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 فهرست مقاالت
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 یده ـچک
 

آب و  راتییتغ ریکه موجب بحران اخ ییهایآلودگاست.  یطیمحستیز یآلودگ لیدال نیترعمدهاز  یکی دیامروزه تول
 ریکربن و سا دیاکسیدکرده و سپس  افتیرا در یعیگوناگون در سراسر جهان منابع طب یهاکارخانهشده است.  ییهوا
 یاستفاده از معماربا  نولدزیر کلیچون ما یمعماران انیم نیا در. کنندیمرها  ستیزطیمحو پسماندها را در  هاندهیآال
. بر اندکرده داریاز مفهوم توسعه پا یریگبهرهبا  ستیزطیمحدر حفظ  یخود، سع یبا انجام رسالت معمار زمانهم یعاتیضا

مطرح است  سؤال نیحال ا ره،یاکوتک و غ ک،یونیب لیاز قب داریپا یمختلف موجود در مبحث معمار یکردهایاساس رو
 "عتیعدم تعرض به طب" یژگیرا مد نظر قرار داده است؟  نظر به حضور و یدگاهیچه د هاپروژه نیا یدر طراح نولدزیکه ر
نسبت  رامونیپ دگر،یها نیمارت یفلسف دگاهیو د یو یمعمار ینظر یمبان نیمعمار، وجود ارتباط ب نیا یهاپروژهدر 

و  یروش اسناد قیخود را از طر یهاداده پژوهش که نی. در  اباشدیممطرح  هیفرض عنوانبه یمتقابل انسان و تکنولوژ
و  دگریها نیدر فلسفه مارت داریتوسعه پا یمبان نیارتباط ب یشده تا به بررس یکرده، سع یگردآور یاکتابخانه صورتبه

وجود  دییو تا شدهانجام یلیتحل -یفیوصت قیپژوهش با روش تحق نیپرداخته شود. ا نولدزیر کلیما یافتیباز یمعمار
 آن است. جهینت نولدزیر یافتیباز یو معمار دگریفلسفه ها نیط بارتبا

 

 .نولدزیر کلیما ،یعاتیضا یمعمار دار،یتوسعه پا دگر،یها نیمارت یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
جهان امروزه با پدیده عوارض  کهیطوربهپس از انقالب صنعتی و پیشرفت صنایع، هجوم به طبیعت سرعت بیشتری گرفته 

شوند، های هواشناسی ثبت میایستگاه لهیوسبه درازمدتتغییرات دمایی که در . کندیمنرم  وپنجهدستناشی از تغییرات اقلیمی 
اما این  به خودی خود مضر نیست و ناشی از حرکتی جبری است. وهواآبتغییر در  معرف اصلی تغییرات آب و هوایی هستند.

خود موجب تغییر در این  هایدخالت. اما امروزه انسان با (05: 0290 ،مصطفوی) تسریع شود های انسانحرکت نباید با دخالت
ها، بدون فرسوده شدن منابع و یا هر سیستم تعاملی دیگر مانند این 0توان ادامه بقای یک جامعه، یک اکوسیستم فرآیند شده است.

یک مسیر توسعه که در طول آن  عنوانبهزیست را پایداری گویند. توسعه پایدار نیز از نظر فنی ذاری منفی بر محیطاساسی و تأثیرگ
. (Patil&Kumthekar,2016:692)گردد حداکثر رفاه انسان برای نسل امروز، به کاهش رفاه آیندگان منجر نشود، تلقی می

  در ارتباط و تعادل است را معماری پایدار گویند محیطیزیستهمزمان با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و  طوربهای که معماری
(Li, 2011: 173) . 

می کند تا با استفاده از استراتژی و متد هایی استفاده از منابع طبیعی  معماری پایدار که زیر مجموعه توسعه پایدار است تالش
را در فرآیند ساختمان کاهش و همزیستی ساختمان با طبیعت را افزایش دهد. در واقع معماری پایدار می کوشد تا بین ساختمان و 

تا با استفاده از راهکارهایی دست به استفاده از محیط اطراف تعادل برقرار کند. مایکل رینولدز معمار اهل ایاالت متحده کوشیده 
حال این سؤال مطرح  مواد و مصالح بازیافتی و مستعمل زده تا بتواند با این روش تعادل الزم بین ساختمان و طبیعت را برقرار کند.

ی برقرار است؟ فرض این مایکل رینولدز ارتباط ضایعاتیاست که آیا بین مفاهیم پایداری در فلسفه مارتین هایدگر و معماری 
مایکل رینولدز  ضایعاتیپژوهش بر این است که بین مفاهیم پایداری در فلسفه مارتین هایدگر و مبانی و ویژگی های معماری 

مایکل رینولدز به چگونگی  ضایعاتیارتباط معناداری بر قرار است. حال این پژوهش می کوشد تا با بررسی ویژگی های معماری 
ا مفاهیم پایداری موجود در فلسفه مارتین هایدگر پی ببرد. شایان ذکر است تبیین این مؤلفه ها و چگونگی شکل گیری ارتباط آن ب

این ارتباط جهت استفاده در نمونه های مشابه به جهت حفظ محیط زیست ضروری به نظر می رسد. الزم به ذکر است که این 
ایداری موجود در فلسفه مارتین هایدگر یاری جسته است. در پژوهش حاضر پژوهش جهت تشکیل چارچوب نظری خود از مفاهیم پ

تحلیلی مورد تجزیه و -از روش اسنادی به گردآوری داده های کتابخانه ای پرداخته شده است و این داده ها به روش توصیفی
 تحلیل قرار گرفته اند.

 

 پیشینه پژوهش -2
سی ارتباط بین مفاهیم توسعه پایدار در تکنولوژی مدرن و ارتباط آن با آراء در سال های اخیر پژوهشگران مختلف سعی در برر

فلسفی مارتین هایدگر نموده اند. از جمله  آنجال السردا نوبر و همکاران در مقاله ای تحت عنوان هایدگر، تکنولوژی و پایداری می 
جتماعی مستقیما به نقش فناوری و علم اطالعات در نویسند: مدل های پایداری با سه رکن پایداری محیط زیستی، اقتصادی و ا

همچنین مهدی زاده بیدگلی . (Nobre & et al, 2017) شکل دادن الگوهای فعلی تولید و مصرف در جوامع معاصر بستگی دارد
های آن در تعلیم و تربیت، تی هایدگر درباره فناوری و داللتو همکاران در نتیجه پژوهش بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناخ

اذعان دارند از نظر هایدگر فناوری از دازاین انسان خارج شده و فرهنگ خاص خود را بر وی حاکم کرده و هایدگر راه برون رفت از 
 . موسوی مهر در مقاله ای تحت عنوان وساطت(0295 ،همکاران وبیدگلیزادهمهدی)ین مشکل را روی آوردن به هنر می داند ا

 یک در مدرن دورة در است معتقد وی که  پرداخته هایدگر این نظر بررسی تکنولوژی به از هایدگر درك در یونانی معنای به علیت

است  شده سبب را در علم جدید علمی هایوهشی و شودمی مالحظه بسته ای و تنگ چارچوب در علیت تقلیل گرایی افراطی،
 اندیشمندان آراء و پایدار معماری مبانی در تشابه وجوه ای تحت عنوان بررسیمقالهو در نهایت باقرنژاد در  .(0290 ،مهرموسوی)

 کیفیت با در رابطه شولتز او، گزیدن سکنی نحوه و انسان سکونت با هایدگر نویسد: آنچهالکساندر می و شولتز معاصر: هایدگر،

 کالبدی، بخش سه در توسعه پایدار اصول و مبانی در که است چیزی آن تماما میکند، بیان الگو زبان با طهراب در الکساندر و مکان

 آن باشد، شده رعایت آن در سایرین هایدگر و نظریات که ایپروژه طراحی صورت در یعنی است. گردیده بیان اجتماعی و اقتصادی

هشگران نظریات هایدگر در اوایل با اواخر . البته به عقیده برخی پژو(0290 ،کالییحمزهباقرنژاد)بود  خواهد پایدار تردید بدون طرح
های هایدگر متقدم و متأخر ای تحت عنوان دیدگاهمحمد حسین مالیری در مقالهآن اندك تفاوتی نیز داشته است به طوری که 

 تأکید گذشته، هایمؤلفه برخی بر و افزوده مدرن ویژگی علم به را جدید هایاز مؤلفه شماری متأخر، درباره علم می نویسد: هایدگر

های محدودی به طور کلی به ارتباط بین آراء و نظریات . همان طور که ذکر شد در پژوهش(0239 ،مالیری)است  ورزیده بیشتری

                                                           
1-  Ecosystem 
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هایدگر و رویکردهای مختلف توسعه از جمله استفاده از تکنولوژی جهت رسیدن به توسعه پایدار اشاره شده اما به آثار معمار خاصی 
 ای نشده است.به عنوان مصداق این ارتباط اشاره

 

 مبانی نظری -3

 مارتین هایدگر -3-1
هایـدگر بنیـانگـذار هرمنوتیـک فلـسفی در قـرن بیـستم و یکـی از تأثیرگـذارترین اندیشمندان در این دانش است که آرای او 

ه باید بـس اگرچه ماخر پدر هرمنوتیک نام گرفته است، سهم هایدگر را در این را .ساختاری جدید در دنیای هرمنوتیک ایجاد کرد
شناسانه و گمان، دیدگاه او دربـاره هرمنوتیـک از نگـاه هستی بزرگی است و بی "شناسهستی"هایدگر . بـزرگتـر دانست

 و پهلوان) پدیدارشناسانه او جدا نیست، شاید بتـوان علـت اصـلی ایجـاد هرمنوتیـک فلسفی توسط او را نیز همین دانست
. وی یکی از معدود فیلسوفانی است که به مساله فناوری به دیده یک مساله فلسفی نگریسته و آن را (50: 0230 ،شاهرودیحسینی

یافت و به بررسی  "وجودی"موضوع تفکر عمیق فلسفی )وجودی( قرار داده است. وی در فناوری و روح حاکم بر آن مساله ای 
: 0295 ،همکاران وبیدگلیزادهمهدی)ط آن با حقیقت و ربط و نسبت آن با انسان همت گماشته است شأن وجودی فناوری و ارتبا

 بررسی مورد است، همان پدیدارشناسی که خود خاص روش با را تکنولوژی مانند مهمی مقوالت که است فیلسوفی . هایدگر(005

 ندک عبور است، ابزاری تعریف که تکنیک شایع مفهوم از تا کوشد تکنولوژی می بر حاکم روح به یابی دست برای دهد، ویمی قرار

 از ذات تکنولوژی درك دنبال به نیز تکنولوژی باب در وی یونانی، تفکر به هایدگر دلبستگی از جدا دست یابد. نو برداشتی به و

 با او سخنرانی اما ننوشت، معماری مختص متنی هرگز هایدگر . مارتین(025: 0290 ،مهرموسوی)است  یونانی فرهنگ طریق

 به نتیجه، در و ساختن به ضمنی، بطور آن در که  "اندیشیدن گزیدن، کردن سکونت بنا جدید، تکنولوژی و قدیم معماری" عنوان

: 0290 ،ییکالحمزهباقرنژاد)برانگیخت  معماران بویژه و دازانپر نظریه و میان متفکران در هایی بحث است، کرده اشاره معماری
0).  

