلب توجه و تما

 تأثيرامر آموزش  یخود بر رو یکالبد یدر فضا ایپو یاز سازمانده یريگبا بهره تواندیم یآموزش ی(. فضا1686اله پور خالص،
به  موزشآ ندیفرا تيفيک یبر رو یکالبد طيمح تأثيربر  هينوشتار با تك نیآموزش را ارتقا دهد. ا تيفيک قیطر نیگذاشته و به ا

را مورد توجه  ییایپو یژگیو ،یآموزش یاز فضاها یضرورت بهره مند ،یآموزش یبه تحوالت گسترده روش ها ییمنظور پاسخگو
درس  یاهدر کالس یادگيریحياط مدارس و  ینگیسبز شی(. نظر به اشتياق روزافزون افزا1686)صفارزاده و همكاران،دهدیقرار م
ها پژوهش نیحوزه از ا کی. باشدیحوزه از حدود دو دهه پيش آغاز شده و در حال انجام م نیدر ا یبسيار یهاپژوهش ،یبيرون

از مطالعات،  یکه دامنه ا کندیحوزه مشخص م نی(. در ا2664منت،یتأثيرات بهبود حياط مدارس بر افراد جوان و کودکان است)د
 یبررس یمنیو ا یسالمت ،یمحيط یآگاه ،یباز ،یو اجتماع یفتارآموزان، رشد ردانش یپيشرفت تحصيل یتأثير حياط سبز را بر رو
آموزان را در حياط مدارس مطالعه کرده دانش یاجتماع یهااز پژوهش ها، رفتارها و عمل گرید یکرده است و حوزه ا

است؛ فضاهایی  وزانآمجاد فضاهای مرتبط با فعاليت دانش(. لذا الزمه اصالح کالبد آموزش و پرورش، ایRickinson,2004است)
که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیكی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان است که تحقق این امر از طریق طراحی 

 گردد.جزئيات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان امكانپذیر می
 

 طرح مسئله -2
تر برای رشد همين فضا به طور خاص کند.میگيری شخصيت افراد نقش موثری را ایفا هایش در شكلفضا با تمام ویژگی

داشته باشد. امروزه اکثر  هاآنبایست تأثير مثبتی بر رشد جسمی و عقلی عاملی که میشود، می مهمی محسوب عامل آموزاندانش
گيرند نه از لحاظ کالبد معماری و نه از لحاظ نوع مورد استفاده قرار می نگیمراکز علمی یا فره عنوان هایی که بهساختمان

نيازمند فضاهایی برای بازی  آموزاندانش(. 1685)ترکمان و همكاران، باشندنمی آموزاندانش ها، متناسب با نيازهای حقيقیفعاليت
بيشتر از وقفه و مكث دارای ماهيت حرکت اشد و جذاب ب و یادگيری هستند که در عين قابل کنترل بودن، آن ها را محدود نكند،

 ،شوندمی طراحی آموزاندانشمند هستند. فضاهایی که برای بيشتر از هر چيز به تجربه کردن عالقه و نوجوانان باشد. کودکان
 را تحت تأثير قرار داده و از این طریق هم در آموزش او هاآنهای ذهنی و احساسی های آموزشی باید قادر باشند نيروبویژه فضا

 (.5: 1681، آزموده)آورند به وجوداز انرژی را برای او شرکت کنند و هم محيطی شاد و سرشار 
 

 روش تحقیق -3
و کمی جهت دستيابی به اهداف مذکور استفاده ميكند. در بخش مطالعات نظری و های تحقيق کيفی ین مطالعه از روشا

که در موفقيت  ی بازای سعی شده تا ضمن بررسی عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلی به بررسی علل و عوامل فيزیكی فضا کتابخانه
و  قيتحق ینظر یمبان رامونيپ یمارمع یو طراح های آموزشیمحيط یهانهيپژوهش در زم .تحصيلی مؤثر است، پرداخته شود

 در ارتباط با آن استوار است. نینو یهاافتهی یبررس
 

  آموزانروی دانش ربفضای باز  تأثیر -4
قرار گرفتن در معرض طبيعت، بخش مهمی از فرایند کمک به سالمت روان است و به وضوح ذهنی، شناخت خود، اعتماد به 

)کاتب، دیواندری، دانایی نی، نزدیكی با طبيعت باعث کاهش استرس و افزایش کارایی ميگرددل افراد کمک ميكند، النفس و استق
رین نيازهای مدارس ایجاد شده نواحی شهری است. حضور آن باعث افزایش روابط تتمرکز بر روی طبيعت یكی از مهم  (.1685

می دهند تا با محيط عجين شده و اجازه دخالت و درک  عاطفی ميان انسان ها ميگردد. نتایج نشان ميدهند که دانش آموزان ترجيح
 دآن را داشته باشند و از سوی دیگر ارتباط بصری با محيط طبيعی یكی از ضروریترین موارد در طراحی مدارس محسوب ميشو

(KAPLAN,1983) . و کار را احاطه کرده است، سر  هاآنعات محيطی که الآموزان دائما با اط در محيطهای آموزشی دانش
نياز دارند ميزان تمرکز و  هاآنعات ورودی محدود است، لذا الآوری و فهم اط آموزان در جمع که توانایی دانش ییدارند. از آنجا

عات بازی ميكند و در فرایند النقش مهمی در فرایند پردازش اط (توجه مستقيم)تمرکز  .ببرند توجه ذهن خود را در این رابطه باال
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ها و دروس، بعد  روی پروژه بر زان بسيار مهم و تأثيرگذار است. دانش آموزان به دليل درگيریهای مداوم و مكرر آموزشی دانش آمو
برای تمرکز مستقيم کاهش پيدا ميكند،  هاآنتمرکز شدید روی کارها، دچار خستگی ذهن ميشوند و توانایی  و نیالاز مدتهای طو

برای کار مجدد ضروری است توانایی تمرکز مستقيم  هاآنآموزان و آماده کردن  لذا برای ایجاد احساس طراوت و تازگی در دانش
محيط طبيعی نقش بسيار غيرمنتظره و موثری در فرایند توسعه وضوح  (.1682امامی،)توسط ساز و کاری جدید بازیابی شود  هاآن

ل محسوب ميشود. النفس و استق به امل در تكامل اعتمادوو وضوح ذهنی نيز یكی از موثرترین ع. (Kaplan,1977)ذهنی دارد
ضور در یک مكان امن را داشته آموزان اجازه ميدهد تا حس ح برداری از فضای سبز در قالب مكان و چشم انداز، به دانش بهره

 1898که موجدان نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در سال « نالاستفان کاپ»و «  راشل»بر پایه تحقيقات  .(Orians,1980) باشند
 .(Ryan & Kaplan, 1989 & Kaplans,1989) هستند

ودگی کرده و به خستگی یا پراکندگی تمرکز تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و کارکردن پشت یک ميز، ذهن را دچار فرس
 حوصلگی و کاهش کارایی می ذهنی منجر ميشود؛ خطای ذهنی را افزایش ميدهد و به زود رنجی، حواس پرتی، کج خلقی، بی

بازسازی  زسازی کرده و بهبود بخشيد. نظریهاین خستگی ذهن را ميتوان به کمک محيطهای طبيعی، بوستان ها و باغها با د.انجام
نها ارائه الگوی کاربردی مناسبی برای کاهش فشار روانی و اضطراب در محيطهای شهری و دور از طبيعت است التمرکز ذهنی کاپ

های محيط را در چهار طبقه شامل قابليت بالقوه، قابليت ادراکی، روانشناسی به نام گرینو سطوح مختلف قابليت (.1686شرقی،)
آموزان با (. حياط مدرسه اولين محل برخورد دانشKitta,2002:112ت محقق شده دسته بندی کرده است)قابليت کاربرد و قابلي

مدرسه است. اگر حياط مدرسه با رعایت اصول فنی، محوطه سازی شده باشد و وسایل آموزشی و تفریحی مناسب نيز در آن تعبيه 
آموزی با ذهنی سرشار از آمادگی برای کسب هرآنچه ل اگر دانشآموزان کارا باشد، حاتواند برای رفع خستگی دانشگردد، می

های بهداشتی فاقد نظافت کافی باشد، که دارای ضایعات و وسایل دور ریختنی و سرویسشود مملو از اغتشاش وارد حياطی  ميبيند
ين مكانی که به آن وارد احساس سرخوردگی و تنفر از مدرسه به او دست خواهد یافت در صورتی که فضای باز به عنوان اول

در حقيقت، حياط  (.1685آموز گردد)حسين پور سرای، آقاجانی رفاه، شوند باید دارای خصوصياتی باشد که باعث جذب دانشمی
آموزان ارتباط متقابل کنند و با سایر دانشکنند، صحبت میدر آن بازی می هاآنمدرسه ميدان شهری کودکان است، جایی که 

باز مدرسه این قابليت را دارد که به عنوان یک مكان  برای تجربه آزادی، حرکت و بازی، خالقيت، کشف و ارزشهای  دارند. فضای
اجتماعی دیده شود. فضاهای باز مدرسه و قابليتهایش برای ارتباط با عناصر طبيعی و ارتباط های غير رسمی اجتماعی که در آنجا 

 (.Wilson,1997:1دهد که برتر از فضاهای ساخته شده مدرسه است)بتی میهای مثافتد، به مدرسه ویژگیاتفاق می
 

 اهمیت فضای باز در کنار فضای درونی در محیط آموزشی مدارس -5
می )رشـد اجتماعی و رشد فيزیكی( و از جنبة ت آموزشهای رسمی، آموزشهای غيررسحضور طبيعت در فضاهای آموزشی جه

ناختی تن در محيط طبيعی نقش مهمی در رشد شقرار گرف (.2668،اراندارد )مظفر و همكت شناسانه و احساسی اهمي زیبایی
رفتارهای  تب، بر اهميا ميكند. این مطالاتی وی ایفاهدل و مهارتهای مشود هوشياری کودک، استدالوزان از طریق بهبآمدانش

، نوروزیان نظرپور)تأکيد ميكند هاآنه و در خالقيت ژه در توانایی برای حل مسئلآموزان به وی اکتشافی در رشد قدرت تفكر دانش
نمایند. محيط و عناصر طبيعی نيز ميتوانند بـا استفاده از تغيير،  محيطهای طبيعی فرایند یادگيری را تسهيل می (.1688ملكی،

(. 1698ی،دنیی و مند )شفاآموزان نقش مؤثری داشته باش پذیری در خيالپردازی و در کنجكاوی دانش کنندگی و انعطاف تحریک
های  شيوه هياری را در زمينخالقيت کودک، تحقيقات بس ديان عوامل متعدد تأثيرگذار بر رشسالهای اخير، از مپژوهشگران در 

اما به تأثير  (.2618؛ ویور، 2668اند)ویلسون، کرده یل تربيتی بررسئاآموزان و نيز مس ناختی دانشش -های عاطفی آموزشی، جنبه
بيعی به طور سنتی برای ر توجه شده است. از سویی دیگر، محيط طتکم و یادگيری فضای معماری در پرورش خالقيت کيفيت

ر دسترسی ل قبلتر کودکان بـه محيطهای بكسازی و فعاليت فيزیكی بوده است. یک نوزان، فضایی برای بآم ياری از دانشبس
دگی را ميداد که نياز به کسب مهارت در چالش ای از مهارتهای زن تمرین پارهامكان اکتشاف، ماجراجویی و  هاآنداشتند و این، به 

یكی از اصول ارائه شده برای  (.1688،یملك انی)نظرپور، نوروزده را داشته باشندنش بينی با طبيعت و روبرو شدن با موقعيتهای پيش
آموزان نياز به مكانهایی برای تعمق و  دانش .دو غيرفعال در مدارس ميباش لطراحی فضاهای آموزشی، اصل طراحی فضاهای فعا

های فعال برای رشد هوش ميان فردی  گيری کردن از دیگران برای رشد هوش درون فردی و نيز مكانهایی برای مشغوليت کناره
باعث به هم زیرا سر و صدا  از نواحی آرام جدا شوند. پرسر و صداو های فعال همچنين باید بخش .(Lackney,1998) ندخود دار

  .(Lackney,2000)خوردن تمرکز یادگيرندگان ميشود
د، تحرک و فعاليت کودک افزایش مييابد. وکه فرصتهایی برای کودک، جهت قرار گرفتن در محيط ایجاد ميش هنگامی

ها و  آموزان نيرومندتر ميشود و فرم آن بين گروه همچنين در محيط خارجی نسبت به محيط داخلی، خالقيت و بازی دانش
. کيفيات محيطی شامل رنگها در طبيعت، درختان، جنگلها، تغيير (1688،یملك انی)نظرپور، نوروزجنسيتهای مختلف تغيير ميكند
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آموزان  انگيز و پيچيده توسط دانش ها، مكانهایی برای باال رفتن و مكانهای چالش دار، چمنزارها، برکه توپوگرافی، محيطهای سایه
های نرم و منحنيها در  آموزان فرمهای پيچيده و ترکيبی را به فرمهای ساده ترجيح ميدهند و لبه دانشدرک و احساس ميشود. 

واس خود را برای دریافت اطالعات به کار گرفته و محيط برایشان ها، تمام حكانمنظر را بهتر ميپسندند. آنان با قرارگيری در این م
تفریح و ها در زمان ين بهترین ایده(. همچن2664،ش یادگيری ميگردد )فيورتافتافزایعوامل باعث قابل درک ميشود و مجموع این 

در  رشد خالقيت محيطی (.2616)کالدو و همكاران، . گردددر طبيعت ایجاد ميشود. طبيعت نيز موجب افزایش تعامل بين افراد مي
و  )ریگولنآموزان را فعال ميكنند دانشهودی ود و این فضاها حس شق ميشموزان با فضاهای طبيعی و بكر محقآ ارتباط دانش

مؤثر است )شيباتا و  هاآن ود گياهان در فضای داخلی بر رشد خالقيتمحيط طبيعی و وج، ایجاد منظر همچنين (.2615اران، همك
  (.2664ی، سوزوک
 

 محیط آموزشی با فضای داخلی زباارتباط میان فضای  -6
و کشف قابليتهای محيطی مستلزم مشارکت فعال وی در شكل دهی و بهره بدیهی است که  تعامل پویای کودک و جستجو 

برداری از محيط خواهد بود. او از طریق مشارکت، حس تعلق و موثر بودن را درک خواهد کرد و خود را یک بهره بردار بی تفاوت 
ت جدی مورد ارزیابی او قرار خواهند محيط قلمداد نخواهد کرد و به عبارت دیگر محيط برای کودک موضوعيت پبدا کرده و به صور

(. در صورت پدید آمدن شرایط مناسب، امكان پرورش خالقيت در بسياری از افراد فراهم Sutton et al,2002:174گرفت)
توان به دوران کودکی و نقش آن در پرورش خالقيت نيز اشاره داشت، چراکه بدیهی است کودکی که شود.  در همين راستا میمی
و عمده ( 1685رفاه،  یآقاجان ،یپور سرا نيحس)کمتری برخوردار خواهد بود  يتمحيط نامساعد پرورش یافته از توان خالقدر 

های بيرونی سالم یكی از ابعاد مهم ریشه در این دوران دارد. تماس مستقيم با محيطو یادگيری مشكالت افراد در زمينه خالقيت 
کند، اليكه آموزش رسمی در فضاهای بسته صرفا بخشی از حواس کودک را فعال میشود. در حآموز محسوب میرشد دانش

های نوین انگيزد. در نگرشآموز را برمیهای بسته، تمام ابعاد رشد دانشهای بيرونی نسبت به محيطیادگيری فعال در محيط
های ليم و تربيت از امكانات، لوازم و انگيزهشود محيط تعشود و لذا تالش میتفسير می ،آموزشی، تعليم در فعل جستجو و کشف
ای که آموزش از فضای بسته کالسهای درسی به حياط و به طور کلی فضای باز به گونه کنجكاوی، تحقيق و کاوش سرشار شود

پارکاش   (.00:1690ای که فضای باز نيز واجد کارکردی اساسی چون کالس تبدیل شود)مظفر و دیگران، نيز گسترش یابد به گونه
اند که نياز به  در مورد اهميت ارتباط درون و بيرون در فضاهای آموزشی مينویسد: موجودات زنده به طور طبيعی طوری خلق شده

ارتباط با فضای بيرون دارند و این نياز به ویژه در سنين پایين مشهود است. بنابراین باید از هر فرصتی برای ارتباط فضاهای درون 
ده نمود. وی همچنين در مورد اهميت چشم اندازهای داخلی و خارجی در مدارس نيز عنوان ميكند به این دليل که و بيرون استفا

زم است که افقهای دید دانش آموزان را به وسيله خلق خطوط الافتد،  بيشتر یادگيری در مدارس در فضاهای محدود شده اتفاق می
که هم برای  امكانپذیر ميگرداندمتری یا بيشتر، فرصت تغيير دید را  15مناظر . ادقابل دید تا حدی که ممكن است به بيرون بسط د

 . (Parkash, 2005)مت چشم و هم برای آسایش مهم استالس
بنابراین از هر فرصتی باید برای ایجاد ارتباط زیاد ميان فضاهای درونی مدرسه با فضاهای سبز و طبيعی بيرونی استفاده 

هایی آموزش سيال بين بيرون و درون کالسها است. برای مثال پنجره ،های پيشنهادیاهر. یكی از (1681 )مظفر، ميرمرادی،نمود
شوند اجازه ميدهندکه نيمی از کودکان در بيرون و نيمی در درون فضا که به طور کامل به طرف بيرون گشوده می

خارجی طراحی شوند. فضاهای یادگيری درون  . باید فضاهای عبوری ميان فضاهای داخلی و(Dudek,2005:107)بنشينند
ساختمان مدارس باید با فضاهای یادگيری بيرونی از طریق طراحی فضاهای اضافه شده انتقالی)فضاهای گذرا( بهم مرتبط شوند. 

ز انجام داد به ني هاآنایوانهایی که عمق مناسبی داشته باشند که بتوان بخشی از فعاليتهای آموزشی را در فضاهایی عرشه مانند یا 
. این فضاها اجازه انجام سطوح مختلف فعاليتهای یادگيری را در (Lackney,2000:29)عنوان فضاهای عبوری طراحی شوند

خواهند  ، شنيداری و جنبشی محيطهای طبيعیبه دليل نيازشان به امكانات بصری هاآن، امكان انجام هاآنصورت نبود 
یادگيری اجازه انجام فعاليتهایی نظير زمينه های اکتشافی، باغبانی، نواحی جنگلی، حوض و  . فضاهای بيرونی(1688)ميرمرادی،داد

دیگر محيطهای یادگيری بيرونی طبيعی را خواهند داد. شرایط محيطهای بيرونی یک موقعيت برای یادگيری است که اغلب مغفول 
ان آن در محيطهای مصنوع وجود ندارد داشته ماند و ميتواند یک منبع با ارزش برای یادگيری اکتشافی که امكمی

 .(Lackney,2000:30)باشد
 

 طراحی در فضای باز -7
 (89:1695شود)حافظيان، نكات ریز طراحی در فضای باز به صورت خالصه شامل موارد زیر می 
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شود به کسب باشد. درک این مطلب که چگونه در حياط مدرسه میمیحياط مدرسه ادامه و امتداد طبيعی کالس درس  -
 آموزان پرداخت، بسيار با اهميت است.های متنوع به دانشدادن آموزش تجربه و
 های محوطه باید نرم و ترجيحا از شن یا خاک پوشيده شده باشند.زمين -
 ها.های مصنوعی کوچک و کاشت گياهان مناسب جهت کاهش آلودگیساخت تپه -
ان گردد، مانند مسيرهای مارپيچ که حس کنجكاوی را در استفاده از تمهيداتی که منجر به ارتقای توانمندی ذهنی کودک -

 انگيزاند.برمی هاآن
 طراحی مسيرهای آب روان -
 هایی که توسط ساختمانها در آن سایه ایجاد ميشود توجه داشت.گير زمين و مكانباید به نقاط آفتاب -
 ت آبنما ميباشد.یكی از عوامل جاذبه در فضای داخلی و محوطه آموزشی نصب آکواریوم و ساخ -
 ،یپور سرا ني)حسارتباط نزدیک و ملموس با طبيعت در رشد و تعالی، تعادل روانی و آرامش کودکان الزم و مثبت ميباشد -
 .(1685رفاه،  یآقاجان

 

 نتیجه گیری
پذیر بودن فضاهای سبز و  آموزشپذیری فضای سبز، معنادار بودن محيط،  پذیری فضا، توسعه چندعملكردی بودن و تنوع

ز محيطهای آموزشی دانسته شده است. همچنين روانشناسی آموزشی بر عواملی ااز عوامل اصلی مطلوبيت فضاهای بحس مكان 
عوامل محيطی  (1690نيا،  در آموزش مؤثرتر و کاراتر تأکيد ميكند )کامل، حرارت، ازدحام و آرایش مبلمانمانند سر و صدا، نور، 

تحقيقات نشان داده است که (.  2612)بيتی،ميشوند عناصر مرتبط با خالقيت همراحل ادراک، انگيزش، عالیق و هم سبب افزایش
مهمی دارد. حتی سطح بازی و بسيار آموزان نقش  آموزشی در ایجاد جاذبه برای دانش های فضاهای هانداز و منظر محوط مچش

با تكيه بر عناصر طراحی نظير گشودگی  عالوه بر این، (.2662)کيتتا، ر استاماکن دارای درخت و زمين چمنكاری بيشت درخالقيت 
 هایمحيطکيفيت یادگيری را در  توانمیمبلمان محيط و مسيرهای دسترسی خوانا  ،(1695)بختيار نصر آبادی، ورفضا، رنگ، ن

معيارهایی چون خوانایی و پيوستگی  و دارسفعاليتها، شرایط آسایش و راحتی در محوطه م آموزشی ارتقا داد. بدین ترتيب، تنوع
 (، 2669،موران -یولين و چانن ؛2610،ول؛ وانگ و دگ2616و همكاران، سایت، محيط ایمن )تاپا 

گان ميتواند عملكرد فضاهای باز کنند ذهنی قوی برای استفاده مطلوب، ایجاد حس مكان و تصویردید و منظر متمایز و 
ن گفت که ای توانمیگرفته در این زمينه آموزان، ارتقا بخشد. با نگاهی به تحقيقات صورت  دانشادگيری آموزشی را در راستای ی

تا حد امكان از جوانب مختلف به  تز اهميت بسزایی برخوردار است و سعی شده اسموضوع چه در داخل و چه در خارج کشور ا
ر طبق نظر مور و وانگ، یادگيری فعال در شرایط بيرونی ب .بررسی فضاهای آموزشی و ارتقای کيفيت محيط آموزشی پرداخته شود

(. محيطهای طبيعی همراه با رشد شناختی کودکان از طریق Moore & Wong,1997هاست)محرک رشد کودک در تمام جنبه
های بر جنبه را حضور کودکان در طبيعت تأثيرات(. محققان Hart,1994باشند)فرصتهایی برای اکتشاف، آزمایش و بازی می

توان به افزایش قدرت تخيل و تصورکودکان با حضور در اند که از آن ميان میمختلف رشد درونی کودک مورد بررسی قرار داده
(. افزایش انگيزه برای Crain,2001(. افزایش قدرت مشاهده و خالقيت کودکان با حضور در طبيعت)Taylor,2001طبيعت)

(، بهبود توانایی آگاهی، استدالل و مشاهده کودکان در Wilson,1997ر در طبيعت)یادگيری مادام العمر در کودکان با حضو
(. بهبود مهارتهای شخصی شامل اعتماد به نفس و خودکارآمدی در کودکان با حضور بيشتر در Pyle,2002طبيعت)
 & Wellsحضور در طبيعت)(، کاهش استرس و توانایی بيشتر برای مقابله با سختی در کودکان با Dillon et al,2005طبيعت)

Evans,2003(رشد بهتر حواس در کودکان با حضور در طبيعت )Louv,2005 افزایش مهارتهای تحليلی، حل مسئله، تفكر )
 Bartoshانتقادی و یكپارچه سازی ریاضيات، علوم، هنرها، علوم اجتماعی و موضوعات دیگر در کودکان در اثر بودن در طبيعت)

et al,2006(.1688رد)ميرمرادی، ( اشاره ک 

 

 منابع
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محيط آموزشی بر تسهيل یادگيری  معماری و نقش عوامل کالبدی» ،(1685)، دژدار اميد، جالليان سارا ،ترکمان مژگان -4
 11، شماره2، سال «کودکان

  ، تهران41، شماره «فضای سبز، مجله مدرسه»، (1695)، حافظيان، طيبه -5

های بررسی نقش فضای باز در رشد و ارتقاء خالقيت کودکان در محيط» ،(1685)، رعنا آقاجانی رفاه ،طناز حسين پور سرای -0
 کنفرانس بين المللی جامع علوم مهندسی در ایران، اولين مسابقه «آموزشی

مجله تعليم  ،«های ابتداییهای کاربردی جدید در طراحی فضاهای آموزشی مدرسهاندیشه» ،(1698)، زینعلی دهشيری، اکرم -8
 .0، شماره 14دوره  و تربيت،

فصلنامه علمی پژوهشی باغ  ،«موزشی آنتأثير کيفيت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آ» ،(1686) ،علی شرقی، -9
  51-02صص، 19شماره  نظر،

، نشریه فناوری «اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس مدل خالقيت»، (1698)، مدنی رامين ،شفایی مينو -8
  215 -222، صص 6، شماره 4آموزش، دوره 

 تيفيآن بر ک تأثيرو  ایپو یآموزش یفضاها یژگیو یبررس»، (1686)، کربالیی حسينی غياثوند ابوالفضل ،صفارزاده الهام -16
 یشهر داریپا تیریو مد یعمران، معمار یمهندس یمل شیهما، «آموزش

 یها هینظر یمل شیهما، «یآموزش یفضاها یداخل ینقش نور و رنگ در طراح یبررس»، (1686)، پور خالص، منا فتح اله -11
 یو شهرساز یدر معمار نینو

نقش فضای باز، طبيعت و منظر در ارتقا کيفيت آموزشی » ،(1685)، دانایی نی احمد ،دیواندری جواد ،موناکاتب  -12
 5، شماره 2، فصلنامه معماری سبز، سال «(تحليل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در معماری منظر)مدارس

، «ها در طراحی: مراکز پيش دبستانیمفاهيم و تجربه های یادگيری،دستور زبان طراحی محيط» ،(1690)، کامل نيا، حامد -16
  : انتشارات سبحان نورهرانت

، «بازشناسی نقش طبيعت در فضاهای آموزشی» ،(1699)، ميرمرادی سيده سميه ،مهدی زاده سراج فاطمه ،مظفر فرهنگ -14
 68-40، صص 1، شماره 4نشریه فناوری آموزش، دوره 

نقش فضاهای باز محله در رشد و خالقيت » ،(1690)، عظمتی حميدرضا ،باقری محمد ،باقر حسينی ،مظفر فرهنگ -15
 58-82، صص 9، شماره باغ نظر یپژوهش یفصلنامه علم، «کودکان
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 دیتول یساختمان برا یو امکان استفاده در نما یدیخورش یهاسلول