 

 پایداری در فلسفه هایدگر -3-2
و ذاتی تکنولوژی جدید است که به خاطر خود ما نیاز به توجه  "خطر فوق العاده"بیان کننده ترس مارتین هایدگر از  "خطر"

. او که سعی دارد به ماهیت (Gasperik, 2009: 3-4)دقیق داردکه فراتر از احساس نگرانی و مسئولیت برای این سیاره است
با آن می داند و این نسبت را از آن حیث آزاد تکنولوژی پی ببرد، در ابتدای پرسش از تکنولوژی هدف خود را برقراری نسبتی آزاد 

. در خصوص نسبت فناوری از (0: 0212 ،هایدگر)می خواند که وجود بشری )یا دازاین( را به روی ماهیت تکنولوژی می گشاید 
دیدگاه هایدگر با نظریه انسان شناختی حاصل از آن باید خاطر نشان کرد که هایدگر پیوست ناگسستنی انسان با وجود را حقیقی 

بلکه به عنوان سرنوشت و تقدیر بشر در ارتباط می   -نه به عنوان ابزار فناورانه  –و از طرفی نیز حیات انسان را با فناوری  دانسته
داند. از نظر هایدگر در عصر حاضر، انسان غربی در اثر تسلط فناوری و تفکر فناورانه ذات خود را در خود بنیادی گم کرده و تمام 

 اینکه برای . هایدگر(005: 0295 ،همکاران وبیدگلیزادهمهدی)تعلق به نفسانیات خود قرار داده است موجودات را موضوع و م

 این او .می رود بشری ابداعات و عملی کار سراغ به قرار دهد، استفاده مورد تکنیک تحلیل در را فاعلی علت ویژه به و علیت مفهوم

در  که ابداعاتی کنیم. متمایز هم از را ملیع کار و ابداع نوع دو می توانیم روشنی به ما گونه )علت فاعلی( را تبیین می کند که

 پیدایش )مانند طبیعی ابداعات که در است این اساسی ۀنکت نمی پیوندد. وقوع به طبیعت در که ابداعاتی و می افتد اتفاق طبیعت

 از تکنیکی محصوالت کننده جدا که است غیرطبیعی درابداعات فاعلی علت حضور پس نیست. کار در فاعلی علت سیب(

تخنه یونانی تلویحا به عنوان الگویی از  "پرسش از تکنولوژی". در (023: 0290 ،مهرموسوی)می شود  طبیعی محصوالت
تکنولوژی خارج از سلطه در نقطه مقابل تکنولوژی مدرن ظاهر می شود تا جائیکه به هستی بشر و طبیعت احترام می گذارد. تخنه 

ها تعرض کند، آنگونه که تکنولوژی مدرن انجام می دهد بالقوگی های ذاتی اشیاء را محقق می سازد به جای اینکه به آن 
رحل  جایی در و کردن منزل معنای به آن، قدیمی لفظ کند می بیان و پردازد می "کردن بنا" کلمه ریشه به . هایدگر(00: ،فینبرگ)

یابی کلمه  ریشه با او  است، کردن( )اقامت کردن سکونت همان درواقع کردن بنا که گوید می ما به کلمه است. این افکندن اقامت
“Bauen” معنی اقامت کردن به کلمه به”Bin”  ،هستم  من"  که کند می بیان و میرسد باشیدن، و بودن، به معنی هستیدن"  

 انسان نحوی که ،"هستند" زمین روی ها انسان آن، با مطابق که نحوی من، بودن هست نحوه .است  "دارم سکونت من" همان 

 کردن، کشت مراقبت کردن، محافظت میرسد: نیز دیگری معانی به کلمه این یابی ریشه با او اند.  گزیده تاقام زمین روی ها

 امان خطر در و آسیب از رسیدن، آرامش و صلح به بودن، صفا و صلح در یعنی گزیدن اقامت و ماندن کردن. این زراعت کردن،

کشاف حاکم بر تکنولوژی جدید را نوعی تعرض می داند، او ان .(0: 0290 ،کالییحمزهباقرنژاد)نرساندن  آسیب و نکردن آزار ماندن،
تعرضی که طبیعت را در برابر این انتظار بیجا قرار می دهد که تأمین کننده انرژی باشد تا بتوان انرژی را از آن حیث که انرژی 
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 هشدار را نیدورا رسیدن فناوری، ذاتی خصلت بر تاکید با . هایدگر(01: 0212 ،هایدگر)است، از دل طبیعت استخراج و ذخیره کرد 

 که آغازی باید. دیگر آغازی پس .نپندارد ماده جز به چیزی را خود از خالقیت، تهی و مواد تولید خدمت در صرفا انسان که میدهد

 خواندش، می پایدار آشکارا را سکونتی چنین هایدگر شود. می تعبیر "سکونتی شاعرانه" به  که است  "ای خالقانه سکونت" شامل

بنابر این انکشاف حاکم در  .(0: 0290 ،ییکالحمزهباقرنژاد)یابد  تداوم همچنین زمان گذرا، در تواند می است ایدارپ آنچه فقط چه
فناوری مدرن به زعم هایدگر نه تنها با پوئسیس که امری شاعرانه است همخوانی ندارد، بلکه خود نوعی تعرض است. عنصر دیگر 
فناوری که همانا انضباط و به نظم درآوردن است نیز به مفهوم درافتادن با طبیعت، و تعرض به آن محسوب می گردد 

. به عنوان مثال در استخراج زغال سنگ و سنگ آهن، قطعه زمین محل معدن مورد (000: 0295 ،همکاران وبیدگلیزادهمهدی)
تعرض قرار می گیرد. زمین خود را اکنون همچون معدن زغال سنگ، و خاك خود را همچون انبار سنگ آهن منکشف می کند 

 .(01: 0212 ،هایدگر)
 

 توسعه پایدار -3-2-1
را می توان نتیجه رشد آگاهی نسبت به مسائل زیست محیطی و توسعه برآمده از  0911داری در سال پیدایش مفهوم پای

دانست. تالش ارتباط بین مدل های اقتصادی و زنجیره های غذایی و امور زیست محیطی و در پی آن  0901نهضت های سال 
آغاز حرکتی بوده که بعدا با گزارش فونیکس، اعالمیه  0910ه در سال اولین کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسع

: 0290 ،تحصیلدوست)در کوکویک موجب گسترش و قدرت یافتن ادبیات پایداری شد  0915در استکهلم و سال  0910های سال 
 زیست محیط طرفدار و نهادهای ها سازمان است. المللی بین در سطح بسیار مهم بحثهای از ییک پایدار، توسعه بحث . امروزه،(01

در  مورد، این در کارشناسانه و جدی هایبحث امر هستند. این در دخیل هایارگان مهمترین از ملل همچنین سازمان و جهان در
 اجالس به بعدها که برزیل انجامید ریودوژانیرو شهر در  "زمین اجالس"  معروف به پایدار، توسعه جهانی کنفرانس به 0990 سال

جهان  کشورهای و شد صادر جهان کشورهای توسعه پایدار جهت در راهبردهایی ارائه برای آن قطعنامهای در و شد مشهور ریو
 در جنوبی آفریقای گ درژوهانسبور شهر در دیگری انس کنفر ، 0110 در سال بعد، سال 01 . شدند قطعنامه این از پیروی به ملزم

این  کردن تر اجرایی و ریو کنفرانس مصوبات تاکید بر آن هدف و شد برگزار زیست محیط و کارشناسان کشورها وزرای سطح
ماحصل این حرکت در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست . (5: 0239 ،نژادپروردی و زندیه)بود  جهانی سطح در مصوبات

رآورد نیازهای فعلی بدون به مخاطره انداختن ای به منظور بتوسعه»چنین تعریف شده: « آینده مشترك ما»در « توسعه پایدار»
و  بومی ویژگیهای فرهنگ، به . توجه(59: 0290 ،تحصیلدوست)« توانایی های نسل های آتی در برآورده ساختن نیاز هایشان

است  پایدار توسعه اصول از ناپذیر تجدید بکارگیری انرژیهای از پرهیز و تجدید شونده های انرژی از گیری بهره گذشته، تجربیات
 ها، این مانند دیگر تعاملی سیستم هر یا و  اکوسیستم یک جامعه، یک بقای ادامه بنابر این توان. (0: 0239 ،نژادپروردی و زندیه)

 .(00: 0290 ،مصطفوی)گویند  پایداری را زیست محیط بر منفی تأثیرگذاری و منابع اساسی شدن فرسوده بدون

 

 معماری پایدار -3-2-2
 بر پایداری، در تعریف شده ارائه مبانی تمامی پذیرش ضمن "پایداری"مفهوم  معنایی گستره در محیطی پایداری عرصه

 وارد بدون که است پایدار محیطی نظر از صورتی انسانی در فعالیت دیگر عبارت به .دارد تاکید منابع طبیعی و طبیعت از حفاظت

. این بدان مفهوم است که، در اموری (15: 0290 ،عادلی و هرفتهعباسی)پذیرد  طبیعی صورت محیط به نقصان یا و خسارت کردن
 سازی، یکی از مهمترین بسترهای توسعه، به سه اصل مهم به شرح زیر باید توجه گردد:نظیر ساختمان

 محیط ساخته شده. روش ها و مسائل فنی -
 روش ها و موضوعات مرتبط با شیوه بهره برداری از محیط های ساخته شده. -
 . (59: 0290 ،تحصیلدوست)مصنوع  ا محیط پس از اتمام طول عمر محیطبازیافت مصالح و همسازی آن بهای شیوه  -

 که ، است طبیعی منابع از برداری و بهره انرژی نظر از محیط روی بر آن آسیب کاهش های پایدار ختمانسا طراحی از هدف

 یا و سمی مواد مصرف کاهش یا طبیعی و حذف محیط تجدید، توسعه قابل غیر منابع مصرف کاهش :میباشد قوانین شامل این

 :کرد مطرح پایدار میتوان معماری از را زیر تعاریف کلی طور به اما  ساختمان صنعت در طبیعت بر آسیب رسان

 دارد. جهان و با منطقه تر وسیع پهنه در و خود پیرامون طبیعی محیط با مغایرت را و ناسازگاری کمترین که ساختمانی - 

 به : از عبارتند اصول این بازدهی منابع. و سازگاری بوم اصول مبنای بر آن مدیریت متعهدانه و ساخت انسان محیط خلق -

 و زندیه)محیط  بر شناختی بوم آسیبهای حداقل و محیط طبیعی شرایط بهبود و ارتقا ناپذیر، تجدید رساندن صرف منابع حداقل
 و ارتباط در محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، پایدار توسعه با همزمان طور به پایدار   بنابر این معماری .(0: 0239 ،نژادپروردی
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 خام فرم از استفاده •
 مصالح

 عاتیضا از استفاده •
 طیمح به تعرض دمع •

 اطراف

 عبارت پایدار طراحی اصول.است  زنده و پویا رآیندیف خود که شود می حاصل پایدار طراحی از معماری در پایداری .است تعادل

 :از است

 .طبیعت به احترام مفهوم براساس مسایل، از طیفی به داده اولویت اصل -0

 .طبیعت و انسان بین هماهنگ و پایدار مشترك، توسعه نیازهای تأمین اصل -0

 . (Li, 2011:173) بیشتر استفاده و کمتر مصرف قانون حاکمیت به توجه با طبیعی منابع از کامل استفاده اصل -2
 

 مایکل رینولدز -3-3
و این که چگونه کارهای رادیکال  -پایدارش شناخته شده است  "Earthship"معمار مایکل رینولدز به خاطر ساختمان های 

و برمی دارد با درك اصول معماری سبز در نسل بعدی. آخرین پروژه رینولدز یک مدرسه ابتدایی عمومی فوق خود را یک گام به جل
العاده سبز است که از مواد بازپرداخت شده ساخته شده است. این ساختمان در یک شهر دور افتاده بوئنوس آیرس قرار گرفته است، 

 . (Jewell, 2019)به اصول اولیه معماری خود پایه می آموزدجایی که رینولدز دانش آموزان را از سراسر جهان 
 

 EARTHSHIPمعماری  -3-3-1
“Earthship” کند. تایرها یک فرم کامل برای آجر و زمین از مواد طبیعی و بافتی جهت ساخت و ساز خود استفاده می ها

فاده می میلیارد در حال حاضر در ایاالت متحده است 0.0حداقل  -کوبیده شده هستند. کمبود الستیک جهت استفاده وجود ندارد 
توان به عنوان منابع طبیعی در دسترس جهانی مشاهده کرد. تایرها را می میلیون از آنها کنار گذاشته می شود. 0.0شود، و هر ساله 

 ها ”Earthship“مواد دیگر مانند قوطی ها و بطری ها اختیاری هستند، هرچند دیوارهای آجری بطری ویژگی برجسته بسیاری از 
ای داخلی بین الستیک ها و گچ با گلدان های سفالی بسته بندی می شوند. گلدان نیز برای کف استفاده می شود است. تمام دیواره

 . (Earthshipbiotecture, 2019)و اغلب از چوب و فلز اصالح شده استفاده می شود 
 ( سعی شده به ارتباط موجود بین مطالب ذکر شده پرداخته شود.0در مدل مفهومی )جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی )نگارندگان(1نمودار 

 

 مصالح خام فرم از استفاده•
 عاتیضا از استفاده•
  به تعرض دمع•

 اطراف طیمح

 مصالح خام فرم از استفاده•
 عاتیضا از استفاده•
  به تعرض دمع•

 اطراف طیمح

عدم تعرض به •

 عتیطب

از شکل  استفاده•

 و خام مواد یعیطب

  رهیذخ یهاستمیاستفاده از س عدم•

 یکننده انرژ

 یانضباط و نظم اجبار عدم•

استفاده از مواد و •
 مصالح خام

استفاده از مواد و  •
 یعاتیمصالح ضا

  یاز انرژ استفاده•
 پاك یها

مجدد از آب   دهاو استف هیتصف•
 یخاکستر

 اطراف طیبه مح بیآس عدم•
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 هایافته -4

 هاپروژه -4-1
 مجتمع ساکرامنتو در اروگوئه

در  ( 0)تصویر  برای یک ماه به اروگوئه رفتند تا یک هتل چهارگانه اکو مایکل رینولدز و اعضای شرکت 0109فوریه 

را با سقف معلق بتنی ساختند.  1زمینیکشتیهای اروگوئه ایجاد کنند. آنها یکی از جدیدترین مدل ، شهر پر زرق و برقساکرامنتو
 درا در اختیار کاربران قرار دا آموزش زبانهای دانشجو از سراسر جهان شد و کالس 31زه پذیرایاین سا

(Earthshipbiotecture, 2019) . 