 با راندمان باال یدیخورش یکیالکتر یانرژ
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 یده ـچک
 

 یانرژ دیتول یبرا هااست که در آن یبرق یهاروگاهیدر جهان استفاده از ن یآلودگ جادیاز عوامل مهم ا یکیامروزه 
 ریپذدیتجد یهایتفاده از انرژاس ینوع آلودگ نیکاهش ا یهااز راه یکی. کنندیاستفاده م یلیفس یهااز سوخت یکیالکتر

 ریاخ یهادر سال کیفتوولتائ یدیخورش یهااست. استفاده از سلول یصنعت اماکن و هاساختمان یبرق مصرف دیتول یبرا
-در ابتدا نسبت به روش یسلول ها نیا هیاول ینهی. هزشودیباال محسوب م نانیاطم تیبرق با قابل دیتول یهاجزء روش

. با توجه به ابدیکاهش  نهیهز نیا یآت یهاشود در سال یم ینیب شیپ یبرق پاک، باالتر است ول یانرژ دیتول گرید یها
 یبرا هاسلول نیکه ا نیبرق با توجه به ا دیتول یبرا یدیخورش یهااستفاده از سلول نکه،یبه ا تیمطلب ذکر شده و با عنا

 یاز استقبال مناسب ندهیدر آ رسدیدارند،  به نظر م ییو طول عمر باال کنندیاستفاده نم یقسمت متحرک چیبرق از ه دیتول
 یدیخورش یهامربوط به تابش یدر مقاله حاضر روابط محاسبات لیدل نیمواجه گردد. به ا نیو مهندس انیکارفرما یاز سو

است، بطور  ینیمع ییایعرض و طول جغراف یکه دارا نیاز کره زم ینسبت به افق واقع در  نقطه ا بداریسطح ش کیبه 
نصب  کیفتوولتائ یهاراندمان سلول شیافزا یرا برا یدیجد شنهاداتیمقاله پ سندگانیمشروح ارائه شده است. در ادامه نو

شده  شنهادیمسائل پ نیدر مورد ا ندهیدر آ دیبتوانند به عنوان موضوع جد نیمحقق تا اندشده در ساختمان ها ارائه داده
 الزم را انجام دهد. قاتیتحق

 

 .کیاوج، پنل فتوولتائ هیارتفاع، زاو هیزاو موت،یآز هیاوج، زاو هیزاو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 واحد زنجان، زنجان، ایران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی، -1
 ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، زنجان، ایرانآموزشکده فنی و حرفه -2
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 مقدمه  -1
ها بوده و علت مختلف و عملکرد آنها و بناهای ای تولید شده در جهان مربوط به ساختمانبیش از یک سوم از گازهای گلخانه

های گرمایشی و های فسیلی برای تأمین انرژی الکتریکی این بناها و تأمین انرژی الزم برای سیستماصلی استفاده از سوخت
اکسید کربن موجود در جو توانند به منظور کاهش دی. به علت این امر محققین می(Lucan, 2014:674) ها استسرمایشی آن

. (Nagy, 2015:143) بر روی طراحی، ساخت و بهبود عملکرد بناهای مختلف کارهای تحقیقاتی مناسبی را انجام دهند زمین
های جدید خود را میالدی اکثر ساختمان 2020اند، تا سال ی اروپا تصمیم گرفتهاین امر یکی از دالیلی است که کشورهای اتحادیه

-. یکی از راه(European parlimant report, 2013:13) ها صفر گرددرژی مصرفی آنای طراحی و اجرا نماید تا انبه گونه

های خورشیدی ای تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و پاک است. امروزه استفاده از سلولهای کاهش گازهای گلخانه
است. ولی  یشرفته و در حال توسعه مرسوم شدههای ساختمان در بیشتر کشورهای پفتوولتائیک مرسوم و سنتی سیلیکونی در سقف

ها و ایجاد فشار بر سقف ساختمان است. مشکل دیگر کنند سنگینی وزن آنها ایجاد میمشکلی که این سلول های برای ساختمان
ل های یک شهر نصب شوند مشکها و عدم تنوع رنگ است که اگر در اغلب سقف و نماهای خانهرنگ آبی منحصر به فرد آن

های فتوولتائیک ساخته شده از مواد . در دهه گذشته از سلول(Frontini,2015) نمایدبصری زیادی را برای بینندگان ایجاد می
های ها استفاده شد که دارای وزن کم و تنوع رنگ زیادی بودند. از این نوع سلولهای فتوولتائیک ارگانیک( در ساختمانآلی)سلول

ها کاربرد های مرتفع استفاده می شد. ولی به علت راندمان پایین این سلولهای بلند و برجپنجره ساختمانفتوولتائیک معموالً در 
های فتوولتائیک فیلم های خورشیدی به نام سلول.  امروزه از نوع دیگری از سلول(Barraud, 2013:181) ها محدودتر شدآن

های فتوولتائیک دارند و دارای راندمان مت باالتری نسبت به انواع دیگر سلولها استفاده می شود که قینازک در بناها و ساختمان
های به باال، وزن کم، انعطاف پذیری باال و تنوع رنگ مناسبی هستند. در تحقیقات اخیر نشان داده شده است مزایای این سلول

ها با یک وات توان الکتریکی تولید شده با نشوند که یک وات توان الکتریکی تولید شده با آای موجب کاهش هزینه میگونه
های فتوولتائیک . امروزه سلول(Nagy, 2015:143)کنند مصرف می های خورشیدی سنتی سیلیکونی به یک مقدار هزینهسلول

 .(Nagy, 2015:143)های ساختمانی هستند فیلم نازک کاندید مناسبی برای استفاده در بناها وسقف
های خورشیدی در نما و دیگر اجزاء ندگان سعی شده است پیشنهادات مناسبی برای استفاده از سلولدر مقاله حاضر نویس

 ساختمان ارائه دهند تا محققان بتوانند به عنوان موضوعات تحقیقاتی آینده بتوانند در مجامع دانشگاهی و صنعتی استفاده نمایند.  
اول اطالعات جامعی از روابط مربوط به توان تابشی خورشیدی بر  مقاله حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش

دار نسبت به افق، که در عرض و طول جغرافیایی مشخصی نصب شده است، ارائه گردیده تا به عنوان یک سطح مفروض زاویه
ها در نمای ساختمان های خورشیدیمرجع مناسبی برای محققان قابل استفاده باشد. در بخش بعدی پیشنهاداتی برای نصب سلول

گیری از این های آتی در مجامع علمی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. و در انتها نتیجهتواند به عنوان تیتر پروژهارائه شده که می
 کار تحقیقاتی ارائه خواهد شد.  

 

 تئوری -2

 حرکت ظاهری خورشید نسبت به زمین -2-1

به دور  نیچرخش زم لیدر آسمان، به دل دیخورش یحرکت ظاهر
نور  یاصل یتا مؤلّفه شودیچرخش باعث م نیمحورخودش است. ا

ناظر ساکن در  دیبتابد. از د یخاص یهیبا زاو نیبه سطح زم یتابش
. کندیدر آسمان حرکت م دیکه خورش رسدیبه نظر م ن،یسطح زم

 ییایطول و عرض جغراف لیاز قب یدر آسمان به عوامل دیخورش تیوضع
قرار داشتن در  نیساعت از روز و همچن نیمحل، قرار داشتن در چندم

به  دیخورش یدارد. حرکت ظاهر یبستگ یالدیروز از سال م نیچندم
 ریتأث یحرکت ظاهر نینشان داده شده است. ا 1در شکل  نیدور زم

 دارد. یدیخورش یهاتوسط سلول یافتیبر توان در یمهم

 
 حرکت ظاهری خورشید به دور زمین -1شکل 

ها با چگالی توان پرتو تابد چگالی توان رسیده به سطح آنهای خورشیدی میوقتی پرتوهای نور بصورت عمود به سطح سلول
کند، شدت توان تابشی به سطح سلول ی بین پرتو تابشی و سطح سلول خورشیدی تغییر پیدا میتابشی برابر است. وقتی که زاویه

ی بین سلول و پرتو گیرد مقدار زاویهیابد. وقتی که سلول خورشیدی با اشعه خورشید بصورت موازی قرار میرشیدی کاهش میخو
دارد شدت توان تابیده  θی رسد. وقتی سلول خورشیدی با نور خورشید زاویهشود و شدت توان تابشی به عدد صفر میدرجه می 80
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ی تابشی پنل خورشیدی به سطح زمین به عرض جغرافیایی محل، قرار ی مستقیم دارد. زاویههرابط cosθشده به پنل خورشیدی با 
گرفتن در چندمین روز سال و قرار گرفتن در چندمین ساعت از روز بستگی دارد. عالوه بر این زمان طلوع و غروب خورشید به 

ی ثابت ی نور خورشید به یک نقطهی تابیده شدهزاویه توان گفت برای مدلسازیعرض جغرافیایی محل بستگی دارد. بنابراین می
 از سطح زمین به پارامترهای زیر نیاز است:

 عرض جغرافیایی 
 طول جغرافیایی 

 قرار گرفتن در چندمین روز از سال 

 قرار گرفتن در چندمین ساعت از روز 

 

  Timer)(LST: Local Solar Time and LT: Localزمان خورشیدی محلی و زمان محلی -2-2

موسوم است، طبق تعریف، زمانی است که خورشید در باالی سر  LSTظهر بر اساس زمان خورشیدی محلی که به  12ساعت 
متفاوت است. علت این امر را  LSTبا زمان محلی خورشیدی یا  LTما در بیشترین ارتفاع خود در آسمان قرار دارد. زمان محلی یا 

 توان موارد زیر ذکر کرد:می
 تغییرات در مدار زمین 
 جویی در مصرف برقهای محلی به خاطر صرفهتغییرات انسانی انجام شده در زمان 

 های زمانیتغییرات انسانی از قبیل تعریف و تعیین قاچ 

 

 (LSTM: Local Standard Time Meridian)النهار استاندارد زمانینصف -2-3

گیری النهار مرجعی است که برای یک قاچ زمانی خاص به عنوان مرجع اندازهنصف (LSTM)النهار استاندارد زمانی نصف
گیری زمان در منطقه النهار مبنا برای اندازهالنهار مبدأ به عنوان یک نصفشود. به عنوان مثال نصفزمان آن قاچ در نظر گرفته می

 استفاده کرد :ی زیر توان از رابطهمی LSTMی شود. برای محاسبهگرینویچ استفاده می

(1) LSTM=15∘ΔTGMT 

نیز از رابطه زیر  15ºباشد. عدد با گرینویچ بر حسب ساعت می LTاختالف زمانی بین زمان محلی یا  GMTΔTکه در آن 
 آید:بدست می

(2) 
15∘=

360∘

24
 

 

 
 النهار استاندارد زمانی منطقه برزیل النهار مرجع که دارای طول جغرافیایی صفر بوده  و نصفنصف - 2شکل 

 

  (EoT: Equation of Time)ی زمانیرابطه -2-4

ی تجربی برای تصحیح خروج از مرکز مدار بیضوی شود، یک رابطهکه بر حسب دقیقه محاسبه می (EoT)ی زمانی رابطه
شود. گردش آن به دور خورشید استفاده میزمین و همچنین تصحیح کج بودن محور چرخش زمین به دور خودش نسبت به مدار 

 گردد:ی زمانی از محاسبات تجربی زیر حاصل میرابطه
(3) EoT=9.87 sin 2B -7.53 cos B-1.5 sin B 
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 که در آن:

(4) B=
360

364
(d-81) 

برابر فاصله روز قرار گرفته از اولین روز سال است. در شکل  dآید و پارامتر بر حسب درجه بدست می B( پارامتر 4ی )در رابطه
 سال رسم شده است. -بر حسب روز EoTنمودار  3

 
 بر حسب شماره روز سال EoTنمودار  -3شکل 

 

  (TC: Time Correction Factor) ضریب تصحیح زمان -2-5

 (LST)شود، به منظور تصحیح اختالف در زمان محلی خورشیدی که بر حسب دقیقه بیان می (TC)ضریب تصحیح زمان
نیز وابسته است و از  (EoT)ی زمانی شود. ضریب تصحیح زمان به رابطهنقاط مختلف قرار گرفته در یک قاچ زمانی محاسبه می

 شود:ی زیر محاسبه میرابطه
(0) 𝑇𝐶 = 4(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 − 𝐿𝑆𝑇𝑀) + 𝐸𝑜𝑇 

درجه به دور  1دقیقه  4بیانگر این واقعیت است که زمین در هر  4طول جغرافیایی محل است. عدد  Longitudeکه در آن  
 گردد.خود می

 (LST: Local Solar Time) زمان خورشیدی محلی -2-6

( با 6ی )را مطابق رابطه (LST)توان زمان محلی خورشیدیهای قبلی میبا استفاده از دو ضریب تصحیح گفته شده در بخش
 بدست آورد. (LT)تصحیح دقیق زمان محلی

(6) LST=LT+
TC

60
 

 (HRA :Hour Angle) ی ساعتزاویه -2-7

کند که خورشید در آسمان در آن قرار دارد. در ظهر که ای تبدیل میرا به زاویه (LST)ی ساعت، زمان محلی خورشیدی زاویه
ی ساعت عدد صفر در نظر گرفته می شود. از ارتفاع خود قرار دارد، برای زاویهخورشید درست باالی سر ناظر انسانی و در بیشترین 

گذرد خورشید در رسد بعد از هر ساعت که از ظهر میچرخد، به نظر میدرجه به دور خود می 10آنجائی که زمین در هر ساعت 
 مقدار مثبتی دارد. منفی است و هنگام غروب HRAدهد. در طلوع خورشید درجه تغییر مکان می 10آسمان 