  

   
 (Earthshipbiotecture, 2019: مجتمع ساکرامنتو  )1 ریتصو

 

 توکوشیما در ژاپن

در ژاپن به دست آمد. در  کشتی زمینی، با برگزاری اولین آکادمی شرکت در آسیا یک مدل جدید زیبا از 0103 در نوامبر سال
 بینید که تنها در طول یک ماه به پایان رسیده است.عکس از ساختمان مذکور میچند  (0تصویر شماره )

 

  

   
 (Earthshipbiotecture, 2019): ساختمان توکوشیما  2 تصویر

 
 چیکیتا در آرژانتین

 ساخته شد. (2)تصویر  به عنوان اولین مدرسه دولتی خودکفا و پایدار 0103این پروژه در فوریه سال 
 
 

                                                           
1- Earthship 
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 (Earthshipbiotecture, 2019): مجموعه چیکیتا  3 تصویر

 
 بیراس در فرانسه

در ظرف یک ماه ساخته شده است. ( 5)تصویر   "پوسته و سیستم"گن به عنوان یک پروژه 1این کشتی زمینی در منطقه داردو
اختمان را به پایان رسانده و تمام سازندگان آموزش دیده و دانش آموزان آکادمی کشتی زمینی در همین زمان ساخت و ساز س

 های انرژی خورشیدی، آب گیری و سیستم های آب خاکستری / سیاه را نصب کردند.سیستم

  

   
 (Earthshipbiotecture, 2019): پروژه بیراس  4 تصویر

 
 سالیدا در کلرادو، آمریکا

ه و سیستم های این پروژه دو طبقه را ساخت. کاربری تنها ظرف دو ماه در کلرادو پوست 0100شرکت کشتی زمینی در سال 
 بوده و در سالیدا، کلرادو، ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار دارد. (0)تصویر  این ساختمان مرکز آموزش اسب

 

 (Earthshipbiotecture, 2019): خانه سالیدا  5تصویر

 
                                                           
1   - Dordogne 
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 مدرسه دولتی در اروگوئه

 در جهان باشد.( 0)تصویر کار شده تا اولین مدرسه عمومی پایدار و خودکفا  1ا تاگماب 0100ژه که در سال واین پر

  

 

: مدرسه دولتی  6 تصویر
(Earthshipbiotecture, 2019) 

 
 

 دهکده ای وی ای
"EVE "  ایی خود نفر زندگی می کنند، کار می کنند و مواد غذ 00یک جامعه برنامه ریزی شده با چگالی باال است که در آن

به اقتصاد اشاره دارد.  "EVE " برای قدرت، آب، فاضالب و آسایش، پروژه کشتی زمینی را رشد می دهند. فراتر از راه حل های
 حق قانونیمبارزه مایکل رینولدز برای به دست آوردن   .در اولین تست سایت توسعه پایدار در جهان قرار دارد (1)تصویر  این پروژه

 Biotecture "تست،  در این سایت .است "Garbage Warrior" این سایت، داستان اصلی مستند سیدنبه تصویب ر برای
Earthship" مجوز قانونی است. این باعث می شود که  اخذ قادر به آزمایش روش های زندگی پایدار بدون نیاز به فرایند

 .یابندها کاهش ها به سرعت در حال افزایش و هزینهسیستم
 

 
 (Earthshipbiotecture, 2019)  : دهکده ای وی ای7 تصویر

 
 

                                                           
1- TAGMA 
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 مدرسه موسیقی

 ،0، توسط یک گروه نوازندگان محلی بنام توکی راپانویی“Earthship”جزیره شرقی ( 3)تصویر ایده دانشکده موسیقی 

تا درس هایی را در موسیقی  آغاز شد که می خواستند یک مرکز پایدار برای کودکان محلی ایجاد کنند 2و انریکه ایکا 0ماهانی تیاو

کالسیک و سنتی تعلیم بگیرند. تحمل محیط یک جزیره کوچک و جدا شده می تواند برای جوانان دشوار باشد و ایجاد اشتیاق 
جهت جلوگیری از کسالت بچه ها ضروری است. راپانویی، ماهانی و انریکه با سازمان مردم نهاد خود، منابع مالی را برای مواد و 

با نیروی کار خود در طول یک دوره یک ماهه، سه کالس از هشت کالس  "Earthship"ها به ارمغان آوردند و آکادمی  سیستم
کنندگان بین المللی، تکمیل و افتتاح شد و بازدید 0100درس را تکمیل کرد. سازندگان محلی کار را ادامه دادند و مدرسه در سال 

 زدید کردند.مسافران موسیقی و سران دولت از آن با
 

  
 (Earthshipbiotecture, 2019): مدرسه موسیقی  8 تصویر

 
 شهرك آزاد

را به سیرالئون فرستاد تا ساخت  "Earthshipbiotecture"مایکل رینولدز یک تیم کوچک از شرکت  0100در اکتبر سال 

رآموزی از سراسر جهان و مردم محلی که یاد برای کودکان محلی را آغاز کنند. این تیم توسط داوطلبان کا 5والدوفوریک مدرسه 

گلبرگ گل بود که هر گلبرگ   3بر اساس  ( 9)تصویر  گرفته بودند چطور طرح را پیاده کنند، ساخته شد. طرح کف این ساختمان
به گلبرگ )کالس درس( را  0کالس درس را تکمیل کرد. تا دسامبر خدمه محلی  0یک کالس درس است. در طول دو هفته، تیم 

تا به امروز است زیرا مردم محلی پس از  "Earthship"پایان رساندند. مایکل رینولدز معتقد است که این پروژه موفق ترین ارائه 
 رفتن پرسنل شرکت قادر به تکمیل طراحی و ساخت و ساز آن شده بودند.

 

 
 (Earthshipbiotecture, 2019): شهرک آزاد  9 تصویر

 

                                                           
1- Rapa Nui 
2- Mahani Teave 

3- Enrique Ika 

4- Waldorf   
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 کاپیتا در ماالوی
آغاز شد. با کمک موسسه مردم نهاد ماالوی، مردم محلی  0102در ماالوی در اکتبر  (01)تصویر  یک مرکز اجتماعات ساخت 

با هدف تمرین، آموزش و توانمند سازی مردم محلی در اجرای اصول پایه  "Earthshipbiotecture"توسط پرسنل شرکت 
، پرسنل 0100مام در طول اولین بازدید پرسنل تکمیل شد. در ماه ژانویه ساختمان و شیوه زندگی به کار گرفته شدند. سه اتاق و ح

کارگر محلی، به ماالوی برگشتند. سیستم آبرسانی مرکز اجتماعات  20اتاق و حمام اضافی با پشتیبانی  5جهت ساخت 
"Earthship"  فیلتراسیون جهت جمع  که در حال حاضر یک بانک، مدرسه پرستاری، سالن اجتماعات و یک کتابخانه دارد از

 کند.آوری و مدیریت پسماند آب های سیاه و خاکستری منطقه که قبال در کل غیرقابل استفاده بودند، استفاده می
 

 

 (Earthshipbiotecture, 2019): کاپیتا  11 تصویر

 بحث و بررسی -4-2
استفاده از "، "ده از فرم خام مصالحاستفا"های ( مشخص است، ویژگی0)جدول  طور که در مدل مفهومی پژوهشهمان

عالوه بر فلسفه هایدگر در اصول معماری پایدار و به تبع آن در معماری مایکل رینولدز  "عدم تعرض به محیط زیست"و  "ضایعات
ندود، تکه ازنده جداره ها و اها و تزئینات، خاك و خشت به عنوان سیان از چوب خام در اسکلت ساختماندیده می شود. استفاده نما

استفاده از "باشد. می "مصالح خام"خشی از کاربردهای ها و شن و ماسه به عنوان پوشش کف، محوطه بپی و دیوارها در سنگ
های خالی های کنسرو، بطریین میان رد قوطیهای رینولدز مشاهده می شود. در ابه شکل مستقیم به وفور در پروژه "ضایعات

 "یعتتعرض به طب". اما عدم (0)جدول  های مختلف می توان دنبال کرددر نقشل را از کف تا سقف و نوشیدنی و الستیک اتوموبی
توان در استفاده از پنل های ای میژی هایدگر است را به نحوه شایستهها در فلسفه تکنولورا که یکی از مهمترین ویژگی

آب های سیاه و خاکستری مشاهده کرد. این عمل سبب می شود تا  فتوولتائیک جهت تولید الکتریسیته و تصفیه و استفاده مجدد از
جهت دسترسی به انرژی های فسیلی به طبیعت دست اندازی نگردد و همچنین حفر چاه و تخلیه سفره های زیرزمینی با سرعت 

به کمترین  هاپروژهکمتری صورت گیرد. عالوه بر این موارد مایکل رینولدز سعی کرده تا حتی المقدور سایت انتخابی جهت 
شایان ذکر است که استفاده از مواد و مصالح ضایعاتی از نظر ارزش های تغییرات فیزیکی جهت اجرای ساختمان نیاز داشته باشد. 

معماری پایدار در مراتب باالتری نسبت به استفاده از مصالح بازیافتی قرار دارد زیرا ضایعات تنها با برخی تغییرات ساده فیزیکی و 
 تی بدون آن قابل استفاده مجدد هستند اما بازیافت مصالح خود پروسه ای زمانبر و نیازمند مصرف مجدد انرژی می باشد.ح

 
 ی رینولدزهاپروژه: چگونگی توزیع ویژگی های پایداری در 2 جدول

 نمود در طرح ویژگی بنا نام پروژه

 ساکرامنتو

 چوب و خاك استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی و مبلمان ضایعاتی ه از ضایعاتاستفاد

 عدم دخالت در سایت عدم تعرض به محیط اطراف

 توکوشیما

 قطعات سنگ و سنگ ریزه استفاده از فرم خام مصالح

 قطعات فلزی و چوبی و انواع بطری استفاده از ضایعات

 پنل های فتو ولتائیک عدم تعرض به محیط اطراف

 چیکیتا
 چوب و خاك از فرم خام مصالح استفاده

 تایر، قطعات چوبی و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات
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 نمود در طرح ویژگی بنا نام پروژه

 پنل های فتو ولتائیک عدم تعرض به محیط اطراف

 بیراس

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 پنل فتو ولتائیک و تصفیه آب های  سیاه و خاکستری رافعدم تعرض به محیط اط

 سالیدا

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 پنل های فتو ولتائیک و عدم دخالت در سایت عدم تعرض به محیط اطراف

 مدرسه دولتی

 چوب و خاك و سنگ مصالح استفاده از فرم خام

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 پنل های فتو ولتائیک و عدم دخالت در سایت عدم تعرض به محیط اطراف

 دهکده ای وی ای

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 مبلمان ضایعاتیتایر، قطعات چوبی، بطری، شیشه و  استفاده از ضایعات

 پنل فتو ولتائیک و تصفیه آب های  سیاه و خاکستری عدم تعرض به محیط اطراف

 مدرسه موسیقی

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 عدم دخالت در سایت عدم تعرض به محیط اطراف

 شهرك آزاد

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 عدم دخالت در سایت عدم تعرض به محیط اطراف

 کاپیتا

 چوب و خاك و سنگ استفاده از فرم خام مصالح

 تایر، قطعات چوبی، شیشه و مبلمان ضایعاتی استفاده از ضایعات

 سیستم تصفیه آب های  سیاه و خاکستری دم تعرض به محیط اطرافع

 

 نتیجه گیری -5
امروزه تغییرات آب و هوایی یکی از اصلی ترین دغدغه های جوامع هستند. پیامدهای ویرانگر این تغییرات در طبیعت توانسته 

و ارائه پیشنهاد جهت حل این مشکالت به به درجه ای از اهمیت برسد که سیاست مداران عالی کشورها را جهت اتخاذ تصمیم 
دفعات تحت عناوین مختلف از جمه اجالس آب و هوایی پاریس دور هم جمع کند. در این میان یکی از نتایج مشترك میان این 
 گردهمایی ها لزوم عدم دست اندازی به طبیعت است. همانطور که طراحی فضاهای مختلف معماری نیازمند رویکرد ویژه و پیروی
از مبانی نظری خاص است، حل مشکالت اقلیمی متاثر از صنعت ساختمان نیز استفاده از مبانی نظری مربوطه را می طلبد. در این 
راستا استفاده از آن بخش از مبانی نظری توسعه پایدار که نشات گرفته از ویژگی عدم تعرض به طبیعت در فلسفه هایدگر است، می 

 این کاربرد  به شکل آشکار در معماری مایکل رینولدز قابل مشاهده است. تواند راهگشا باشد. مصداق 
 

 منابع
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Abstract 

Today's production is one of the most important causes of environmental pollution. The 

pollution that has caused the recent climate change crisis. Various factories around the 

world have received natural resources and then abandon carbon dioxide and other 

pollutants and wastes in the environment. In the meantime, architects like Michael 

Reynolds, using their waste architecture, simultaneously pursued their architectural 

mission, tried to preserve the environment by utilizing the concept of sustainable 

development. Based on various approaches to sustainable architecture such as Bionics, 

Ecothek and etc., The question raised is: What is Reynolds's approach in designing these 

projects? Due to the nature of the non-invasion of nature in the architect's projects, the 

relationship between his theoretical foundations of architecture and Martin Heidegger's 

philosophical perspective is about the interrelation of man and technology as a hypothesis. 