(7) HRA=15°(LST-12) 

 (Declination Angle) ی میلزاویه -2-8

دار بودن محور چرخش زمین به دور نمایش داده می شود، با تغییر فصول سال به سبب زاویه δزاویه میل خورشید که با 
دار نبود همواره زمین به دور خود زاویهکند. اگر محور چرخش خودش و همچنین به سبب گردش زمین به دور خورشید تغییر می

 -40/23+ درجه و کمترین مقدار آن 40/23شد. بیشترین مقدار زاویه میل برابر ی میل خورشید برابر صفر در نظر گرفته میزاویه
ی میل صفر درجه یهکند. در اعتدالین بهاری و پائیزی مقدار زاودرجه است و همواره زاویه میل خورشید بین این دو مقدار تغییر می

 شود. می
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 تغییرات زاویه میل خورشید در طول سال -4شکل

 
کند. تغییرات فصلی ی بین خط استوا و خطی است که مرکز زمین را به مرکز خورشید متصل میی میل خورشیدی زاویهزاویه
 شود. دیده می 0در شکل 

 
 ی میل خورشیدی در فصول مختلف سالزاویه - 5شکل 

 
چرخد. چرخد، برای سادگی، بهتر است که فرض شود خورشید به دور زمین میبر خالف واقعیت که زمین به دور خورشید می

ی این کار تبدیل درست روابط است. بعد از انجام تصحیحات در روابط ریاضی فرض خواهد شد که بطور ظاهری خورشید به الزمه
 آید :ی زیر بدست میاز رابطه ion Angle)(Declinatی میل چرخد. زاویهدور زمین می

(9) δ=-23.45× cos [ 
360

365
×(d+10) ] 

شود. در اعتدالین بهاری و در نظر گرفته می 1شماره روز سال میالدی است و برای روز اول ژانویه مقداری برابر عدد  dکه 
 22ژوئن و اعتدال پاییزی مقارن با روز  22شود. اعتدال بهاری مصادف با روز ی میل عدد صفر حاصل میپائیزی برای زاویه

ژوئن که  22ی جنوبی در روز ی میل مثبت و در زمستان منفی است. در نیمکرهی جنوبی در تابستان زاویهسپتامبر است. در نیمکره
انقالب زمستانی و رسد و در + درجه است، می40/23مصادف با انقالب تابستانی است، زاویه میل به بیشترین مقدار خود که برابر 

درجه، خواهد رسید. در  -40/23ی میل به کمترین مقدار خود که برابر است با مقدار دسامبر مقدار زاویه 22و  21در روزهای 
ی + بیانگر این واقعیت است که انقالب زمستانی قبل از شروع سال میالدی اتفاق می افتد. همچنین در رابطه10( عدد 9ی )رابطه

360ای در نظر گرفته شده است. در این رابطه عبارت رخش زمین به دور خورشید کامالً دایره( مدار چ9)

365
ی روز را به موقعیت شماره 

ی میل خورشیدی ی زاویهکند. در مقاالت علمی معموالً از روابط زیر برای محاسبهزمین در مدار خود به دور خورشید تبدیل می
 :Mousavi, 2018)(107: استفاده می شود

(8) δ=23.45°× sin ( 
360

365
(d+284)) 

(10) δ=23.45°× sin ( 
360

365
(d-81)) 

اند. به همین خاطر در تبدیل ( به جای ابتدای سال اعتدالین را به عنوان مبدأ شمارش روز در نظر گرفته10( و )8در روابط )
 استفاده شده است.  sinاز  cosروابط به جای عبارت 
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 Angle) (Elevationی ارتفاع زاویه -2-9

شود، طبق تعریف نیز گفته می Altitude Angleو یا  Elevation Angleزاویه ارتفاع خورشید که در زبان انگلیسی 
ی ارتفاع در هنگام طلوع خورشید برابر صفر درجه سازد. زاویهای است که خورشید به سبب ارتفاعش از افق با خط افق میزاویه

درجه خواهد بود )مانند آنچه در اعتدالین بهاری و پائیزی در استوا  80خورشید در باالی سر ما است برابر  است و در هنگام ظهر که
کند. همچنین مقدار این زاویه به کمیاتی چون طول جغرافیائی و قرار داشتن در ی ارتفاع در طول روز تغییر میافتد(. زاویهاتفاق می

ی ارتفاع آن های فتوولتائیک حداکثر مقدار زاویهارامترهای مهم در طراحی و نصب سلولچندمین روز از سال وابسته است. از پ
ی ی بیشترین ارتفاعی است که خورشید در روزهائی از سال در آسمان قرار می گیرد. حداکثر مقدار زاویهمحل است که نشان دهنده

 ی اوج بستگی دارد.ائی و زاویهافتد و مقدار آن به عرض جغرافیارتفاع در ظهر خورشیدی اتفاق می

 
 زاویه ارتفاع -6شکل 

 شود:ی زیر محاسبه میی ارتفاع در ظهر خورشیدی از رابطهزاویه  6با توجه به شکل 

(11) α=90+φ-δ 

در این حالت مکان مورد  درجه کم کرد. 190درجه بدست آید باید مقدار آن را از  80ای بزرگتر از ی ارتفاع زاویهوقتی زاویه
مربوط به  φ( پارامتر 11ی )نظر در نیمکره جنوبی قرار دارد و در ظهر خورشیدی، خورشید از طرف شمال نزدیک می شود. در رابطه

های قرار گرفته در نیمکره شمالی کره زمین عدد منفی و برای نیمکره جنوبی عرض جغرافیائی محل بوده که این مقدار برای مکان
سال است. در انقالب تابستانی و در  -ی میل است که پارامتری وابسته به شماره روزمربوط به زاویه δعددی مثبت است. پارامتر 

درجه است و در تابستان و در  80ی ارتفاع دقیقاً زاویهالسرطان در ظهر خورشیدی، خورشید دقیقاً در باالی سر ناظر قرار دارد و رأس
باشد و بدان معنی است که نور درجه می 80ی ارتفاع در هنگام ظهر بیشتر از السرطان زاویهعرض جغرافیائی بین استوا و رأس

ای خاص از سال نور السرطان در دورهتابد به طریق مشابه در عرض جغرافیائی بین استوا و رأسخورشید از سمت جنوب می
های شود ولی در طراحی پنلهای فتوولتائیک ساده استفاده میی ارتفاع در طراحی پنلتابد. حداکثر مقدار زاویهخورشید از شمال می

-ی زیر محاسبه میی ارتفاع از رابطهی ارتفاع در طول روز نیاز است. زاویهفتوولتائیک پیچیده و دقیق، به چگونگی تغییر زاویه

 :  (Mousavi, 2018:107)شود

(12) α= sin-1[sin δ sin φ + cos δ cos φ cos(HRA)] 
 ی ساعت است.زاویه HRAکه در آن 

 

 (Zenith Angle) ی اوج )قله(زاویه -2-11

ی ارتفاع بوده و تفاوت آن در این است که نسبت به ی اوج شبیه زاویهی اوج زاویه بین خورشید و خط عمود است. زاویهزاویه
 توان گفت :شود. پس میگیری میی ارتفاع نسبت به خط افق اندازهگیری می شود ولی زاویهاندازه خط عمود

(13) ζ=90-α 

 

 اوج هیزاو -7شکل  
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 (Azimuth Angle)ی آزیموتزاویه -2-11

داده شده شمال ی تصویر خورشید بر روی زمین با شمال مغناطیسی است )جهت نمایش ی آزیموت طبق تعریف زاویهزاویه
 نما را شمال مغناطیسی گویند(.توسط قطب

 
 (Mousavi, 2018:107)ی آزیموت زاویه  - 8شکل

 
 :(Mousavi, 2018:107)( بیان شده است 14ی )ی آزیموت در رابطهرابطه بدست آوردن زاویه

(14) Azimuth= cos-1 (
sin δ cos φ - cos δ sin φ cos HRA

cos α
) 

 
( 14ی )ی آزیموت بدست آمده با استفاده از رابطهعرض جغرافیائی محل است. زاویه φی ارتفاع بوده و زاویه αکه در آن  

 ( باید تصحیح گردد.10ی )مطابق رابطه

(10) {
Azimuth=Azimuth   for LST<12 or HRA<0 

Azimuth=360∘-Azimuth   for LST>12  or  HRA>0
 

 

 خورشید به یک سطح زاویه دار تابش نور  -2-12

ای دار نسبت به افق، عالوه بر توان تابشی پرتو نور رسیده به سطح زمین، به زاویهتوان تابشی به سطح پنل خورشیدی زاویه
رشد نیز وابسته است. زمانی که نور خورشید بصورت عمودی به اش با پرتو نور خورشیدی که به آن میپنل با سطح افق و زاویه

تابد، توان تابشی تابیده شده به سطح پنل با توان تابشی پرتو نور رسیده به سطح زمین برابر است. به عبارت دیگر طح پنل میس
کند و اگر پنل زاویه دار تابد در این حالت پنل حداکثر توان را از خورشید دریافت میوقتی نور خورشید به طور عمودی به پنل می

ی توان تابشی به سطح ی محاسبهنحوه 8ل خورشیدی از توان تابشی خورشید کمتر خواهد بود. شکل باشد توان رسیده به سلو
شود را از روی توان تابشی تابیده شده به سطح زمین نمایش داده می Smoduleسلول خورشیدی که با سطح افق زاویه دارد و با 

-نمایش داده می Sincidentبشی به سطح عمود بر پرتو نور که با شود و با استفاده از توان تانمایش داده می Shorizonکه با 

 دهد. شود را نشان می

 
 دار با افقنحوه محاسبه توان تابشی به سلول خورشیدی زاویه -9شکل 

 
نور  دار، توان تابیده شده به سطح زمین و توان تابیده شده به پنل عمود بر پرتوروابطی که توان تابیده شده به پنل زاویه

 اند:خورشید را به یکدیگر مربوط می سازند در زیر آورده شده

(16) Shorizon=Sincident sin α 
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(17) Smodule=Sincident sin(α+β) 

-( بدست می12ی )ی ارتفاع از رابطهزاویه پنل نسبت به افق است. همانطور که می دانیم زاویه βزاویه ارتفاع و  αکه در آن  

اید و تابع شماره ( بدست می8ی )است. زاویه میل نیز از رابطه δی میل یعنی عرض جغرافیایی و وابسته به زاویه φآید و تابعی از 
 به شرح زیر است: Shorizonو  Smoduleی بین روز سال است. رابطه

(19) Smodule=
Shorizon sin(α+β)

sin α
 

پنل دارد. در طول یکسال پنل ثابت وقتی بیشترین توان را ی پنل تأثیر بسیار مهمی در توان تابشی نور خورشید بر زاویه
ای معادل با عرض جغرافیایی خود داشته باشد. ولی همواره بهتر است در زمستان شیب پنل تندتر باشد و کند که زاویهدریافت می

 در تابستان شیب کمتر باشد.
 

 لی ساختمانهای خورشیدی در نما و اجزاء اصپیشنهادات الزم برای نصب سلول -3

 های گنبدی و مساجدهای فتوولتائیک در ساختماناستفاده از سلول -3-1

 نقش نور، سایه، انعکاس و انکسار آن در معماری اسالمی مهم است. به علت این اهمیت است که استفاده از عواملی از قبیل:

 های صیقلی برای جذب و بازتابش نورکف و دیوار -

 پخش نور مقرنس برای دریافت، شکست و -

 گنبدها، برای جذب و بازتابش نور جهت  افزایش جذابیت و تاثیرگذاری -

 های عمودی در اطراف گنبد ودیوار هانورگیر های سقفی به صورت گنبد های کوچک ونورگیر -

 ها های مختلف بناها ازجمله گنبدها و منارهمرمرهای صیقلی در قسمت -

 

شبیه نیم کره است  گنبد فضاییها گنبد است. یکی از این المان
که بر فضایی با نقشه های مربع یا چند ضلعی های منظم قابل احاطه 
شدن است.گنبد از دیدگاه فضایی امکان مسقف کردن فضا های 

سازد. اما خصوصیات بصری و مفاهیم سمبلیک بزرگ را میسر می
گنبد  گنبد آن را به نمادی برای فضا های مقدس در آورده است.

ه همواره در هر روز از سال و هر ساعت از روز قسمتی المانی است ک
از سطح آن بر پرتوهای نور عمودند و درعلم و هنر معماری از 

ها، برای جلوه بیشتر خاصیت انعکاسی این سطح در انعکاس اشعه
ها عمود بر کردند. و یا حتی چون همواره سطوحی از آناستفاده می

این پرتوها به داخل فضا استفاده اند برای انتقال پرتوهای نور بوده
 اند.شده

 
 شکل گنبد حسینیه اعظم زنجان - 11شکل

دهند، این سطح تقریبا کروی در معماری اسالمی یکی از عوامل نورگیری نقش موثری ایفا میکرده عوامل ذکر شده نشان می
در طول سال و در طول ساعات مختلف روز قسمتی از سطح آن بطور حتم بر پرتو نور عمود  ذکر شدهاست و با توجه به روابط 

-بر روی بام های خورشیدیگونه از سلولهای خورشیدی فتوولتائیک قابل انعطاف، نصب اینباتوجه به ساخت و تولید سلول است.