Based on the nature of "non-aggression to nature" in the architect's projects, the existence 

of a link between the theoretical foundations of architecture and the philosophical 

perspective of Martin Heidegger, about the interrelation of man and technology is proposed 

as a hypothesis. In this research that had collected its requared data through a documentary 

and librarian method,  have been tried to consider the relationship between the foundations 

of sustainable development in Martin Heidegger's philosophy and Michael Reynolds's 

waste architecture. This research is done through descriptive-analytic research method and 

confirmation of the relationship between Heidegger's philosophy and Reynolds's recycling 

architecture is the result of this. 

 

Keywords: Martin Heidegger, Sustainable Development, Waste Architecture, Michael 

Reynolds. 
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 بزمعماری س یتخصص یفصلنامه علم
 5911 تابستان(، 22)پیاپی:  2، شماره ششمسال 

 
 

 

 مقرنس نو با الهام از ساختار پوسته انار یطراح

     

 3یصبا پورصوت، 2ینیدیآ یرعلیم، *1ییاسکو یبالل تایآز
 13/40/99تاریخ دریافت:  

 14/40/99تاریخ پذیرش: 
 

  79602کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 عتیکرده است چرا که طب افتیدر عتیبپاسخ را از ط نیسواالت خود، بهتر یپاسخ تمام یبشر همواره به دنبال جستجو
ها را  نهیگز نیتر نهیحذف کرده و به اتینقص را در طول زمان از چرخه ح یعناصر دارا یبصورت کامال هوشمندانه تمام

 اتیبه کشف دنیرس یمطالعه و الهام برا یرا منبع قو عتیمتعدد، طب یعلم یرو، محققان در حوزه ها نیدارد. از ا ینگه م
توان گفت کامال  یکه به جرات م عت،یموجود در طب یخود از ساختارها یها یدر طراح یاند. معماران متعددنستهدا دیجد
 یانار در راستا یخارج وستهتوان از ساختار پ یاست که چگونه م نیاند. حال سوال االهام گرفته باشند،یم نقصیو ب نهیبه

پوسته  یو هندس یکیزیف یها یژگیرسد از و یرض، به نظر مف یپوسته بهره برد؟ برا کیمقرنس نو در  یطراح
عملکرد  ،ینقش سازه ا یفایدر ا ع،یبد یهندس یارائه الگو نیبه دست آورد که درع ییالگو توانی(، مmesocarpانار)

 یژگیطالعه وبا م یلیتحل یفیمقاله به روش توص نیباشد. در ا یم یکاربرد قیاز نوع تحق قیتحق نیا داشته باشد. یانهیبه
 جادیا یبرا یانهیبه یها به الگوآن لیپوسته انار و تحل یو هندس یکیزیف یهایژگیو زیها و نها و مقرنسپوسته یها
 ی. در الگومیافتیپوسته باشد، دست  یبرا زین یاسازه شدر بردارنده نق تواندیحال م نیهندسه مقرنس نو که در ع کی
 یهایژگیسخت کننده با الهام از و یدندانه ها یدارا یپوسته ا ینامنتظم بر رو عیبداز مقرنس  ینمونه ا ،یشنهادیپ

 شده ساختار پوسته انار ارائه شده است. یبررس

 

 پوسته، مقرنس، هندسه، انار. ک،یونیب یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 a.oskoyi@tabriziau.ac.ir نویسنده مسئول( ) زیتبر یدانشگاه هنر اسالم یو شهرساز یدانشکده معمار اریدانش - 5

 زیتبر یدانشگاه هنراسالم یوشهرساز ی، دانشکده معمار تالیجید یمعمار یارشد فناور یکارشناس یدانشجو - 2

 زیتبر یدانشگاه هنراسالم یوشهرساز یدانشکده معمار تال،یجید یمعمار یارشد فناور یکارشناس یدانشجو - 9
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 مقدمه  -1
بشر بوده است. از  یمنبع الهام برا نیاست، بهتربشر گذاشته  یرو شیها را پ نهیگز نیتر نهیهمواره به عتیکه طب ییاز آنجا

خالصه  اریمقاله ابتدا به صورت بس نیدر ا داشته است. عتیبه طب یا ژهیتا کنون توجه و نیشیپ یروست که بشر از تمدن ها نیا
در  یمطالعات ،یعدقرار گرفته است. در بخش ب یپرداخته شده است. سپس پوسته و انواع آن مورد مطالعه و بررس کیونیبه مبحث ب

منبع الهام، به  انبه عنو عتیاز طب یانار به عنوان عنصر وهیرابطه با مقرنس و هندسه آن صورت گرفته است. در ادامه با انتخاب م
 . در انتها با کنار هم قرار دادن ومیاهندسه انار پرداخته لیو تحل یبه بررس تیانار و درنها وهیم یو عموم یکل یها یژگیو یمعرف
از  ینمونه ا ،یشنهادیپ ینمونه مقرنس نو ارائه شده است. در الگو کی یطراح یبرا ییبدست آمده، الگو یهاداده یو بررس لیتحل

شده ساختار پوسته انار ارائه  یبررس یها یژگیسخت کننده با الهام از و یهادندانه یدارا یاپوسته ینامنتظم بر رو عیبد قرنسم
 شده است.

 

 ق:روش تحقی -2
های بوده و به روش توصیفی تحلیلی داده هایی در رابطه با موضوع مورد بحث شامل ویژگی "کاربردی"نوع تحقیق پیش رو 

های مزبور آنالیز شده و در طراحی و مقرنس، پوسته ها و هندسه میوه انار جمع آوری شده است. سپس با رویکردی تحلیلی داده
 ارائه الگو بکار گرفته شده است.  

 

 تحقیق:پیشینه  -3
های انجام گرفته در مورد این موضوع مالحظه می گردد که مطالعات متعددی در رابطه با معماری ی پژوهشبا نگاهی به پیشینه  

لیکن در پژوهش های انجام شده در این مورد توجه محققان معطوف به  (.3بیونیک و آکوستیک گنبدها صورت گرفته است )جدول 
های موجود در بناهای تاریخی بوده است و هندسه و تقسیم بندی انواع آن مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در  بررسی مقرنس

منابع مذکور مبحث ارائه هندسه ای نو )متفاوت از نمونه های موجود( به صورت خاص مورد توجه قرار نگرفته است. لذا بداعت 
م مقرنس های موجود و طراحی یک نوع مقرنس نامنتظم می باشد که در شاخص این پژوهش در ساختارشکنی در هندسه منظ

عین ایفای نقش تزئینی بدیع، نقش سازه ای برجسته ای نیز ایفا می کند.  امید است که این پژوهش اطلالعات مفیدی در رابطه با 
 موضوع مورد بحث در اختیار خوانندگان قرار دهد. 

 

دگان(پیشینه تحقیق)ماخذ: نگارن -1جدول   
 نویسنده محتوا عنوان منبع 

5 
ی طراحی معماری با رویکرد بیونیک، نمونه موردی طراح

[5پوسته های معماری با الهام از صدف آبالون]  
ای بیونیک و پوسته ه

 موجود در طبیعت
 و عمرانی پور علی، قارونی فاطمه

 یزدی محمد

2 Biomimetic in Architecture, Inspiration from 
Plants[2] انار و الهام از آن Gruber.P 

[9بررسی نحوه شکل گیری، حفاظت و مرمت مقرنس ها] 9  
ویژگی های کالبدی 

 مقرنس
 احمدیان ماژین عبداهلل، پاشایی تقی

 وزیری فروغ

4 
ار الگوشناسی تزئینات مقرنس در معماری ابنیه باز 

[4تاریخی تبریز]  
ویژگی های کالبدی 

 مقرنس
 ابراهیمی احد نژاد

 سامی مینا
 

 بیونیک -4
به معنی خلق سازنده محصوالت، ابزارها و  1به معنی علم زیست شناسی و تکنولوژی 7از ترکیب دو واژه بیولوژی 3واژه بیونیک

سط جک ای [. این واژه اولین بار تو7فنون ساخت به وسیله استفاده از مصالح، نیروها و قوانین موجود در طبیعت، تشکیل شده است]
در سال  "های جدیدالگوهای زنده، کلیدی به سوی فناوری "سرگرد نیروی هوایی ارتش آمریکا در کنفرانسی با عنوان  0استیل
توان به معنای هنر به کار بردن دانش به دست آمده از ارگانیسم های زنده برای حل مشکالت برگزار شد. بایونیک را می 3964

های برگرفته ر پی کپی کردن یا تقلید صرف از طبیعت نیست، بلکه هدف آن الگوبرداری صحیح از دانستهفنی بیان کرد. این علم د

                                                           
1- Bionic 

2- Biology 

3- Technology 

4- Jack E. Steele 
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طبیعت دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشد که آن را تبدیل به یک منبع الهام قوی و قابل اطمینان  [.0از طبیعت است]
دسی معماری کرده است. برخی از این خصوصیات عبارتند از: بهینه های علوم از جمله علم مهنبرای الگوگیری در تمامی شاخه

[. طبیعت همواره در حال تغییر و تحول بوده در طی این تغییرات به 0سازی، بازده انرژی، تراکم پذیری، محدودیت، رشد و تطبیق]
 ترین عناصر و حذف عناصر دارای نقص می باشد.دنبال حفظ بهینه

 

 هاانواع پوسته -5
گاه ها هایی نازک تشکیل یافته از سطوح منحنی شکل هستند که بارها را از طریق کشش، فشار و یا برش به تکیهسته ها سازهپو  

منتقل می کنند. پوسته ها بوسیله ویژگی آنها که می توانند نیروهای کششی را به خوبی تحمل کنند از قوس های سنتی متمایز می 
با توجه به عواملی همچون نحوه شکل گیری، منحنی پوسته، هندسه و یا سایر عوامل تقسیم بندی [. پوسته ها را می توان 6شوند]
 (.7[ )جدول2کرد]

 نحوه شکل گیری: دورانی، انتقالی 

 نوع انحنا: سین کالستیک، آنتی کالستیک 

 هندسی: قابل توسعه، غیر قابل توسعه 

 هاای، متقاطع، مخروط و شبه مخروطقابل توسعه: استوانه 

 سایر: فرم های آزاد، غیر منظم، با فرم پایدار، با انواع انحنا، گنبدی دوار 

انواع سازه های پوسته های)ماخذ: نگارندگان( -2جدول   

 فرم آزاد نوع انحنا شکل گیری
یککالس انتقالی دورانی  فرم آزاد آنتی کالستیک 

    
 

 هندسی)قابل توسعه(
روطشبه مخ مخروط متقاطع استوانه ای  

   
 

 
[ ) 2تخم انواع پرندگان و استخوان جمجمه انسان و انواع حیوانات چند نمونه از پوسته های موجود در طبیعت می باشند. ]

 (.7و3تصویر 

 
 

.  تخم مرغ مثالی از سازه پوسته ای موجود در 1 تصویر

 طبیعت

مثالی از سازه پوسته ای موجود جمجمه انسان  -2 تصویر

 در طبیعت
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 مقرنس -6
است که در  یمعمار ینییمقرنس از عناصر تز 

مختلف نقش  یها یبا کاربر یرانیا یبناها یباسازیز
ود دارد مقرنس وج در که یهندس تیدارد. قابل یمهم

و در  ردیگ موجب شده است تا مورد توجه معماران قرار
 ها از نظرس . مقرنابدیتوسعه  یخیمختلف تار یدوره ها

دارند و انواع  گرینسبت به همد ییو اجرا تفاوت ها شکل
کار رفته  مقرنس به یریها در شکل گسه هند از یمتفاوت
 [.0]است

 زیباترین عنصر تزئینی برایبه عنوان  مقرنس
پوشاندن گوشه های خالی گاهی به صورت سقف کاذب 
و یا روی دیوارها در قسمت باال به صورت کتیبه و یا 

 [.1د]روی سرستون ها با مصالح مختلف ساخته می شو
از لحاظ واژه شناسی در فرهنگ لغت معین کلمه مقرنس 

 بدین صورت معنی شده:
 آنچه به شکل نردبان و پله پله ساخته شده. -3
ای بلند مدور ایوان آراسته و مزین با صورت بن -7

 نردبان پایه روند. بان ها و نقوش که بر آ
ه ها ب نازینت که در اطاق ها و ایو یقسمت -1

 .زداریشکل های گوناگون گچبری کنند، کنگره دار، قرن
 رنگارنگ زیهر چ -0
 [.8]عمامه و کاله یقسماسم  -0

 از تفادهاس با که است طاق از مقرنس بخشی اساساً

 بعدی سه تزئینی تاثیر آن به مرتبط یا مشابه اجزا دیگر

 کردن برطرف برای آن از توان که می کند می ایجاد

ورودی  یا گرفته وسیع های طاقچه از گوناگون نیازهای
 استفاده یا تزئینی ساختمانی جزئیات تا کوچکترین ها

 سایه ایجاد اول درجه در مقرنس تزئینی [. هدف9کرد]