  .های خورشیدی استراندمان سلولبه نظر یکی از راهکارهای موثر افزایش  از جمله مساجد های گنبدی شکل
 

های بزرگ ی حیاطهایی که بوسیلهساخت بناهای گنبدی شکل در باغشهرها  و ساختمان -3-2

 های مجاور فاصله ی زیادی دارندپیرامون خود از ساختمان
ورشیدی به شکل کامال ها برای استفاده بهینه از انرژی خدر چنین مواردی از دیدگاه انرژی بسیار بهینه است که ساختمان

کشور کوزوو بصورت  Pirishtinaدهد که در شهر ی مسجد در دست ساختی را نشان میپروژه 11گنبدی ساخته شوند. شکل 
 های فتوولتائیک پوشیده خواهد شدکامال گنبدی ساخته خواهد شد و سطح آن نیز از سلول
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 های فتوولتائیک کنترل شوندهدر کشور کزوو دارای سلول  Pirishtinaمسجد در حال اجرا در شهر  -11شکل 

 

ساختن مجتمع های مسکونی قوسی شکل که دارای قوس مناسب و دارای وجه اصلی رو به  -3-3

 های خورشیدی در نمای اصلی خورشید و استفاده از سلول
های مسکونی به هم پیوسته و دارای ارتفاع ساختن مجتمع

بوده و در نیمکره شمالی به سمت مناسب که قوسی شکل 
ها بر اساس روابط جنوب ساخته شوند و برعکس. این ساختمان

بایست دارای قوس مناسب باشند که در طول سال میذکر شده 
های روز توان خورشیدی را با و همچنین در طول ساعت

راندمان باال دریافت کنند. بنا به پیشنهاد نویسندگان، محققان 
های محاسباتی پیشرفته به دنبال افزاربا استفاده از نرممی توانند 

و یا  ها باشندی این ساختمانی قوس مناسب و بهینهمحاسبه
توانند از نتیجه این محاسبات استفاده کرده و  از دیدگاه حتی می

های مذکور طراحی معماری طرح زیبا و مدرنی را برای ساختمان
 نمایند.

 
دار رو به های مسکونی قوسآپارتمان - 12شکل 

 خورشید

ها دار ساخت که سلول های خورشیدی بصورت ثابت بر روی این سقفها را شیبتوان سقفهای مسکونی میدر چنین مجتمع
-ا افق زاویهها بصورتی نصب شوند که بهای فتوولتائیک ثابت نصب شده در سقفنصب شوند. طبق تحقیقات انجام شده اگر سلول

 .(Mousavi, 2018:107)ای برابر با عرض جغرافیایی داشته باشند  در طول سال بیشترین راندمان را خواهند داشت
 

 ای ساختن برج های بلند بصورت استوانه -4-3
های یکی دیگر از پیشنهادات برای نصب سلول

های بلندی ها بر روی برج، نصب این سلولفتوولتائیک

ای ای شکل و یا شبه استوانهاستوانه است که مقطع

داشته باشند. پیشنهاد می شود محققان بر روی افزایش 

های خورشیدی بر روی چنین بازدهی سلول

های معمولی مطالعات های نسبت به برجساختمان

 ای انجام دهند.ویژه

 

 
 ایهایی با مقاطع دایرهبرج  - 13شکل 
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 کنندبصورت نماهایی که نور را دنبال میهای خورشیدی نصب سلول -5-3
توانند ثابت یا متحرک باشند و نور را تعقیب کنند. حتی های خورشیدی بصورت نما این نماها میدر تمامی مراحل نصب سلول

نه در حال ها از ترکیبی از این سلول های خورشیدی استفاده نمایند. امروزه تحقیقات گسترده ای در این زمیتوان در ساختمانمی
و پیشنهاد می شود تا  محققان در این زمینه و با کمک گرفتن از پیشنهادات بخش های قبلی  (Nagy, 2015:143) انجام است

 کارهای جدیدی را آغاز نمایند.
 

 گیرینتیجه -4

روی سطح  ی حاضر نویسندگان ابتدا بصورت کامالً مشروح روابط ریاضی مربوط به توان تابشی خورشیدی بردر مقاله
ای خاص که دارای عرض و طول جغرافیایی مشخص نصب شده است را ارائه داده و به شیبداری که بر روی سطح زمین و در نقطه

الخصوص نمای ساختمان های خورشیدی بر روی اجزای مختلف ساختمان علیکمک این روابط پیشنهاداتی را برای نصب سلول
 در مورد این موضوعات تحقیقات مناسبی را انجام دهند.اند تا محققان بتوانند ارائه داده

 

 

 مراجع
 

1. Barraud, E.(2013). Stained glass solar windows for the swisstech convention center, 

CHIMIA Int. J. chem 67. pp. 181-182. 

2. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the Energy 

Performance of Buildings.(2013). Official Journal of the European Union, 153(L). pp. 

13–35. 

3. Frontini, F., Bonomo, P., Chatzipanagi, A.(2015), BIPV Product Overview for Solar 

Facades and Roofs. Technical Report, Swiss BIPV Competence Centre, SUPSI 

4. Lucon, O., Ürge-Vorsatz, D.(2014), Mitigation of Climate Change. Intergovernmental 

Panel on Climate Change. Fifth Assessment Report, pp.674–738. 

5. Mousavi, S. A., , Safavi, S. R., Naderlou, A., Shahmohammadi, H., Moshfegh, S., 

Tashakkori, P., Shamipour, R. A.(2018), Important Solar Parameters in Installing 

Solar Cells Case study of Zanjan city in Iran,  5th  IEEE International Conference on 

Renewable Energy: Generation and Applications, Al Ain, UAE, pp.107-111. 

6. Nagy, Z., Svetozarovic, B., Gayathissa, p., Begle, M., Hofer, J., Lydon, G., Willmann, 

A., Schlueter, A.(2015), The Adaptive Solar Facade: From concept to prototypes, 

Frontiers of Architectural Research, Issue 5, pp.143–156, 2015. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 7431 پاییز(، 71)پیاپی:  3، شماره پنجمسال 

 
 

 

 ها(،)پانتوگراف سانیچیق یتاشو یهاسازه تأثیر یبررس

 یاسکان ده عیدر جهت تسر

     

 ،2جوکندان انیمیحامد کر، 1یسجاد نادر دیس

 *3اکبرزاده یعل یارؤ

 20/11/79تاریخ دریافت:  
 19/01/79تاریخ پذیرش: 

 

  57394کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 رانیادهند. در یخود را از دست مو جنگ خانه و کاشانه  یعیدر اثر وقوع حوادث طب ایدر سراسر دن یادیافراد ز سالههمه
حادثه  کیداشته است. پس از وقوع  یدر پ ریاخ هایسالرا در  هاخانمانبیتعداد  ترینبیش لیچون زلزله و س یحوادث زین

به اسکان موقت در  ریاستفاده شده و افراد بازمانده ناگز رقابلیغ نوعیبه یسکونمناطق م ،زدگیجنگ ایگسترده  یعیطب
 دگانیحادثه د اریو ساخته شده و در اخت یطراح ،یبه عنوان سرپناه اضطرار یمتنوع یهستند. تاکنون چادرها گرید یمکان

 عیساده و سر طوربه( که عیسر یده کان)جهت اس یجنگ ای زدهزلزلهمتحرک در مناطق  یهابه سازه ازیقرار گرفته است. ن
 تواندمی یبازشوندگ اتیشد. خصوص تاشو فضاکار هایسازه شیدایداشته باشد، باعث پ ونقلحمل تینصب شده و قابل
 ،گیردمیمقاله مورد بحث قرار  در این آنچهمتفاوت باشد.  یهامکان ایمحل  کیسازه در  کیباره از  نیباعث استفاده چند

و  دیقابل تول یهامدل نییپژوهش تع نیساخت پناهگاه موقت است. هدف از ا یتاشو برا یاسازه ستمیس یلیتحل ،یبررس
در مواقع  یخانمانبیمقابله با  یقابل ساخت و در دسترس و اجرا برا یهاستمیسو  یشنهادیپ هایفرمتوسعه  یمتنوع برا

 .شودمیتاشو پرداخته  ایسازه ستمیس دکاربر یو چگونگ ینگرش به معرف نیاست. با ا یاضطرار

 

 .یتاشو، اسکان ده یسازهسان، یچیق هایسازه یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
و  هاانسان ومیرمرگکـه عالوه بر  شوندمیمتفـاوت مواجـه  یهااسیمقدر  یعیطب یایاز بال یاگونها ب یهرازگاه انیجهان

نفر پس از بروز حوادث  ونیلیم 3متوسط  طوربه هر سالاز افراد بشر را به همراه دارد.  یادی، آواره شدن تعداد زهاخانه یرانیو
شده است  رانیو شانیهاخانهاست که در اثر وقوع زلزله  یدرصد مربوط به افراد 90حـدود  هکـ شوندمی خانمانبی یعیطب

در عرصه استانداردها،  راتییو علوم و فنون، تغ عیسرعت رشد صنا شیبا افزا ریاخ هایسال( در 1399 ،ییای)خـداداده و ض
 یشتریب ییایو پو راتییتغ ازمندیامروز ن یاست که معمار نآ انگریامر ب نیظاهر گشته است. ا شتریب یمعمار هایکاربریعملکردها 

تاشو به عنوان  یسازهو ابداع کند.  یرا طراح هاسازهاز  یانسان توانست انواع مختلف یتکنولوژ شرفتینسبت به گذشته است. با پ
کرده است. سرعت  جادیا دائم ایموقت  عیسر یاسکان ده یبرا یادیز هایراهفضاکار است  هایسازهمجموعه  ریکه ز ایسازه
مناسب اسکان موقت( در  هایسازه) هاسازه گریبا د تیفیو ک ییبزرگ از نظر اجرا یشکاف جادیتاشو باعث ا هایسازهساخت  یباال

 مدهجمع شدن و انتقال دارند و کاربرد ع تیتاشو مثل چتر قابل یهاشد. سازه هیسازه از بق نیگرفتن ا یشیمراحل ساخت و اجرا و پ
نباشد.  پذیرامکانها سازه گری، ساخت دو مصالح یزمان ،یمکان ،یجو یهاتیمحدود لیاست که به دل هاییمکانها در آن

 .رودیبکار م زدهزلزلهو  لیو مناطق س هاشگاهینما ،هاسیرکاماکن موقت مانند  یبرا شتریتاشو ب یهاسازه
 

 بیان مسئله -2
خانمایی مردم و نیاز مبرم به اسکان دهی موقت و ایجاد وقوع حوادث طبیعی و جنگ از جمله عواملی است که منجر به بی 

اسکان دهی  اخیر شاهد بروز زلزله های ویران کننده بودیم که بالفاصله نیازمند هایسالسرپناه برای افراد میگردد. در ایران طی 
،)در زمینه اسکان راناما در مسئله ی اسکان دهی شاهد ضعف مدیریت بحران بودیم. شاید علت ضعف مدیریت بح؛ موقت بود

که قابلیت پیش ساختگی داشتند و در عین حال بسیار مستحکم و مقاوم  ایسازهآشنا نبودن با سیستم های جدید و پیشرفته  دهی(
فضاکار است، قابلیت استفاده در مواقع بحرانی برای ایجاد  ایسازهتاشو که زیر شاخه ای از سیستم  ایسازه. سیستم های ، بودبودند

ناهگاه موقت یا دائم را داراست. با آشنایی با این سیستم و نحوه ی عملکرد آن میتوان گامی مثبت در روند اسکان دهی افراد پ
 برداشت.و جنگ زده و ...  خانمانبی

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3
در موارد بحرانی  دهی اسکان تسریع جهت در فضاکارتاشو هایسازهاستفاده از  تأثیر بررسی پژوهش این ضرورت و اهمیت

 .باشد می اهمیت موردبحرانی  موارد ، سیاسی، اجتماعی، درمانی ومهندسی و فنی اقتصادی، علمی، نظر از که است
 

 اهداف پژوهش -4
 تقسیم می شود. علمی و کاربردیاهداف این پژوهش به دو بخش 

 فضاکار تاشو و ویژگی های آن است. یسازهشامل آشنایی با سیستم  اهداف علمی:
 اهداف کاربردی:

فضاکار تاشو در جهت تسریع اسکان دهی در مواقع ضروری و بحران بصورت موقت یا دائم می  ایسازهاستفاده از سیستم  -1
 باشد.

 جداشونده اند(اتصال هل موقت و )در مکان های دیگر هاسازهاستفاده مجدد از این  -2
 امکان ایجاد بیمارستان ها و سوله های صحرایی با دهانه بزرگ جهت انبار آذوقه و درمان افراد بحران زده. -3
 

 سوال پژوهش -5

 اند؟ شده ایجاد نیازی چه به دهی پاسخ جهت در تاشو هایسازه -1

 ویژگی هایی باشد؟مناسب ترین سازه برای اسکان دهی سریع افراد چیست و باید دارای چه  -2

 دهت تسریع فرایند اسکان دهی میباشفضاکار دارای چه ویژگی های در ج تاشو هایسازه -3
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 فرضیه پژوهش -6
 قابلیت و شده نصب سریع و ساده طوربه که( سریع دهی اسکان جهت) جنگی یا زدهزلزله مناطق در متحرک هایسازه به نیاز

 یک از باره چندین استفاده باعث تواندمی بازشوندگی خصوصیات. شد فضاکار تاشو هایسازه پیدایش باعث باشد، داشته ونقلحمل
 قابلیت ساخت، سهولت بودن، ساخته پیش: عبارتنداز ساخته پیش هایسازه مزایای. باشد متفاوت های مکان یا محل یک در سازه

 در استفاده قابلیت مجدد، نصب و انتقال اوری، جمع قابلیت بودن، حجم کم و سبک کردن، انبار و انتقال سهولت نصب، سهولت
 امکان ایجاد برای مناسبی یسازه بتواند سازه این که شده باعث امر همین. است بودن سبز نهایت در و مختلف های دهانه و ابعاد

 .باشد زده بحران مناطق برای موقت دهی اسکان
 

 روش تحقیق -7
 .تحلیلی بوده است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است -توصیفیروش پژوهش به صورت 

 
 : پیشینه تحقیق1جدول 

 نتیجه گیری عنوان نویسنده سال

1375 

آرش عثمانی، 
محمدرضا 

متینی، یاسر 
 شهبازی

اصول، تاریخچه و کاربرد 
قیچی سان در  هایسازه

 معماری

به عنوان یک المان در محیط های مختلف مورد  ایسازهنقش این سیستم 
به سه بخش متفاوت  هاسازهتحقیق قرار گرفته شده است. دسته بندی این 

قیچی سان انتقالی، منحنی و زاویه دار و دسته بندی های ریزتر،  هایسازه
 بررسی اصول و نحوه باز وبسته شدن در این نوشته بیان شده است.

1399 
یاسمن خداداد، 

 مینوضیایی

بررسی اشکاالت چادرهای 
ت موق موجود برای اسکان

طرح بازماندگان زلزله و ارائه 
 پیشنهادی چادر فنری

مناسب نبودن روش های اسکان دهی موقت در ایران و پیشنهاد جادر فنری 
 به عنوان چادر مناسب برای اسکان دهی.

 مهدی بابایی 1394
 هایسازه برای جدید ای ایده

 هندسه با سان قیچی تاشوی
 متغیر

روش انطباق این سیستم بر اشکال هندسی خاص بیان شده و جزئیات اجرائی 
و اتصاالت الزم برای اولین بار ابداع و ارائه شدهاند, بطوریکه میتوان سازهای 

با هندسه متغیر ایجاد نمود. نمونههای ساخته شده هم برای سازههای با 
هندسه ثابت و هم برای سازههای با هندسه متغیر نشان دهنده صحت 
 فرموالسیون و عملکرد مناسب این سازهها در مقیاس واقعی میباشند.

 

 بدنه تحقیق -8
اند که اسکان موقت  وص موضوع اسکان و سرپناه موقت وجـود دارد. برخـی بـر ایـن عقیدهصف نظرهای فراوانی درخالاخت

ال مراحل ابتدایی صن اسکان و سرپناه موقت زنجیرة اتاضطراری و بازسازی دائمـی اسـت. بـه اعتقـاد آناحد واسط بین اسکان 
ی جداگانه در نظر نمیگیرنـد. گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه ایـن ا و ماهیتاً آن را مرحلهمدیریت سانحه و بازسازی دائم اسـت 

توانند با راحتی ریزان و مـدیران بازسازی ب ان موقـت ایـن اسـت کـه برنامـهای جداگانه است. فلسفة وجـودی اسـک مرحلـه مرحله
بیانیـة  24در مادة  ریزی کنند و مردم نیز در سرپناه موقت از گزند حوادث در امان باشند. میمگیری و برنامهصو فراغت بیشتر ت

دن سوانح طبیعی مخرب و در شرایط بحرانی دا هر کسی است. با رخق مسکن مناسب حبشـر آمـده اسـت کـه  قجهـانی حقـو
داشتن مسکن مناسب از ق حم میریـزد،  پس از سانحه، زمانیکه کارکردها و نهادهای اجتماعی جامعه در دورة زمانی مشـخص بـهه

 (1391امیـدوار و دیگـران، ) شودمیدیدگان سلب  آسیب
 

 (پانتوگرافها) قیچیسان تاشوی تاریخچه سازه -8-1
اعث ب باشند نیاز مورد مکانهای در مجدد نصب و حمل قابل و دهش نصب سریع و ساده بطور که متحرک هایسازه به نیاز
. شود استفاده بار ندینچ برای یا یکبار برای تنها است ممکن بازشوندگی صوصیتشده است. خ تاشو فضاکار هایسازه پیدایش

 یک بصورت دیگر محل یا انبار به نتقالا از قبل سپس و شده باز ،شودمی( برپا) ساخته ساختمان که زمان هر در فضایی، شبکه
 و متفکر ،هاسازه فراوان مطالعات بین از. شود کرارت بار چندین برای میتواند فوق روند بطوریکه ؛شودمی ات شده، فشرده بسته

 بعدی سه هایسازهاست.  کرده طراحی مسطح ساده بازشوی مکانیزم ( یک1542-1417) داوینچی لئوناردو رنسانس، دوره نرمنده
 (2002)چیلتیون،  داده شده است. توسعه( 1731-1792) پینرو پرز امیلیو اسپانیایی هندسم توسط بار اولین برای نوع این از
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 تاشو هایسازه مهم ربردهایاک -8-2
 های کلد و ها برج ها، پله جرثقیلها،, اضطراری های پل ضطراری،ا های سرپناه: از عبارتند تاشو هایازهس مهم کاربردهای

ی ثابت و یا متحرک، ، گنبدها یا چلیک های کروی و سهمدر نقاط دور دست موقت های سرپناه و ها ساختمان تاشو، و بازشو
ارندگی، انبارها، بان یا محافظت در برابر ب دائمی، سرپناه بعنوان سایه هایسازهبندی برای  ها، اسکلت بندی ها، قالب داربست
های  ها، اردوگاه های ربات های بشقابی، بازوها و اندام الحصول موقت یا دائمی، آنتن های سهل ها، مخازن و تعمیرگاه پوشش

و سایر فضاهای  هاخانهها و تیر و دیوارهای سازهای، گل ها، قوس تفریحی، دیوارهای جداکننده، پرده هایسازهسبک وزن موقت و 
بازی، ابزار و وسایل مکانیکی و  بندی و صنایع اسباب های سیار, صنایع بسته مورد نیاز در کشاورزی، تئاترها و کنسرتسرپوشیده 

های محافظ ضربه,  های تاشو، سیستم ها و تیرک رادیاتورها, بال ,های خورشیدی های فضایی, پانل صنعتی، اجزاء ایستگاه
 سرعت قابلیت بودن و سهولت ساختتاشوعبارتند از: پیش ساخته  هایسازهای اصلی وار، برخی مزای های سهمی رفلکتورها و آنتن

انتقال و نصب  آوری، سهولت انتقال و انبارکردن، سبک بودن و کم حجم بودن در تاشه تا شده، قابلیت جمع ،نصب در سهولت و
ظوره بودن، اقتصادی بودن و باالخره سبز های مختلف، چند من مجدد به دفعات نامحدود، قابلیت استفاده در ابعاد و دهانه

 (1394)بابایی،.بودن
 

 تاشو یسازهمزایای  -8-3
 بار چند یا یک: گسترش قابلیت -

 آن از بخشی ایسازه تمام در استفاده امکان -

 جابجایی سهولت -

 سریع برپایی -

 بحران در استفاده امکان -

 (1393( )کاوه، کروبی، دارد نیز پروژه نوع و مقیاس به بستگی که) بودن اقتصادی -
 

 تاشو یسازهاسکان موقت با استفاده از  -8-4
 موقت اسکان که اند عقیده ایـن بـر برخـی. دارد وجـود موقت سرپناه و اسکان موضوع درخصوص فراوانی نظرهای اختالف

 ابتدایی مراحل اتصال زنجیرة موقت سرپناه و اسکان آنان اعتقـاد بـه. اسـت دائمـی بازسازی و اضطراری اسکان بین واسط حد
 ایـن کـه معتقدنـد دیگـر گروهـی. نمیگیرنـد نظر در جداگانه ای مرحله را آن ماهیتاً و اسـت دائم بازسازی و سانحه مدیریت
 راحتی با بتوانند بازسازی مـدیران و ریزان برنامـه کـه اسـت ایـن موقـت اسـکان وجـودی فلسفة. است جداگانه ای مرحله مرحلـه

 بیانیـة 24 مادة در. باشند امان در حوادث گزند از موقت سرپناه در نیز مردم و کنند ریزی برنامه و تصمیمگیری بیشتر فراغت و
 بحرانی شرایط در و مخرب طبیعی سوانح دادن رخ با. است کسی هر حق مناسب مسکن کـه اسـت آمـده بشـر حقـوق جهـانی

 از مناسب مسکن داشتن حق میریـزد، م بـهه مشـخص زمانی دورة در جامعه اجتماعی نهادهای و کارکردها زمانیکه سانحه، از پس
 (1391 دیگـران، و امیـدوار) شودمی سلب دیدگان آسیب

 بودن استفاده قابل و قرارگیری برای مقاومت و ایستایی بر عالوه که است یهایسازه ها پناهگاه ساخت برای راهکار ترین ساده
 تاشو هستند. هایسازه، باشند داشته را...  و آسان نصب و حمل قابلیت ساخته، پیش منعطف، مختلف های موقعیت و مکان در

 کردن، انبار و انتقال سهولت نصب، سهولت قابلیت ساخت، سهولت بودن، ساخته پیش: عبارتنداز تاشو ساخته پیش هایسازه مزایای
 سبز نهایت در و مختلف های دهانه و ابعاد در استفاده قابلیت مجدد، نصب و انتقال اوری، جمع قابلیت بودن، حجم کم و سبک
 زده بحران مناطق برای موقت دهی اسکان امکان ایجاد برای مناسبی یسازه بتواند سازه این که شده باعث امر همین. است بودن
 .باشد

 

 اتصاالت و جزئیات اجرائی -8-4-1
امکان استفاده متنوع  اجراء، قابلیت بازیافت مصالح، تنوع در تولید، کاهش هزینه تولید، ارزشهای کیفی و زیباشناسانه وسهولت  

از طرح، از خصوصیات مطلوب معماری صنعتی میباشد. با توجه به نیاز مبرم به تولید انبوه در جوامع کنونی، رسیدن به این هدف 
( 1395.)بابایی،شوندمیتاشو پیشنهاد  هایسازهامکانپذیر است. بدین منظور اتصاالت زیر برای تنها در صورت طراحی صنعتی 

بطوریکه هر  ,نوع دیگر اتصال میانی استفاده از قطعه خاصی میباشد (1)تصویر باشد پرچ یا پیچ بصورت میتواند: میانی اتصال
ب که بدون سوراخکاری اعضاء )بدون تضعیف عضو و بلکه تقویت آن احاطه میکند. به این ترتی هیونیپلت را در محل مورد نظر لول

. با جابجا نمودن این قطعات و انتقال آنها به محل مورد نظر، شودمی، امکان ایجاد اعضای قیچیسان فراهم (در محل بحرانی خمش
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تی و یا مصالح ، پالستیک، مواد کامپوزیاین قطعه میتواند از فوالد، آلومینیوم( 2 ریتصو)شکل سازه پس از بازشدن تغییر خواهد کرد 
 د.سبک دیگر تهیه گرد

 

  
 یلوله ا یاعضا یبرا یانینما و مقطع اتصال م -2 ریتصو نوع اول یانیاتصال م -1 ریتصو

 
 :مزایای این نوع اتصال عبارتند از

در این اتصال هیچگونه سوراخکاری روی اعضاء انجام نمیگیرد و در نتیجه در محل اتصال میانی که حداکثر لنگر خمشی  -1
 تضعیف نمیشونوجود دارد، اعضای سازه 

های سازه  ز المانا العاده افزایش مییابد و کل سازه، فوق قدرت مانور برای چند شکلی کردن یا تغییر دادن شکل هندسی -2
 ت.استفاده کرد که به نفع اقتصاد اسهای مختلف  توان در پروژه تاشو می

یعنی در محاسبات میتوان اثر افزایش مقطع در محل اتصال ؛ شوندمیهای سازه تاشو با استفاده از این قطعه تقویت  المان -3
 .ترین محل اعضاء سازه میباشد زیرا این مقطع از نظر نیروهای داخلی بحرانی؛ )عضو با مقطع متغیر(میانی را به حساب آورد 

 5استفاده نمود و اگر بیش از ( 3 ریتصو)یا کمتر باشد، میتوان از یکی از اتصاالت شکل  5تصال انتهایی: اگر تعداد واحدها ا
 (1394. )بابایی، استفاده نمود( 5)تصویر تصال های گنبدی( میتوان از اواحد به یکدیگر متصل شوند)سازه

 

  
تخت و  یسازهها یبرا ینمونه اتصال انتهائ - 3 ریتصو

 یکیچل
 اگنبده یبرا ینمونه اتصال انتهائ -4 ریتصو

 

 گیرینتیجه
 در باال مقاومت و ایستایی قابلیت با متحرک هایسازه به نیاز ا توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله میتوان نتیجه گرفت کهب

 پیدایش باعث باشد، داشته ونقلحمل قابلیت و شده نصب سریع و ساده طوربه که( سریع دهی اسکان جهت) زده بحران مناطق
برای  مقاومت و ایستایی بر عالوه است که یهایسازهگاه ها پناهساخت ترین راهکار برای ساده  .شد فضاکار تاشو هایسازه

منعطف، پیش ساخته، قابلیت حمل و نصب آسان و ... را داشته  های مختلفموقعیت و ل استفاده بودن در مکان قرارگیری و قاب
 انبار و انتقال سهولت نصب، سهولت قابلیت ساخت، سهولت بودن، ساخته پیش: عبارتنداز تاشو ساخته پیش هایسازه مزایای .باشند

 نهایت در و مختلف های دهانه و ابعاد در استفاده قابلیت مجدد، نصب و انتقال وری،آجمع قابلیت بودن، حجم کم و سبک کردن،
 بحران مناطق برای موقت دهی اسکان امکان ایجاد برای مناسبی یسازه بتواند سازه این که شده باعث امر همین. است بودن سبز
 .باشد زده
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 گراستیز یمعمار یاثرگذار یبررس

 یمعمار نیگفتمان نو یریگبر شکل

     

 1شاداب رایمند
 29/70/99تاریخ دریافت:  

 75/79/99تاریخ پذیرش: 
 