 کردن فراهم دوم درجه در و مختلف خطوط القا و نروش

 [.0رسد. ]می بنظر تزئینات اجرای برای بیشتر سطوح

 [.4تقسیم بندی مقرنس از لحاظ شکلی] -3جدول

 
است  هایی طاسه از متشکل یا به عبارتی نوعی کاربندی افقی و عناصر عمودی از متشکل بعدی سه تزئینی عنصری مقرنس

 نقش تواند می و زند می بیرون آن از باالی که است دیگری ردیف حامل خود ردیف هر و یابند، انتظام می ییها ردیف در که

 [.0گیرد] عهده را بر بنا در تزئینی و ایسازه
 

 مقرنس شکل -6-1

 به بناها و نیازهای زیبایی با متناسب شهرها در و متفاوت تاریخی ه های دور در که است دسته 0 شکل لحاظ از مقرنس  

 شدند. در اصفهان ساخته استان در و صفویّه دورة در بیشتر معلّق و زنبوری مقرنس های النه است. شده ساخته متفاوت هایشکل

 [.0است] شده بیان بناها نمونه ذکر با شکلی نظر از بندی مقرنس تقسیم 1 جدول
 

 اجزای مقرنس -2-6
شود. این عنصر زیبا با ساختار سه بعدی اش، مفاهیمی ای از اجزای مختلف تشکیل میمقرنس به عنوان عنصری تزئینی و سازه  

آلت های مقرنس با توجه به  0هم چون نظم، وحدت در کثرت، عروج از زمین به آسمان را به نمایش می گذارد. در جدول شماره 
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کل و جهتی که دارند در محل های متفاوت قرار شکل و موقعیت قرارگیری آن ها دسته بندی شده است. این اجزا با توجه به ش
 [.0های متفاوت مقرنس به وجود می آید]داده می شوند و از کنارهم قرار گرفتن این اجزا شکل

 
[.4تقسیم بندی مقرنس از لحاظ شکلی] -4جدول  

 
 

از  یو گچ و چوب یکسانند ول یرود از نظر دید ظاهری در تمام مصالح اعم از کاش یبکار م نسکه در ساخت مقر یهایآلت
جهت مشخص شدن  اوتند. در اینجافمت ،ردیگ یاده قرار مفدر اجرا مورد است شتریشود و ب یو مقطع آلت که دیده نم حجم نظر

 [:1]مینمای یبندی م میدو دسته تقسه آنها را ب نسها در ساخت مقر تآل کامل
 نمایی مشترک های ( آلت3
 چوبی مقرنس در استفاده مورد های آلت (7
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 [.3نمایی] مشترک های آلت -5جدول 

 نمایی مشترک های آلت
 ترنج شمسه شاپرک تخته

 
 

  شاپرک ساده
 شاپرک 

 
 شمسه

 
 شمسه عرقچین

 
 ترنج کند

 
ترنج تند یا 

 پاباریک
 مدنی سوسن تی طاس

 
 طاس عمومی

 
  تخته پنج

 
 مدنی دو سو

 
 مدنی یک سو

 
 [ .3چوبی] مقرنس در استفاده مورد یها آلت -6جدول 

 چوبی مقرنس در استفاده مورد های آلت
ه طاس تند ترک

 ای

 طاس ترکه ای

 کند

طاس و پرک 

 قلمی
 چهارلنگه چوبی ترنج چوبی لبه تخت قلمی باریک

       
 دوپرک شمسه چوبی طاس دو تو طاس یک تو طاس و پرک طاس مسطح طااس چوبی

       
 

 معرفی ویژگی های عمومی انار -7
ای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره درختچه .Punica granatam Lانار با نام علمی 

باشد. این گیاه بومی ایران و برخی از نواحی اطراف آن است که به مرور زمان به مناطق دیگر آسیا همچون انارسانان می
آب و  افغانستان، هند، چین و غیره و آفریقای شمالی و نیز اروپای مدیترانه ای گسترش پیدا کرده است. ازنظر اقلیمیترکمنستان، 

درجه سانتی  04های خشک و معتدل و تابستانهای نسبتاً گرم و خشک و حدود  آل برای رشد خوب درختان انار زمستانایده یهوا
 [.34]گراد است

تامین ث بوده ودارای خواص دارویی متعددی می باشد، از جمله: پیشگیری از ابتال به سرطان، آلزایمر، میوه انار سرشار از وی
[.  مراحل رشد میوه انار 33تقویت حافظه؛ ضد التهاب؛ ضد ویروس و غیره] حمله قلبی؛ مفید برای افراد مبتال به آرتروز، فشارخون؛ 

عدد می باشد در مرحله ای از رشد  2تا  1گ های گل که عموما تعداد آن ها بین نشان داده شده است. گلبر 1به ترتیب در تصویر 
 (0میوه از آن جدا شده و کاسبرگ ها و بخش انتهایی زنگوله مانند گل باقی مانده و تبدیل به میوه انار می شود.)تصویر 
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. تبدیل شدن بخش زنگوله 4 تصویر . مراحل رشد میوه انار3 تصویر

 مانند انتهایی به میوه

     
 بخش های مختلف میوه انار شامل موارد زیر می باشد:

 می باشد.  calyx .  تاج انار گه بخش باقیمانده از گل انار می باشد و نام علمی آن3
 [.37شناخته می شود] exocarpعلمی .  بخش بیرونی پوست که بافتی مانند چرم دارد و با نام 7
 [.31شناخته می شود] pericarp. بخش میانی پوست که کمی سخت تر است و با نام علمی 1
 [.31شناخته می شود] white albedoیا   mesocarp. بخش درونی پوست که بافت اسفنجی دارد و با نام علمی 0
 می باشد. arilsو قسمت ابدار بیرونی آن  seeds .  دانه های انار که نام علمی قسمت سخت داخلی آن 0

درصد از وزن میوه را شکل می دهند. مابقی وزن میوه را بخش خوراکی  04حدود  0و  1و  7پوست انار متشکل از بخش های 
 [.30می باشد] seeds درصد آن متعلق به  74و  arilsدرصد ان متعلق به  84)دانه های انار( شکل می دهند که 

  
 های مختلف انار . بخش5 تصویر

 

 معرفی ویژگی های هندسی انار -7-1

 با مطالعه بر روی ساختار فیزیکی انار به نکات قابل توجهی دست یافتیم که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
قسمت می باشد. با بررسی چند نمونه  2تا  0مات داخلی انار نیز بین عدد متغیر است. و تقسی 2تا  0تعداد گلبرگ های گل انار بین  

به صورت عملی، احتمال می رود که این اعداد با یکدیگر تناسبی داشته باشند. به عبارت دیگر تعداد تقسیمات داخلی انار برابر با 
 (2باشد.)جدول   calyxتعداد گلبرگ های آن در قسمت
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انار )ماخذ: نگارندگان( انواع تقسیمات داخلی -7جدول   

بخشی 4 بخشی 5  بخشی 6  بخشی 7   

    

 
   

    
 

  بخش های داخلی انار با امتداد دادن خطوط بین گلبرگ هایcalyx   .از یکدیگر جدا می شوند 

 

  
 انار ماتی. تقس6 ریتصو

      
  پوسته خارجی انار که با نام علمیmesocarp های نامنتظم به شناخته می شود، از کنار هم قرارگیری شش و پنج ضلعی

صورت شبکه منحنی شکل تشکیل شده اند. دانه های انار به صورت خوشهای درکنار هم قرار گرفته و به پوسته خارجی 
 (2متصل می شوند. )تصویر 

 ای انار در کنار هم در فضایی کوچک را فراهم کرده هندسه شش و پنج ضلعی مورد بحث قرار گیری تعداد بیشتر دانه ه
 است. این امر موجب افزایش بازده و بهینه شدن استفاده از فضا گردیده است.

 
 . الگوی شش و پنج ضلعی6 تصویر
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  لبه شش و پنج ضلعی ها کمی ضخیم تر شده تا
محافظ دانه انار داخل خود همچون یک رینگ قوی 

 باشد.

  هر دانه انار درون محفظه کوچکی قرار می گیرد که
لبه های کناری آن کمی مرتفع شده و سبب 
مقعر)کاسه ای شکل( شدن این محفظه شده است. 
این افزایش ارتفاع همانند افزایش ممان اینرسی در 
سازه ها موجب افزایش مقاومت برای حفظ هرچه 

 انار می شود. بهتر دانه های
 

 . افزایش ضخات در لبه ها7 تصویر

 

 بافت بیرونی انار (mesocarp بافتی اسفنجی دارد ، )
 که از چند بعد برای انار نقشی حیاتی دارد:

همچون متریالی انعطاف پذیر)مانند ضربه گیر(  -
از دانه های انار در برابر تنش های وارده از 

 نماید.رون محافظت میبی

های این بافت اسفنجی به واسطه وجود حفره -
بسیار ریز بصورت کامال بهینه یاعث صرفه 
جویی در میزان استفاده از مصالح و هم چنین 

  شود.کاهش وزن انار می
 (mesocarp. بافت اسفنجی انار)8 تصویر

 

 الگوی طراحی شده -8
با مطالعه و بررسی هندسه پوسته انار و هندسه مقرنس، الگویی بدیع برای یک پوسته متشکل از مقرنس های نو ارائه شد. 

، با الهام از هندسه پوسته انار )که از همنشینی دانه های انار به وجود آمده است( به 34هندسه الگوی نشان داده شده در تصویر 
سیاه نمایش دهنده اشکال غیر منتظم شش ضلعی، خطوط سبز رنگ نمایش دهنده اشکال غیر دست آمده است که در آن خطوط 

 منتظم هفت ضلعی بوده و نهایتا خطوط قرمز رنگ تاکید بر اشکال نامنتظم پنج ضلعی دارند.
 

 
. الگوی ارائه شده9 تصویر  

 
روی یک پوسته با متریال متخلخل )در مقیاس میکروسکوپی( با الهام الگویی برای مقرنس های موجود بر  33در تصویر 

گرفتن از هندسه پوست انار و بافت اسفنجی ان طراحی شده است. نکته مهم نهفته شده در هندسه این الگو این است که بر خالف 
ی کامال آزاد طراحی شده است به مقرنس های رایج در بناهای تاریخی، این نوع مقرنس بدیع از اشکالی نامنظم و به صورت فرم

  نحوی که هیچ دو مدول مشابهی در این الگو نمی توان یافت.
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. مقطع یک پوسته قوسی شکل11تصویر   

 
نشان داده شده است مشخص است،  37همان طور که در پالن معکوس بخشی از مقطع پوسته طراحی شده که در شکل 

ی تقسیم شده است که در هر بخش دندانه ای)خط چین ها( برای تقویت سازه ای ای پوسته به هفت قسمت نامساومقطع دایره
پوسته در نظر گرفته شده است. در بخش های مابین آن ها مقرنس هایی با هندسه کامال نامنظم ملهم از هندسه پوسته انار طراحی 

 شده است که چند هدف مورد نظر طراحان در ان براورده شده است:
 ی بصری به شکلی نو و بدیع)متفاوت از الگوهای منظم پیشین(. ایجاد زیبای3
. نقش سازه ای در افزایش ممان اینرسی به کمک افزایش ارتفاع که به مقاومت هرچه بیشتر پوسته در برابر نیروهای خارجی 7

 کند.وارد بر آن، کمک شایان توجهی می
ای در سبک سازی پوسته، در صرفه جویی در مصرف مصالح نیز دن بخش هایی از پوسته، عالوه بر نقش سازه. خالی ش1

 نقش قابل توجهی دارد.
. از بعد آکوستیکی نیز وجود وجوه فراوان نامنظم با شکستگی های متنوع می تواند عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد و 0

 در بهبود کیفیت صوتی موثر باشد.