  80299کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

انسان  .بنا نهاد عتیبا طب قیخود را بر تطب یقرار داشته و اساس زندگ عتیطب طرهیدر س شهیاو هم ،انسان اتیح یاز ابتدا
آموزگار  مثابهبهرا  عتیاو طب لیدل نیقرار داشته و به هم گریکدیبا  یدر همخوان عتیطب یکه تمام اجزا دانستمی هیاول

 یزندگ هایجنبه ترینمهماز  یکی .داشته باشد ایبهینه اتیح ،عتیاز طب یوبردارخود درک نموده و تالش کرد تا با الگ
به  شهیجدا نبوده است و هم عتیاز طب خیاز تار ایبرهه چیموضوع در ه نیکه ا باشدمی یاطراف او و معمار طیمح ،انسان

 یحاصل تالش معماران شودمیخوانده  کینویبا ایگرا ستیز یآنچه امروز به نام معمار .اندشدهمطرحکل واحد  کیعنوان 
در امر  یانسان یو خطاها هانقصدر برطرف ساختن  یسع یعیو سازه در کالبد طب یبه معمار دیاست که با نگرش جد

و سازه در  یبه معمار دیبا نگرش جد اندتالشمعماران در  ،یعیو منابع طب یبا توجه به بحران انرژ .دارند وسازساخت
 رونیب یبرا حلیراه باشدمی عتیو هماهنگ با طب داریپا یمتعارف با اصول معمار ینوع معمار کی که کیونیباغالب علم 

 .ندینما دایپ یبحران و حفظ انرژ نیرفت از ا

 

 .سازیبهینه ،الهام ،کیونیبا یمعمار ،عتیطب ،انسان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (Sh.Raymand@outlook.com) .نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یکارشناس تکنولوژ -1
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 مقدمه -1
ساخت النه و آشیانه برای اغلب موجودات با  .موجودات شروع به ساخت سرپناه برای محافظت از خود نمودند ،با پیدایش زمین 

مانند حیواناتی که درون  ،بردندمیطبیعی و ذاتی از این سرپناه بهره  طوربههم  هاییگونه .پذیرفتمیاستفاده از غریزه صورت 
 ،در این بین انسان نیز برای حفاظت از خود در برابر شرایط اقلیمی نامساعد .چنینیاینموارد مشابه  و کنندمیپوسته و الک زندگی 

ساخت  .برای زندگی و سرپناه خود نمود هاییمجموعهطبیعی با تقلید از سایر جانداران شروع به ساخت  هایآسیبدشمن و 
اگرچه این  ،باشدمیموجود  هاینمونه ترینابتدایینیاموخته از و زیستن را  چادرهای موقت توسط انسانی که هنوز یکجانشینی

با مواردی که حیوانات و جانداران به  مقایسهقابلو عملکرد و نه از نظر استحکام و سازه  شناسیزیباییابداعی نه از نظر  هایسرپناه
نقاشان و هنرمندان  ،بسیاری از طراحان ،رهای زندهبا گذر زمان و پیدایش نگاه علمی به ساختا .باشدمین کنندمیصورت غریزی بنا 

با الهام از بدن  ،به همین علت است که بسیاری از بناهای ساخته شده در دوران رنسانس ،به سمت الهام گیری از طبیعت زنده رفتند
 .ددقیق اثبات شده ان طوربهانسان و تناسبات آن ساخته شده اند که اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی 

به نحوی که می توان گفت برای  ،پیدایش و یا تکامل خود را مدیون نگاه عمیق به طبیعت هستند ،بیشتر علوم ،در قرن اخیر 
قطع  طوربه, دانشمند آمریکایی جِنین بِنیوس ایده ایده را مطرح کرد که 1999در سال  .قرن ها این منبع بی انتها مغفول مانده بود

نبود تکنولوژی و ابزار  ،سوال های بشر پاسخی را در خود دارد و علت عدم دریافت تمام این پاسخ ها از این منبعطبیعت برای تمام 
کارگاهی بین المللی با عنوان بایونیک و معماری  ،1991می بینیم که در سال  ،همچنین اگر زمان را به عقب ببریم .درخور است

یکی از سرفصل های این کارگاه موضوعی با عنوان تکنیک های  .طبیعت مطرح گردید برگزار شد که در آن ایده هایی برگرفته از
تاکید  کنندمیساخت طبیعت بود که در آن بر روش های مختلفی که موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان در ساخت استفاده 

ه را که می سازد با بهینه ترین حالت بررسی زیست ساخت یا همان ساخت در طبیعت نشان می دهد که طبیعت هرآنچ .گردید
همین موضوعات به  .چه از نظر مصالح و مواد مصرفی و چه از نظر فرمی ،چه از نظر عملکرد ،ممکن از هر نظر شکل می دهد

چه الگو و استادی بهتر از طبیعت وجود دارد تا بی شمار مثال و نمونه را  ،عنوان سرفصل های معماری بایونیک مطرح می گردد
 برای طراحان و معماران ارائه گرداند؟

بلکه نگاه و  ،اما نه صرفاً از جنبه استفاده از مصالح طبیعی ،ایده اصلی معماری بایونیک به گونه ای بازگشت به طبیعت است 
عت مساوی خالصه می توان گفت آموختن از طبی طوربه .خط مشی است تا بتوان بهترین نتیجه را در هر موضوعی به دست آورد

 .با ساختن آینده است

 

 تاریخچه معماری و الهام از طبیعت -2
 ،طراحان و هنرمندان بیشترین افرادی بودند که پاسخ به سواالت خود را در طبیعت جستجو می کردند ،معماران ،در گذر زمان 

داوینچی معتقد بود که انسان ممکن است  .دادبه همین دلیل سابقه معماری بایونیک را می توان به عصر لئوناردو داوینچی نسبت 
اما هیچگاه قادر  ،کارآمدترین ابزارها را در اختیار بگیرد و به بسیاری از رموز هستی پی ببرد ،روزی بهترین ابداعات را داشته باشد

و بی هدف و ناکارآمد و طبیعتی که هیچ چیزی بی دلیل  ،بهینه تر و کارآمدتر از طبیعت داشته باشد ،نخواهد بود کشفی زیباتر

این  ،در گفتمان جدید معماری که در دو دهه اخیر مطرح شده است .(1 :7910تقی زاده، ) .ناقص و ناهماهنگ در آن وجود ندارد

ن در بی .نتیجه به دست آمده که طبیعت همواره خود را همانند یه مکانیزم هوشمند به روز کرده و با شرایط جدید تطبیق می یابد
فرم و شکل های موجود در طبیعت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد اما برای گروهی که بیشتر در حوزه آنالیز و  ،جامعه معماری

پایداری و مقاومت حداکثری و کنترل  ،نحوه شکل گیری و ایستایی ،کنندمیمهندسی معکوس و حتی طراحی سازه ها فعالیت 
که متناسب و  باشدمیشکل اجسامی که در اطراف ما قرار دارند  ،شاخصه مهم دیگر .تنیروها از اهمیت بیشتری برخوردار اس

در طبیعت هیچ جسم یا موجود یا زیستی یافت نمی گردد که نقش و  ،به بیان دیگر ،مرتبط با محیطی است که در آن وجود دارند
 باشدمیهمه این موارد گواهی بر این امر  .باشدمیارد این به تنهایی بیانگر تکامل هرچه در طبیعت وجود د ،عملکردی نداشته باشد

 .می تواند به عنوان منبع الهام و ایده برای طراحان و معماران شناخته شود شودمیهر آنچه یافت  ،که در طبیعت

 

 معماری و طبیعت -2-1
کته را اثبات نمایند که طبیعت درس های در دو دهه اخیر معماران بسیاری تالش کردند تا با ارائه پروژه های موفقی این ن

سازه های تقویت شده با بهینه  ،استفاده خالقانه از مصالح .بسیاری را برای انسان در خود جای داده که بشر باید آن ها را فرا بگیرد
تند که معماران در دو دهه مباحثی هس ترینمهمفرم های پایدار و مقابله با نیروها جهت ایستایی از  ،ترین میزان استفاده از مصالح
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مهندسین و متخصصین سازه برا این باورند که مشکالت و چالش هایی که در گفتمان جدید معماری وجود  .اخیر به آن پرداخته اند

 .(77 :7914 ،سامان) .دارد راه حل های نوین می طلبد که همواره پاسخ های آن در طبیعت وجود داشته است

دسته اول شامل الهام از  .ارائه شده در طبیعت همواره از سه مسیر برای معماران و طراحان قابل درک بوده اندراهکارهای 
دسته دوم بر مبنای الهام و  .که از طریق مشاهده و شبیه سازی می توان آن را درک و به کار گرفت باشدمیظاهر و بعد فیزیکی 

نه ای که طبیعت را به عنوان یک کل فراگیر در نظر گرفته و داده ها و مبانی خود را به گو ایده پردازی برای معماران مطرح بوده
 ،معماران و طراحان و همه گروه های فعال در زمینه بایونیک ،به بیان دیگر ،کنندمیهم راستا و همخوان با طبیعت طرح ریزی 

 ،1199فرشچی، ) .زییات را برنامه ریزی می نمایندج ،ات طرحطبیعت را به عنوان یک کانسپت در نظر گرفته و با الهام از آن در کلی
که در آن نحوه مقابله طبیعت با نیروهای مخرب و همچنین  باشدمیطبیعت به عنوان مبنای محاسبات  ،در دسته سوم .(29

ت بیشتر در رشته های مهندسی این دسته از الهاما .طراحی بهینه و طراحی پارامتریک در طبیعت مد نظر قرار می گیرد ،پایداری

 .(99 :5550آلوارز، ) .طبیعت و طراحی سازه های مدوالر مورد توجه قرار گرفته است

 

 پیدایش بایونیک -3

در  .پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دهه شصت قرن بیستم، تبادل علمی بین گرایش های علوم طبیعی مجددا رونق گرفت
از ترکیب « بایونیک»برگزار کرد، برای اولین بار واژه ای به نام  1987وهایو که نیروی هوایی آمریکا در سال جریان همایشی در ا

این واژه کار همه متخصصانی است  .ترجمه کنیم« زیست فنی»زاده شد که می توانیم آن را به « تکنیک»و « بیولوژی»دو لغت 
بگیرند و یا به نوعی از آن در ساختن اختراعتشان تقلید  مهای طبیعت الهاهکه تالش دارند برای حل مشکالت فنی خود از دانست

شناسی و دانش فنی به وجود آمده و امروزه در طراحی تکنولوژی هایی در زمینه فیزیک، بایونیک از ترکیب پژوهش در زیست .کنند

دست های مصنوعی، تولید  .(4 :7945 ،حوصله دار) .شودمیشیمی، طب، مهندسی ژنتیک، مکانیک و غیره به کار برده 

الکتریسیته آبی، لوازم جدید ورزشی، هوش مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی و غیره همه مثال هایی هستند از آثار علم 
ر و یونیک عالوه بر تامین آسایش انسان ها در علم مختلف، افق های گسترده تبا .بایونیک و توجه به شایستگی های این علم

با کشف و تقلید  .جدیدتری را برای افراد روشن می سازد و به آنها فرصت می دهد تا به محیط پیرامون خود نگاهی تازه بیندازد
 .(07 :2778ایتلر، ) .ویژگی های موجودات زنده، طرح ها و ابداعات انسان ها منطقی تر و حتی نزدیک تر به طبیعت زنده خواهد شد

 

 ت گرامعماری زیس -4

این واژه مدت هاست که در طراحی معماری باب شده  .رای تعریف معماری بایونیک ابتدا به تشریح علم بایونیک می پردازیمب
است برای اولین بار در سال ” به کارگیری اندام های ساختگی طبیعی”یا ” زیست شناختی” یمعناست؛ بایونیک که در لغت به 

معماری بایونیک علمی ست که به بهره گیری از طبیعت و جانداران، برای فن و  .بکاربرده شد« استیل .ای.جک»توسط  1595
از ابتدای پیدایش انسان در زمین، طبیعت بصورت معماریِ طبیعی ِ رودها، دره ها و کوه ها وجود داشته  .ساختِ ساختمان می پردازد

ه جستجو در طبیعت پرداخته، طبیعت برای او عجیب و ناشناخته بوده اما او از ابتدای تاریخ ب .طبیعت، خانه ی اول انسان است .است
نمونه ی طبیعی معماران،  .بپردازد وسازساختکم کم با بهره گیری از طبیعت در طی سال ها توانسته است روی زمین به زندگی و 

های خود را بشکل داالن هایی تودر تو طراحی  ، آنها خانهشودمیاز مورچه ها بعنوان معماران طبیعت نام برده  .مورچه ها هستند
همچنین توجه به طبیعت در معماری پدیده ای تازه نیست، بلکه بهره گیری از طبیعت در اقوام  .آنها معمارانِ طبیعی اند .کنندمی

که در نواحی سرد  آفریقایی که زندگی خود را در کلبه هایی از چوب و برگ بنا می کردند پدیده ای قدیمی ست، همچنین اقوامی
چه در مناطق بسیار گرم و چه در  .تنها راه ادامه زندگی در شرایط سخت را همگام شدن با ساختار طبیعت می دانند کنندمیزندگی 

به این رسید که معماران از  دوران مدرن در معماری، نوبتبعد از  .شودمیمناطق بسیار سرد این بهره گیری از معماریِ طبیعت دیده 
با ایده گرفتن از طبیعت برای معماریِ ساختمان ها، معماران درواقع روح  .گوهای طبیعی برای ساخت ساختمان ها ایده بگیرندال

آنچه که در موجودات زنده وجود دارد وجود روحی ست که انسان با آن ارتباط برقرار می  .کنندمیبخشی به ساختمان ها را تمرین 

 .(77 :7914 ،سامان) .کند

در حقیقت معماری بایونیک  .تمرین معماری بایونیک در واقع سعی انسان بر غلبه ی نظام طبیعت در زندگی انسان هاست 
انسان ها با زبان  .چراکه نظام طبیعت نظامی پیوسته با زندگی انسان و گیاه است .حاصل همکاری زیست شناسان و مهندسین است

اما ایده گرفتن از موجودات زنده ی طبیعت به سال های  ؛چراکه خود جزئی از نظم طبیعت اند کنندمیعلم بایونیک ارتباط برقرار 
از معمارانی که بسیار از طبیعت الهام می گیرند می  .دور برمی گردد همانطور که ایده ی پرواز با دیدن پرندگان به ذهن انسان آمد

اختمان های خود را از ساختار طبیعیِ موجودات زنده و بدن انسان الهام می اشاره کرد که سیستم اصلی سازه س کاالتراواتوان به 
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 .همگام بودن با طبیعت در طول تاریخ معماری در کارهای فرانک لوید رایت و بعضی از معاران مدرن بسیار دیده شده است .گیرد
با این تفاوت که در معماری  .ده و خواهد بودپس طبیعت به عنوان بخش غیر قابل تفکیک از معماری همیشه مورد توجه معماران بو

مدرنی که توسط فرانک لوید رایت ارائه می شد طبیعت جزیی از زندگی انسان بود، اما بهره گیری از طبیعت در ساختار ساختمان 
و در مثل گیاهان نبود، درحالی که در معماری بایونیک معمار بنا از ساختار طبیعی برای الگوبرداری از طبیعت و موجودات زنده 

 .(88 :5550آلوارز، ) .بهره می گیردمورادی از سازه و اسکلت جانداران 

مهندسی و تئوری های مطرح شده در معماری نهایتا به پیدایش ارتباطی نزدیک با علم بیولوژی یا شناخت  ،در گفتمان جدید 
ساختارهای هوشمند و چرخه های زیستی موجود در طبیعت  ،فرم ،سازهاین ارتباط در موضوعاتی نظیر  .ساختارهای زنده شده است

جهت پاسخ  ،ی که اکنون طالعات زیستی به عنوان یک بازو و دستیاری قدرتمند در کنار معماریطوربهبیشتر مورد توجه قرار گرفته 
بیشتر رابطه بین طبیعت و محیط انسان  شناخت و درک هرچه .به چالش ها و ارائه راهکارهای بهتر خود را به اثبات رسانیده است

به گونه ای که بسیاری از اصطالحات مورد  باشدمیساخت فقط با در نظر گرفتن علم بیولوژی به عنوان یک واسطه امکان پذیر 
مکانیزم و  ،ارگان ،کلماتی نظیر ساختار ،استفاده در هر دو موضوع نیز در سالیان اخیر هم معنی شده و به اشتراک گذاشته شده اند

 .(71 :2711مارپلسا، ) .ارگانیسم

 

 کاربرد بایونیک در مهندسی معماری -4-1
هنگامی که قلمروهای بسیاری از علوم و تکنولوژی شروع به پیشرفت کرد، معماری بایونیک همچنان یک رشته در حال رشد  

کلی متخصصین برای  طوربه .و سرعت پیشرفت آن شگف آور بود اگرچه این علم، دیرتر از سایر زمینه ها شروع شد، انگیزه .بود
 :معماری بایونیک دو تعریف عمده را به کارمی برند

 کنندمیمعماری هایی که ظواهر و عملکرد موجودات زنده را تقلید  -
 .کنندمیمعماری هایی که ظاهر سازه و نحوه عملکر موجودات را تقلید  -

، در حالی که معماران از موجودات زنده گوناگون الهام باشدمیرست مانند ترکیب آن با سایر علوم ترکیب بایونیک و معماری د
اگر چه تفاوت زیادی درمقایسه قطر ریشه برخی گیاهان با ارتفاع آنها وجود دارد، آنها می توانند )برای مثال ساقه گیاهان  .می گیرند

های تخم مرغ یا صدف ها )اگرچه بسیار نازک هستند می توانند قبل از شکستن در پوسته  (,در برابر بادهای شدید ایستادگی کنند
برابر فشارهای زیادی مقاومت کنند( و اسکلت های موجودات زنده )حتی محک تر از فوالد هستند(، جمجمه دارکوب )نزدیک ترین 

استحکام فوالد را دارد( و به همین ترتیب موارد پنج برابر قابلیت کشش و تارعنکبوت ) (,شباهت را به شالوده های ضد زلزله دارد
 .این خصوصیات ممکن است معمولی و عادی به نظر برسند اما منبع بزرگی از الهام برای معماران هستند .زیادی هستند

 

 درس هایی از طبیعت برای معماری -5
و برای هر پاسخ و چالشی راهکارهایی بدیع را در خود همانظور که ذکر گردید طبیعت همواره به عنوان نماد کمال شناخته شده 

به دلیل گستردگی این پاسخ ها و همچنین بررسی جزییات بیشتر در مورد ارتباط ساختارهای زنده و گفتمان جدید  .جای داده است
ساختارهای زنده ابتدایی  -1 سه دسته بندی کلی را به عنوان منابع الهام از طبیعت در نظر می گیریم که عبارتند از: ،مورد نظر ما

ساخته شده توسط بشر به همراه جزییات  هاینمونههمچنین در هر دسته  .ساختارهای زنده جانوری -1ساختارهای زنده گیاهی  -2
 .ذکر می گردد

رتر معنی می که همواره در یک کلیت بزرگتر و فراگی شودمیدسته اول یا ساختارهای ابتدایی به مجموعه های زیستی گفته  
این  هاینمونهاز بهترین  .اگرچه اهمیت خود را در مقیاس خرد دارا می باشند اما همواره بخشی از یک واحد بزرگتر هستند ،یابند

یکی از اعضای  بنیوس .سازه اسکلتی بدن و دستگاه تنفسی اشاره کرد ،سیستم عصبی ،ساختارها می توان به شریان های گردشی
کابل های نگه دارنده پل های  :دانشگاه راجرز آمریکا در کتاب تقلید زیست شناسی خود در باره ماهیچه های انسان می نویسد

ی نازکی هستند دارای معلق درست به شکل ماهیچه های انسان درست شده اند و هر کابل نیز مثل ماهیچه ها که دارای تارها
 .تکنولوژی موجود مورد استفاده در پل های معلق از ساختار بدن انسان الهام گرفته شده است .سیم های نازک تری است

فرم و شکل و مواد تکیل دهنده به راحتی قابل تشخیص و  ،دسته دوم الهام از جانداران سبز و گیاهان است که در آن ها سازه 
به همین دلیل  .همه این عوامل می توانند با تغییرات اقلیمی و منطقه ای بستر خود تطبیق یافته و دگرگون شوند ،شناسایی هستند

بررسی نحوه همخوانی گیاهان با محیط خود و همچنین درک چگونگی پروسه این تطابق چه در بعد سازه ای و چه در بعد علم 
الهام از گیاهان در طراحی  هاینمونهیکی از اولین و در عین حال برجسته ترین  .باشدمیمصالح شناسی یا متریالیزم حائز اهمیت 

http://en.wikipedia.org/wiki/Janine_Benyus
http://en.wikipedia.org/wiki/Janine_Benyus
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الهام گرفته شده  1ویکتوریا رجینا که در طراحی آن از سازه و پوشش برگ گیاه باشدمیساختمان قصر شیشه ای لندن  ،معماری
 .ت آینده معماری را در زمان خود به تصویر کشیدطراحی این بنا نقطه عطفی در معماری مدرن بود که نمادی از مسیر پیشرف .است

و به بررسی فرم های زنده و متحرک مثل جانوران می پردازد و ساختار  شودمیدسته سوم شامل ساختار حیوانات  .(1شکل )
در این دسته اهمیت ساختار انعطاف پذیر و همچنین معماری  .تشکیل دهنده آن ها را از دید سازه ای و فرم پذیری بررسی می کند

 .عصر جدید واقع شده استوضوعات مبنای طراحی بسیاری از بناهای بدن حیوانات مورد تاکید قرار گرفته و همین م
 

 
 مثال هایی از الهام از طبیعت در ساخت -1شکل 

 

دانشگاه اشتوتگارت، با الهام از بال سوسک الیترا و در راستای ساخت یک سازه فوق سبک، در محوطه موزه ویکتوریا و آلبرت 

فیبرهای  و شش ضلعی از فیبرهای شیشه ای  77پاویلیون سایه بانی متشکل از  .لندن این سایه بان را طراحی کرده و ساختند
لندن و یک تیم طراحی معماری و مهندسی از  موزه وی اند ای .است شده بافته عتیصن ربات کربن تیره رنگ است که توسط

الیترا “طراحی پاویلیون .دانشگاه اشتوتگارت یک سازه موقتی را طراحی کردند که مراحل ساخت آن توسط ربات انجام شده است
ن کنیپرز و یک مهندس اقلیم شناسی و سازه یک مهندس سازه به نام جا ،توسط یک معمار آلمانی به نام آخیم منگس” فیالمنت

 ،تعامل کاملی نیز مابین مهندسان طراحی و دیزاین سازه و جان مدسکی گاردن.های پایدار به نام توماس آور صورت گرفته است
 وسازساختکامل توسط شیوه  طوربهاین سازه  .(2شکل ) .طراح روش ساخت تکنولوژیک روباتیک سازه برقرار بوده است مهندس

سبک وزن در طبیعت به ویژه، ساختارهای رشته پوسته بال پرواز سوسک  وسازساختطراحی با اصول  .روباتیک صورت گرفته است
ساختار سازه ی آن از شیشه و فیبر کربن است که هر  .منبع الهامی برای این ساختار موقتی بوده است 2الیترا شناخته شده به عنوان

غرفه رشته ساختار  الیترا مانند سوسک؛ با استفاده از روش سیم پیچ رباتیک توسعه یافته و بافته شده است جزء موجدار تاج پوشش

پوسته پاسخگو در  .دارد تن 2٫5و وزنی کمتر از  باشدمیمتر مربع فضا  277قوی و در عین حال سبکی است که پوشاننده بیش از 
های مستقر در تاج پوشش الیاف اطالعات مربوط به چگونگی رفتار بازدید سنسور .طی فصل وی اند ای مهندسی رشد خواهد کرد

کنندگان ساکن غرفه و نظارت بر رفتار ساختار نهایی اطالع رسانی چگونگی رشد سایه بان را جمع آوری و مورد تحلیل قرار می 

                                                           
1- Victoria Regia 
2- Elytra 
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خت رباتیک و تحقیقات مواد جدید در سا رهبران موسسات تحقیقاتی در دانشگاه اشتوتگارت در ادغام 2و کنیپرز 1مِنگِس .دهد
 .(0 :2778آرکیزوسکی، ) .معماری پیشگام و شناخته شده می باشند

 

 
 طراحی پاویون با الهام از بال سوسک الیترا -2شکل 

 

 گیرىنتیجه -6
 را معماری کامل یک به رسیدن دغدغه تا است گردیده نیز حوزه معماری وارد طبیعت از استعاره و الهام اخیر های سال در

 سازه و به معماری جدید نگرش با که است معمارانی تالش حاصل شودمیخوانده  بایونیک معماری نام به امروز آنچه .سازد هموار

 منابع و انرژی بحران توجه به با .دارند وسازساخت امر در انسانی خطاهای و هانقصساختن  برطرف در سعی طبیعی های غالب در

 و بحران این از رفت بیرون برای حلیراه بایونیک علم غالب در سازه و معماری به جدید با نگرش اندتالش در معماران طبیعی،
 معماری نوع یک به رسیدن بایونیک هدف معماری .دباشمی بایونیک معماری ها آموخته این رهاورد .نمایند پیدا انرژی حفظ

 .باشدمی طبیعت با هماهنگ و پایدار اصول معماری با متعارف
 عنوان به طبیت آن در که است بایونیک از یک بخش طبیعی های ارگانیزم از ها مکانیزم و ها نمونه برداری هوشیارانه الگو 

 براى منبعى به عنوان همواره طبیعت .گیرد می اسوتفاده قرار مورد است شده تأیید ها آن کارایی که هایی حل از راه پایگاه یک

 بنا، سازة و ساختار کنار در فرم بلکه محدود نبوده موجود فرمهاى به تنها توجه این .است بوده توجه مورد معمارى در بشر تقلید

 را الزم پایدارى بتوانند که گرفته اند شکل حالتى همواره به طبیعى فرمهاى .نماید معطوف را خود به معماران توجه است توانسته

 نام سازه ها به صرفه ترین مقرون نیز و پایدارترین به عنوان طبیعى عناصر و فرم ها از توانمی لذا نمایند، تأمین خود کالبد براى

 جهت در همواره طبیعی اجسام گفت می توان در واقع .آورد به دست معمارى براى بهینه اى فرم هاى آنها، از الهام با که برد

 تشکیل طبیعی جسم سازه را هماهنگ سازی این زیربنای .دبرمی دارن گام بیرون محیط از وارد نیروهای با خود هماهنگ سازی

 .دهد تشکیل را خود فرم آن راستای در و باشد خود پاسخگوی عملکردهای می تواند طبیعی ارگانیسم که مبناست براین ،می دهد
 نیروهایی پاسخگوی بتواند که شودمی آن با متناسب های ساز و فرم ایجاد سبب عملکردى معماری، به تکنولوژیک رویکرد در

 در طبیعت، گفت می توان دیگر، عبارت به .باشدمی تکنولوژیک یا فنی نیازمند ابزار خود این و شودمی وارد بنا به بیرون از که باشد

 .می گیرد شکل سازه و فرم که است عملکرد اساس بر معماری در و همراه دارد به نیز را سازه خود، دل در فرم و عملکرد
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