 
. پالن معکوس ناحیه برش خورده در مقطع12تصویر   

 

 گیرینتیجه -9
های بشر همواره طبیعت را به عنوان بهترین الگو برای الهام گیری در نظر گرفته است. در تمامی شاخه های علوم استفاده 

اعده مستثنی نیست. معماران متعددی با بسیار زیادی از قوانین و عناصر موجود در طبیعت شده است. شاخه معماری نیز از این ق
اند. در این مقاله مطالعاتی بر روی ساختار پوسته میوه انار و الهام از ساختارهای موجود در طبیعت، دست به طراحی های خالقانه زده

معماری، تالش های آن انجام گرفته است. با هدف نگاهی متفاوت و نو به عنصر مقرنس در انواع پوسته ها و مقرنس و ویژگی
گردیده است تا با الهام از یافته های حاصل از مطالعات بر روی ساختار پوسته میوه انار، طرحی برای یک مقرنس نو بر روی یک 
پوسته ارائه شود. بداعت شاخص این پژوهش در ساختارشکنی در هندسه منظم مقرنس های موجود و طراحی یک نوع مقرنس 

جمع بندی  8ای برجسته ای نیز ایفا می کند. در جدول شماره ایفای نقش تزئینی بدیع، نقش سازه نامنتظم می باشد که در عین
 نحوه الهام از ساختار پوست انار و پیاده سازی آن بر روی طرح پیشنهادی ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

ره 
ما

 ش
م،

شش
ل 

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
22

 ،)
ن 

ستا
تاب

59
11

 

گارندگان(نحوه الهام از ساختار فیزیکی انار در طراحی مقرنس نو بر روی یک پوسته )ماخذ: ن -8جدول   

 نحوه الهام از ساختار فیزیکی انار در طراحی مقرنس نو بر روی پوسته ای

 طرح نقش ایده انار ردیف

1  
شش و پنج ضلعی های 

 نامنتظم

 الگوهای نامنظم
بداعت طراحی در  -

 هندسه نامنظم آن

 

2 
 

 افزایش ارتفاع در لبه ها

های ارتفاع مدول
 کوچک

افزایش ممان  -
 اینرسی

افزایش مقاومت  -
پوسته در برابر 

 نیروهای خارجی
 

3  
ری قسمت مقعر برای قرارگی
 دانه انار در داخل آن

از  خالی شدن بخشهایی
اد پوسته به واسطه ایج

 مقرنس

نقش سازه ای -  
تهسبک سازی پوس -  
صرفه جویی در -

 مصرف مصالح

 

4 
 

لی تقسیم بندی بخش داخ
 انار

ایجاد دندانه هایی در 
ای پوستهقطع دایرهم  

 2)تقسیم دایره به 
 قسمت نامساوی(

تقویت سازه ای -
 پوسته

ایجاد ساختاری  -
مستحکم برای 

 مقرنس ها
  

5 

 
 بافت اسفنجی انار

 انتخاب متریال مجوف
ر )بتن با حفره هایی د

 بافت آن(

تهسبک سازی پوس -  
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 9911 تابستان(، 72)پیاپی:  7، شماره ششمسال 

 
 

 

ارائه الگوی مناسب طراحی پالن واحدهای مسکونی آپارتمانی 

 جویی در مصرف انرژی در شهر تهرانصرفه منظوربه

     

 2، حدیثه کامران کسمائی*1حانیه ستاری
 20/20/99تاریخ دریافت:  

 13/20/99تاریخ پذیرش: 
 

  88766کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 ی، با بحرانمحیطیزیست هایآلودگیو  یو بروز مشکالت اقتصاد یانرژ ریکاهش ذخا ،یلیمصرف سوخت فس شیبا افزا
اتالف  نی. اشوندمیمحسوب  یمنابع اتالف انرژ نیتربزرگاز  یکی هاساختمان ؛شویممیروبرو  یبه نام بحران انرژ

مصرف  هاساختمان بخش در یجهان توسط بخش مسکون یدرصد از انرژ 02که حدود  رودمی شیپ ییتا بدان جا یانرژ
 آوریجمعاست. روند کار و روش  یضرور یدر مرحله طراح ویژهبهبخش  نیدر ا یمصرف انرژ سازیبهینه. لذا گرددمی

و  یمقاله طراح نی. هدف از اباشدمیشهر تهران  در شدهیطراح هاینمونه یمطالعهو  ایکتابخانهاطالعات به روش 
پالن اجزای  ییکه به لحاظ جانما باشدمیدر شهر تهران  یمسکون یهاساختمانپالن  یشده سازیبومی یالگو نیتدو

 ینوشتار ابتدا به بررس نیدر ا استفاده شود. شیو گرما شیبحث سرما یبرا یانرژ زانیم نیکه کمتر ردیانجام پذ یبه نحو
 افزارنرمدر اقلیم شهر تهران  یبررس و در ادامه با شدهپرداخته شیو سرما شیگرما زانیبر م یمعمار یطراح تأثیر

Climate Consultant  ی مناسب الگونیز در انتها  است. شدهپرداختهبه راهکارهای مناسب طراحی در این اقلیم
 .ارائه شده است شهر تهران مورد مطالعه در یهاپالنبا توجه به  یآپارتمان یمسکون یواحدها یهاپالن یطراح

 

 مسکن معاصر ،یمصرف انرژ جوییصرفهپالن،  یطراح یالگو یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( .رانی، اسی، پردی، دانشگاه آزاد اسالمسی، واحد پردیارشد، گروه معمار یکارشناس یدانشجو -9
Haniye.sattari@gmail.com 

 رانی، اسی، پردی، دانشگاه آزاد اسالمسی، واحد پردی، گروه معماراریاستاد -7
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 مقدمه -1
از موارد  یاریسطح رفاه جوامع که در بس شیجهان و افزا تیبا توجه به روند رو به رشد جمع یعصر تکنولوژامروز و  یایندر د

هماهنگ باشد،  داریپا یتوسعهبا  کهینحوبه ازیمورد ن یانرژ تأمینبحران  ،شودمیمنجر  یانرژ دیمصارف جد جادیا ای شیبه افزا
مزیت استفاده  کی عنوانبه توانیم م،یهر اقل یهایژگیواست. از شناخت مشکالت اقلیمی و  هاکشور یهادغدغه نیترمهماز 

 (3192 ان،یلیاست. )طاهباز و جل دهیانجام میهمساز با اقل یمعمار یدانش به خلق شاهکارها نیکرد، چراکه در گذشته هم
وجود ندارد.  یمدت امکان ادامه روند کنون انیدر م یاست که حت یبه گونه ا یو مصرف انرژ دیتول ،تأمینحاضر روش  الدرح

و  شودمیدر بخش ساختمان مصرف  رانیدر ا یاز انرژ یمیوجود دارد از آن جا که بخش عظ یشتریب یکشور ما نگران یدرباره 
و  یبرخوردار است. )هاشم یخاص تیبخش از اهم نیدر ا یمصرف انرژ سازیبهینه است یمسکون یکاربر ی، داراهاتمانساخ 72%
مسکن انجام  تأمین یبرا یاریبس یتالشها ران،یمسکن در ا یتقاضا برا شیافزا لیبه دل ریاخ ی( در دهه ها3190 ،یدریح
 (3190، یمانیو ا یآنهاست. )آصف یکم یبناها در کنار فزون یفیک یگرفته شده جنبه ها دهیآنچه عموماً ناد یول رفتهیپذ

. باشدمینقاط ضعف  نیبهبود ا یبرا ییمعاصر و ارائه راهکارها ینقاط ضعف معمار افتنیهدف  نیبه ا دنیرس یقدم برا نیاول
 یاجزا یو طراح یدر ساختمان در درجه اول به ساختار، فرم هندس ی( مصرف انرژ3190و صالح،  یجبار یغفار ،یجبار ی)غفار
 ینگهدار یو الگو ساتیو تاس زاتیچون نحوه اشغال و استفاده از فضاها، کارکرد تجه یرآن و در درجه دوم به عوامل دیگ یداخل

 یهمواره در راستا رانیا یسنت یهاساختمان گر،ی( از طرف د3190، یامرء ئ ی، احمد نژاد و رضوانیدارد. )بمان یاز آن ها بستگ
 ییتواند به عنوان راهکارها یفرم و سطوح کدر نورگذر آن ها م ءرو، مطالعه نیو اجرا شده اند. از ا یحخود طرا طیبا مح یسازگار

 یبا ایجاد رابطه ا یمعمار بنابراین (3190، ازرلویو  یرساند.)ثقف یاری یامروز یِمسکون یهاساختماندر  یدر کاهش مصرف انرژ
را  یمناسب یپاک، الگوها یها یاز انرژ نهیو استفاده به یمیبا شرایط اقل ی، ضمن سازگاریو معمار عتیانسان، طب نیب یمنطق

نمونه از  کیپالن  یمقاله با بررس نی( در ا3190، یامرء ئ ی، احمد نژاد و رضوانیدهد. )بمان یزیست بهتر ارائه م یبرا
 تأثیرآنها به مقایسه ی و مسکن مهر  یهاساختماننمونه از  کیدر شهر تهران و پالن  ی طراحی شده بر طبق اقلیمهاساختمان
 در میزان نیاز به انرژی جهت گرمایش و سرمایش نائل آمده ایم. یداخل یاجزا یو طراح یمختلف من جمله فرم هندس یفاکتورها

 

 پژوهش ینظر یمبان -2

 شیو سرما شیگرما ازیمورد ن یانرژ زانیبر م یمعمار یطراح تأثیر یبررس -2-1
 یاز طرحها یاریبودن بس یباعث اقتصاد یانرژ یحامل ها متیق شیافزا ران،یا یو اجتماع یاقتصاد طیشرا لیدال به
از  هاساختماندر  یکاهش مصرف انرژ نهیبدون هز ایو  متیارزان ق یراهها رانیعلت، در ا نیگردد، بد ینم یانرژ جوییصرفه

(. بهینه سازی مصرف انرژی از طریق کنترل فرآیند طراحی، از 3190 ،و همکاران یرجبا ی. )غفارباشدمیبرخوردار  یا ژهیو تیاهم
در  (3190، یو مهرگان ی)ناصر .هیچگونه انرژی جز اندیشه انسانی نیازی نخواهند داشت آن جهت مهم است که این روش ها به

، ، سرو صدا و همجواری هاطراحی معماری ساختمان و جانمایی فضاهای داخلی در پالن آن نکات مختلفی مانند دید ومنظر
 هرچند (3190، .)هاشمی و حیدریشودمیدر مصرف انرژی در نظر گرفته  جوییصرفههمسایگی ها و نیز نکات مربوط به 

 یبرا ،یو فرهنگ یاجتماع ،یبواسطه ساختار اقتصاد یشور ها قابل استفاده است ولدر همه ک یمعمار یبا طراح یانرژ جوییصرفه
 ایدر بر نداشته و  یا نهیهز یمعمار یطراح لهیبوس یکاهش مصرف انرژ نکهیا لیبرخوردار است. بدل یشتریاز مناسبت ب رانیا

 (3190، و همکاران یجبار ی)غفار. ارزان است اریبس
 

 شیو سرما شیگرما ازیمورد ن یانرژ زانیبر م یساختار وفرم هندس تأثیر -2-2
، یمانیو ا یاست. )آصف یاتیح یسازه ها امر یدر اجرا یو ضوابط مهندس یمسائل فن تیو رعا یساختار مناسب در طراح

فرم ساده  8.آنها دارد نیاستفاده را از زم نیبهتر یفرم شهر نیکرد که کدام یاشاره به سوال جیدر دانشگاه کمبر نیمارت ی( لزل3190
 اطیکه فرم ح دندیرس جهینت نیبه ا سهیو مقا زیانتخاب نمودند. پس از آنال یفرم ساختمان یها را به عنوان گونه یشهر یشده 
 کی نیساکن شیآسا طیفراهم کردن شرا ی(. برا3190، و غفارپور ی، سعدی، غالمراد مانیفرم است. )پ نیتر نهیبه یمرکز

که  ییاست. از آنجا ازیمورد ن ٪ 70 - 12 درمحدوده یگراد با رطوبت نسب یدرجه سانت 00 - 02 نیب یساختمان معموال دما
 30 ریز طیمح یشود که دما یم ازیآن زمان ن شیگرما ستمیدر ساختمان خود عامل انتشار گرما هستند، س زاتیو تجه نیساکن

 ازین کاهش. به طور معمول، به منظور حفظ ردیگراد قرارگ یدرجه سانت 01باال  یدر دما شیسرما ستمیگراد و س یدرجه سانت
. انتقال حرارت به باشدمیداخل و خارج از ساختمان  نی، هدف ما به حداقل رساندن انتقال حرارت بشیو سرما شیگرما ستمیس

 یحفظ انرژ یمناسب برا طیشرا جادیرا در ا یختمان نقش مهم( فرم سا3198، یاست. )معراج یمربوط به سطح خارج میطور مستق
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. کندیمنتقل م رونیب یبا ارزش را، به هوا یاست و انرژ میدر تماس مستق رونیب یبا هوا ساختمان، ی. سطح خارجکندیم فایا
در  یخارج یدر تناسب با حجم ساختمان با سطح هوا یمقدار ممکن از سطح خارج نیرا بدهد که کوچکتر نانیاطم نیا دیبا یطراح

در کنار  هاساختمان دمانیاست و نحوه چ نیفقط در تک بنا بهتر هشکل کر نکهیآل است با توجه به ا دهیتماس باشد. شکل کره ا
 یاتالف انرژ زانیهرچه شکل فشرده تر باشد و م یبا شکل مساو ی.اما در مورد بناهادهدیم رییافت حرارت را تغ زانیم گریکدی

و اتالف حرارت  شتریب یجذب انرژ یعنی یشود که دو هدف اصل یطراح یبه گونه ا دیساختمان با یکمتر است. فرم کل یحرارت
حداقل جذب  و در تابستان یاست که در زمستان حداقل افت حرارت یساختمان، چنان فرم کیفرم بدنه  نیکند. بهتر تأمینکمتر را 

 (3)شکل  (3191، یرا داشته باشد. )نهاوند یحرارت
 

 در پالن یمسکون یواحدها یعناصر داخل یگذاریجا -2-3
. قسمت دینمایم یاری یداخل یفضاها ینسب تیوضع نییبنا در زمستان حاکم باشد ما را در تع کیکه در اطراف  یمیاقل طیشرا

 لی. سردتر خواهد ماند و بدون وساکندینم افتیرا در دیخورش میتشعشعات مستق نکهیا لیساختمان در زمستان به دل کی یشمال
 یدی، تابش خورشدر عصر یگریدر صبح و د یکی یبه مقدار مساو دیقاعدتا با یغرب و یشرق ی. نماستیقابل سکونت ن یشیگرما

 نیرتریو آفتابگ نیاست. گرمتر شتریمدت تابش آفتاب برآن ب نکهیا لیساختمان بدل یجنوب ی( نما3191، انیکنند. )نهاوند افتیدر
درطول ، دارند اجیاحت دیخورش یبه نور و گرما شتریکه ب ییفضاها دیبا نینسبت به بام( بنابرا یجهت ساختمان در زمستان است )حت

عرض روز از آنها استفاده  است که ییاتاقها یمحل برا نیساختمان بهتر ی. قسمت جنوبابندیساختمان استقرار  یجنوب ینما
 (0. )شکل (3191،انی. )نهاوندشودمی

  
مآخذ: پالن ) یهاانواع فرمت -1شکل 

 (1931،یمعراج

 مآخذ:) یدیفضاها براساس چرخه خورش ییجانما - 2شکل 

 (1931، یدریو ح یهاشم
 

واقع در ضلع  یفضاها جهی. درنتشودمیاز تابش خورشبد بهره مند  یو غرب یشرق یسه برابر نما یبه اندازه  یجنوب ینما
کمتر از بام و  یجنوب ینما، در تابستان برعکس است (3191 ،انی. )نهاوندمیباز و شفاف کن یدیخورش یورود تابشها یرا برا یجنوب
و  تابدیکمتر م ی هیاست و با زاو نیی. چون در زمستان آفتاب در آسمان پاکندیم افتیرا در یدیتشعشات خورش یو غرب یشرق ینما

 (3191،انینما است. )نهاوند نیبه عمود بر ا کینزد کندیبرخورد م یجنوب یکه به نما یتشعشعات
 

 (1939، انیزاد و ساالر فرخ ،یچرکزمآخذ: ) شیو سرما شیگرما ازیمورد ن یانرژ یبرا یطراح یها یاستراتژ -1جدول 

 سرمایش گرمایش عنوان
  * دهد.شرقی/غربی پالن سطح نمای افتابگیر را در زمستان افزایش میجهت 

ی نفوذ پذیر میتوانند پالن ها و برش های باز را برای تهویه عبوری، تهویه هواکشی یا هر دو هاساختمان
 ترکیب کند.

 * 

برای سیستم های  بامها باید به اندازه کافی بزرگ، دارای جهت مناسب و شیبدار باشند تا بتوان از آفتاب
 آب گرم خورشیدی استفاده کرد.

* * 

 * * گرمایش خورشیدی و تهویه عبوری را افزایش می دهد. تأثیراتاق های رو به آفتاب و رو به باد 
کردن و توزیع آن به  ذخیره ،از فضاهای خورشیدی و گلخانه ها میتوان برای دریافت گرمای خورشید

 اتاقهای دیگر استفاده کرد.
 * 

از مصالح دو جداره میتوان برای انعکاس تابش آفتاب و جلوگیری از انتقال گرما به الیه های داخلی 
 استفاده کرد.

 * 

ها میتوان به عنوان بازتابنده های خورشیدی برای افزایش تابش در داخل ساختمان استفاده از دیوارها و بام
 کرد

*  
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 یداخل یفضاها ییو جانما یعناصر داخل یهایژگیو ییشناسا -4
 طیاز انرژی را از مح یمختلف زانیشبانه روز دارند. آنها م یدر ط یمتفاوت طیشرا یساختمان مسکون کیفضاهای مختلف 

ساختمان،  کیپالن  یبرای طراح ن،یبنابرا؛ دهندیاز دست م ریشانیو محل قرارگ تیبراساس موقع ایکرده و  افتیاطراف خود در
جذب و اتالف گرما در هر  گریبه عبارت د؛ مورد درخواست آنها سازگار باشد طیشرابا  دیفضاها با رییگ و جهت رییمکان قرارگ

 یو فضاها یاصل یداخل به دو دسته فضاها ی( فضاها3190پور،  میآن هماهنگ باشد. )کر ازیمورد ن یداخل طیبا شرا دیفضا با
استفاده شده و افراد در آن سکونت دارند.  وزهستند که در اکثر اوقات شبانه ر ییفضاها یاصل یشوند. فضاها یم میحائل تقس

 دیحائل با یو فضاها یاصل یفضاها یی. جانمارندیگ یافراد ساکن نبوده و به طور مستمر مورد استفاده قرار نم یحائل دارا یفضاها
تا انتقال  رندیارگ( قریطلوب ساختمان )از نظر حرارتنام یو جبهه ها یاصل یفضاها نیحائل ماب یکه فضاها ردیصورت گ یبه نحو

 یاصل ی( فضاها39گرم سال( به حداقل برسد.)مبحث  یدر ماهها یاصل یاز خارج به فضاها ایبه خارج ) یاصل یحرارت از فضاها
 ،یشرق ،یجنوب مطلوب ساختمان عبارتند از: ی. جبهه هارندیگ ینامطلوب ساختمان قرار م یحائل و جبهه ها یفضاها نیما ب
 (3191، انیو افالطون ینیتوأم است. )شاه حس یفصل دیشد یمطلوب مانند غرب که با وزش باد و باران هاان یجبهه ها ؛ ویشمال

به منظر مناسب به  دیباز و د یبودن آن، ارتباط با بالکن، فضا ریاتاق خواب ها توجه به آفتابگ یخواب: در طراح یهااتاق
 . )نگارنده(دیافزا یفضا م نیا تیفیک

 یعدم ضرورت کسب انرژ بنا است. یانیم یدر بخش ها یبهداشت یمناسب سرویس ها تی: موقعیبهداشت یهاسیسرو
 (3190، ی، احمدنژاد و امره ئانی) بمان. کند یم هیها را توجآن یریقرارگ تیاین عناصر، موقع یو تهویه برا یدیخورش

، عالوه بر یانیم یدر بخش ها رهاینورگ یری: با قرارگ رینورگ
 از را با استفاده یتوان تهویه عمود ی، میداخل ینور فضاها تأمین

آزاد در بام  یکه به فضا رهایاین نورگ اثر دودکش آنها برقرار کرد.
به  یداخل یهوا را از فضاها یشوند جریانات عمود یم یمنته

، یو امره ئ، احمدنژاد انی)بمان. شوندمیموجب  یباز خارج یفضاها
3190) 

در طول روز مورد  یاز دیگر عناصر داخل شیب منینش :منینش
، یجنوب عدر ضل منینش یریبا قرارگ .ردیگ یقرار م نیاستفاده ساکن

از دیگرعناصر فراهم  شیدرآن ب یدیخورش یامکان کسب انرژ
 )همان(. است

 
 یمسکون یواحدها یعناصر داخل ینیگزیجا -9شکل 

 (1931،ی، احمدنژاد و امره ئانیبمان)مآخذ:  در پالن

خارج بر مصرف انرژی کل ساختمان  طیفضاهای مختلف با هم و با مح انیمنطقه بندی پالن طبقات و در نظر گرفتن ارتباط م
ه توسط ک ریساختمان حالتهای متعددی وجود دارد. در جدول ز کیپالن  یبرای طراح (3190 ،پور می.)کرگذاردیم ادییز تأثیر

 10 ییایباالی عرض جغراف یفضاهای مختلف ساختمانهای مسکون دیرو به خورش رییشده است، جهت گ هیته نیجفری ای آرون
 (0)جدول  (Gut and Ackerknecht, 1993: 83شده است. )  یدرجه بررس

 گرفت که: جهینت ریجدول به شکل ز نیاز ا توانیپس م
 :یپالن مسکون یداخل یقرار گرفتن فضاها جهت
 (ییرایـ تراس ـ پذ ی)خواب ـ غذاخور یجنوب یفضاها -

 (یحمام ـ سالن ورزش) یمشرق یفضاها -
 (یهال ـ اتاق باز -سرویس ـ  ویمغرب )پاس یفضاها -

 (اتاق کار – ی)راه پله ـ انبار یشمال غرب یفضاها -
 (یتوالت ـ گاراژ ـ ورود -کتابخانه) یشمال شرق یفضاها -
 (ماری)خواب ـ اتاق ب یجنوب شرق یفضاها -

 (3190،ی)حداد. ـ راهرو( ی)راه پله ـ انبار یجنوب غرب یفضاها -
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 (1931پور،  می)کر یمختلف در پالن مسکون یفضا ییجانما -2جدول 

 
 

 : Climate Consultantبراساس نرم افزار  های ساختمانی در اقلیم شهر تهرانبررسی ویژگی -5
استفاده کرد،  Climate Consultantبرای دریافت اطالعات درباره ی اقلیم و راهکارهای مناسب اقلیم میتوان از نرم افزار 

هایی برای هماهنگ سازی ساختمان با شرایط آب و هوایی بر طراحی معماری و ارائه توصیه تأثیرمنظور بررسی بهاین نرم افزار 
 EPW لیصورت فامورد نظر را به ییاطالعات آب و هواتهیه شده است،  سوخت ساختمان محیط طبیعی و صرفه جوئی در مصرف

 .دینمایم شنهادیپ طیشرا نیساختمان با ا یهماهنگ ساز یبرا ییهاهیمحل، توص یمیاقل طیشرا لینموده و پس از تحل افتیدر
 یمیاقل شیدهد و در انتها نمودار آسا یم شینما یکیفنمودار گرا 37را به صورت  ستگاهیا کی یتمام آمار هواشناس نرم افزاراین 

حاصل از انتقال  جیبراساس نتا شنهادهایپ نیا دهد. یم شنهادیپ هر ماه را یبرا ازیمورد ن یها یکرده و استراتژ میرا ترس یونیگ
آنچه که در ادامه به شکل جدول ارائه شده است  .شودمیاستخراج  یساختمان کیماتیوکلیمحل مورد نظر بر جدول ب یحرارت طیشرا

 راهکارهای طراحی ای است که بر طبق اعالم مختصات شهر تهران و محاسبه ی نرم افزار به دست آمده است. )نگارنده(
 

 (Climate Consultantتوصیه های اقلیمی برای طراحی پالن در شهر تهران )مآخذ: نرم افزار  -2 جدول

 دیاگرام کاربردیتوصیه های 

 جهت گیری ساختمان رو به جنوب باشد.
 غربی صحیح است. -کشیدگی بنا درجهت شرقی

 
استفاده از سرمایش تبخیری در تابستان برای این اقلیم جوابگو 

 میباشد.
 

 استفاده از سقف های صاف در این اقلیم مناسب است.
 

گیری از ظرفیت بردن بخشی از ساختمان به داخل خاک برای بهره 
 حرارتی زمین

 

 استفاده از حیاط در میان ساختمان
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 دیاگرام کاربردیتوصیه های 

استفاده از تهویه ی عبوری )بهره بردن از بادهای منطقه برای تهویه 
 ی هوای محیط(

 

استفاده از پنجره ی شمالی در کنار بهره بردن از پنجره های جنوبی 
 .شودمیعالوه بر تهویه باعث تعدیل روشنایی در ساختمان 

 
قرار دادن فضاهایی مثل گاراژ یا آشپزخانه در سمتی که در معرض باد 

که از برخورد باد نامطلوب  شوندمینامطلوب هستند این فضاها باعث 
  با بدنه ساختمان جلوگیری کنند.

 

 پالن دو ساختمان یررسب -5
و بررسی دقیق تر این  ایکتابخانهصورت تحقیق  ، مصالح و اجزای درونی پالن بهپس از بررسیهای مورد نیاز در زمینه طراحی

اطالعات به کمک نرم افزار الزم است که برای کسب اطالعات بیشتر دو نمونه از پالن های طراحی شده در شهر تهران رابررسی 
جایزه ی  برندهب )کنیم و ببینیم که آیا این موارد در این پالن ها رعایت شده است یا خیر؟ بدین منظور دو پالن ساختمان کنارا

( و پالن تیپ مسکن مهر در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. علت این انتخاب بدین جهت بود که مقایسه 96معمار سال 
 به لحاظ پالنی وجود دارد. )نگارنده( هاساختمانکنیم با وجود یکسان بودن دانش معماری چه تفاوتی در این 

 

 مجتمع مسکونی کناراب -5-1
 کناراب یم: ساختمان مسکوننا

 3190 - 3196: تاریخ/  مترمربع 7222: ربنایز مساحت/  مترمربع 3302: نیزم مساحت
 سالن اجتماعات و سالن ورزش، استخر و ملحقات( نگ،یپارک ،یچهار طبقه الب ،یطبقه مسکون 9)شامل  ی: مسکوننوع

طبقه  0طبقه در کنار همسایه  32رونی قرارگیری یک ساختمان این پروژه با دو چالش بیرونی و درونی مواجه بود. چالش بی
تا حد ممکن، حجم سبک شد و  یو شمال یغرب یهای بزرگ در نمانشینی با ایجاد حفرهبود. برای هماهنگ کردن این هم

سبز نسبتا بزرگی شد  یفضاها یاصل یها، در نماساختمان، پلکانی شد. این حفره تندر مصالح، روند ارتفاع گرف یهمچنین با تمهید
دهد. چالش درونی پروژه ایجاد فضاهای باز با ارتفاع کند و چهره سبزی به نما میها را از خیابان نسبتا شلوغ اصلی جدا میکه خانه

جاد ها و بدون دید مزاحم ایواحدها بدون دوبلکس کردن خانه مهشود این فضاها را برای همتر بود. سوال این بود که چگونه می 8
ای که این فضاها از حاشیه جدا شود و به عنوان فضای اصلی خانه، ورودی خانه و به عنوان یک حیاط کوچک کرد، به گونه

است. اینها خصوصی ایفای نقش کند. حیاط جلوی ساختمان به صورت فضای سبز و بدون حصار کشی در اختیار شهر قرار گرفته
که از نرم  یا یمیاقل یلهایساختمان کناراب با تحل ی سهیبا توجه به مقا )کانون معماران معاصر(. چالشهای تکنیکی پروژه بودند.

رو به جنوب  یری. توجه به جهت گافتیساختمان در نیا یرا درباره  ینکات توانیبه دست آمده م Climate Consultantافزار 
 هیبه تهو تواندیدر ارتفاع که م اطیح نوانبه ع ییفضاها جادیو ا هیوجهت گذر باد و ته یو غرب یشرق ی، بازکردن جبهه هاساختمان

 در مصرف انرژی در طی زمان کمک کند.) نگارنده( جوییصرفهاین ساختمان به  شودمیو باعث  داخل واحدها کمک کند ی

 
 (کناراب )مآخذ: کانون معماران معاصر یطبقات ساختمان مسکون پیپالن ت -5شکل 

 داده شده است. شیباز با رنگ زرد نما یفضاها: 3نکته 
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 مسکن مهر -5-3
را به خود  یشهر تیریو مد ییاجرا یسازمانها نیو همچن یتوجه مجامع دانشگاه ریاخ انیسال یکه ط یمسائل نیاز مهمتر

 نیاز دانشمندان به آن اذعان دارند ا یاریخصوص بس نیا نیآنچه در ا باشدیم یرانیمسکن معاصر ا یجلب نمود، معضالت سامانها
 ،ییمعنا ،یاجتماع ،یفرهنگ یازهایاعم از نی رانیا یخانوادهها یازهایجامع به ن ییگوپاسخ تیقابل یرانیاست که مسکن معاصر ا

از مسکن  یمند تیرضا زانیم دهیامر سبب گرد نیرا نداشته و ا رهیخود و غ رامونیپ طیها با مح مسکن نیا یهمساز ،یعملکرد
مسکن طرح  یایمزا از (3191پور،  ی. )احمدافتی هشکا یقابل توجه زانیبه م یرانیا یبا مسکن سنت سهیمقا در یرانیمعاصر ا

ثابت در  یها نهیآمدن سهم هز نییباال و پا راژیالزم، ساخت مسکن در ت یاستانداردها تیرعا نیدر ع یبه ارزان ساز توانیممهر 
به خانه دار شدن در اقشار  دیام شیافزا ،ییاز تجمل گرا زیپره و...(، یانسان یروینظارت، ن ،ینند نقشه کشما یها نهیهر متر )هز

 یقبل التیکمتر از تسه اریبس یبا بوروکراس متیارزان ق التیاستفاده از تسه ازیامت ن،یزم یدائم تیجامعه، عدم مالک ددرآم کم
 (3191پور،  یاشاره کرد. )احمد

که  دهدینشان م نیامروز یساختمانهای مسکون یبررس
جز در مواردی خاص، به راهکارهای کاهش مصرف  باًیتقر

 نینشده است و در بهتر یبنا توجه چندان یانرژی در طراح
 نطوریسه جداره و هم ایهای دو  حالت تنها استفاده از پنجره

ها و بام در دستور کار قرار گرفته است.  نمودن جداره قیعا
مصرف  زانیاز م ادییدرصد ز ییموارد خود به تنها نیا گرچه

 یروشهای طراح ریانرژی را کاهش خواهد داد، اما استفاده از سا
در مصرف  جوییصرفه زانیدر م تواندیکارا م فعال و انرژی ریغ

از  یکم اریباشد. متاسفانه امروزه تعداد بس رگذاریانرژی تاث
برای بهره بردن  یبه کافتجر ایمتخصصان و معماران مهارت 

 (3190پور، میانرژی کارا دارند. )کر یکامل از طراح

 
 طبقات مسکن مهر پیپالن ت -1شکل

 : فضاهای باز با رنگ سبز نمایش داده شده اند.0نکته
 

 یریگ جهینت -6
بویژه در صنعت  فسیلیامروز مربوط به مصرف بیش از اندازه سوختهای  بخش اعظمی از مشکالت زیست محیطی در دنیای

خسارت های جبران ناپذیری را به  ،هاساختمانچگونگی و میزان مصرف و اتالف انرژی در  ساختمان می باشد، لذا بی توجهی به
انرژی و فراهم آوردن شرایط آسایش حرارتی در بلوک های ساختمانی با استفاده از استراتژی ها و  سازیبهینه دنبال خواهد داشت

، تهویه ی طبیعی برای فصول گرم و بهره برداری از تابش آفتاب متناسب با اقلیم منطقه برای ی طبیعی )روشنایی طبیعیابزارها
سیستمهای مکانیکی، سوخت های فسیلی و تحقق یک معماری  فراهم آوردن گرمایش بنا با هدف کاهش وابستگی به

مصرف انرژی در اولویت  سازیبهینهزوم قراردهی نکات مربوط به بیوکلیماتیک همسازبا محیط زیست میباشد. در این پژوهش ل
یکم در طراحی معماری نشان داده شد. استفاده از طراحی انفعالی همساز با اقلیم و کاهش وابستگی به سیستم های مکانیکی تهویه 

وجه به مقایسه ی دوساختمان انرژی و کاهش هدر رفت آن است. بنابر این شرایط و با ت جوییصرفهی مطبوع اولین قدم در 
ی مسکن مهر در شهر تهران و مقایسه ی این هاساختماندر بخش مجتمع مسکونی( و  96کناراب )برنده ی جایزه ی معمار سال 

دو ساختمان با داده هایی که از نرم افزار به دست آوردیم میتوان نتیجه گرفت که تعداد بیشتری از این موارد در ساختمان کناراب 
لذا الزم است نتیجه هایی برای طراحی  شودمیی مسکن مهر رعایت هاساختمانایت شده و کمترین تعداد از این موارد نیز در رع

پالن های ساختمانی را بگیریم تا از این نتایج در طراحی پالن مسکونی در شهر تهران بهره برده شود، بنابراین میتوان گفت آنچه 
 ان مهم است عبارتست از :که در طراحی پالن در شهر تهر

 ی(به جنوب شرق یاز جنوب غرب)به سمت جنوب  رییگ جهت 
 یغرب- یساختمان در طول محور شرق یدگیکش. 
 مرکزی اطیبه ح (یحائل حرارت)راهرو  کی قیو از طر میرمستقیبه طور غ یارتباط بازشوهای فضاهای داخل. 
 وارهایاستفاده از آجر در د. 
 یجنوب شمال، غرب و شرق و وجود پنجرههای بزرگ در نمای وارهاییپنجره و بازشو در د زانیم نیکمتر. 
 حائل  فضای کیبه عنوان ) یدر جهت شمال تر تیو فضاهای کم اهم یدر جهت جنوب یفضاهای اصل یابیمکان

 .(یشمال واریفضاهای مهم و د نیب یحرارت
 وارهاید یپنجرهها در پوسته خارج رییقرارگ. 
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 دییحرارت خورش افتیبرای در یدر درهای خارج شهاییهای ش پنجره. 

 استفاده از حیاط مرکزی یابالکن ها برای تهویه ی بهتر داخل ساختمان 

 .قرارگیری فضاهایی مثل آشپزخانه یا گاراژ در سمت نامطلوب غربی 

 سیون هوا.ایجاد خلل و فرج در حجم کلی ساختمان برای ورود هوا ونور و تهویه به واسطه ی سیرکوال 
 

 منابع
همساز  یدر ساختمان )معمار یدر کاهش مصرف انرژ یمعمار ینقش طراح» ، (3192شهربانو ) انیلیطاهباز منصوره و جل .3

 301، شماره ، دوره اولره شهر یو مهندس ی، فنیعلم هی، نشر«آن(  هیاز عدم توجه  یو مشکالت ناش میبا اقل

: یسرد )نمونه مورد میاقل یمسکون یهاساختماندر  یمصرف انرژ سازیبهینه» (، 3193) نیشاه یدریفاطمه و ح یهاشم .0
 .68-70، صص 08، شماره ، مجله صفه(«لیشهر اردب

 یفیک یابیمعاصر با ارز یاسالم – یرانیمسکن مطلوب ا یطراح یالگوها فیباز تعر» ، (3190الناز ) یمانیو ا اریماز یآصف .1
 .70-08، صص ازدهمی، دوره چهارم، شماره یاسالم یفصلنامه پژوهش معمار ،«یسنت یخانه ها

 یمصرف انرژ سازیبهینهمسکن و  یطراح یراهکارها»، (3190و صالح الهام ) وایش یجبار ی، غفارشهال یجبار یغفار .0
 .310 – 330صص ، کمی، دوره اول، شماره یانرژ یاستگذاریو س یزیربرنامه ی، مجله پژوهش ها«تهران شهر

پالن  یمناسب طراح یالگو یارائه » (، 3190غالمرضا ) دیس یامره ئ ی، احمد نژاد مهران و رضومحمدرضا انیبمان .0
، کنفرانس «: شهربابل( ی)نمونه مورد یعیطب هیتهو جادیبا عرض محدود به منظور ا ییها نیدر زم یآپارتمان یمسکون یواحدها

 .یوژعلوم و تکنول یپژوهش در مهندس یالملل نیب

به مساحت کف در کاهش  یفرم پالن و نسبت مساحت پنجره جنوب تأثیر یبررس» (، 3190) بهیط ازرلویمحمد جواد و  یثقف .8
 .یپژوهش در علوم تکنولوژ یالملل نیب کنفرانس ،« زدیشهر  یسنت یخانه ها نیزمستان نش یفضاها یشیبارگرما

)  یمصرف انرژ زایبر م یمسکون یهاساختمان یکیزیف اتیخصوص تأثیر یبررس»(، 3190آرش ) یو مهرگان تیآ یناصر .7
 .71-09، صص 30، شماره رانیا یشهرساز یمعمار یانجمن علم یپژوهش -یعلم هی، نشر(«: شهر خرم آباد  یمطالعه مورد

 راتییهندسه و فرم ساختمان در تغ تأثیر یبررس» ، (3190سجاد و غفارپور رضا ) ی، سعدجواد ی، غالمنیرحسیراد ام مانیپ .6
در  نینو یکردهایرو یالملل نیکنفرانس ب نی، ششم«ساختمان  یبه منظور کاهش مصرف انرژ ریپذ دیتجد یو طراح یمیاقل

 .ینگهداشت انرژ
 رانیا یو شهرساز ی، معمارعمران یالملل نیفرانس ب، کن« یدر فاز طراح یکاهش مصرف انرژ» ، (3198، )مانا یمعراج .9
 معاصر.

 یهاساختماندر در  یمصرف انرژ سازیبهینه یپالن برا یعوامل موثر طراح» ، (3191) نیو ماهان ام یمصطف ینهاوند.32
 ستیز طیو مح ی، انرژی، گردشگر، عمرانیمعمار داریو توسعه پا یدر توانمند ساز نینو یافق ها یمل شیهما نی، اول«یمسکون

 .ییو روستا یشهر
ی مسکونی، با هاساختمانمولفه های طراحی معماری بر میزان مصرف انرژی در  تأثیر» ، (3190کریم پور علیرضا ) .33

اسالمی . دانشکده هنر و معماری. دانشگاه آزاد دکتری. معماری«. استفاده از مدل های شبیه سازی )مورد مطالعه : شهر تهران( 
 واحد تهران مرکز.

 جیو ترو نی) به سفارش دفتر تدو رانی، توسعه ادر مصرف انرژِ تهران جوییصرفه، مبحث نوزدهم ساختمان یمقررات مل .30
 .3190، ساختمان یمقررات مل

 نی، چهارم« صفر یساختمان با مبحث انرژ یطراح» ، (3191) نیحسام الد انی، فرخ زاد محمد و ساالرگزل یچرکز .31
 ی.در نگهداشت انرژ نینو یکردهایرو یالملل نیکنفرانس ب

 نی، چهارم«در ساختمان  یمصرف انرژ سازیبهینه تیاهم» ، (3191) نیالعابد نیز انیو افالطون ایرو ینیشاه حس. 30
 .یدر نگهداشت انرژ نینو یکردهایرو یالملل نیکنفرانس ب

، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش «فضای معمارانه با رویکرد به کاربری مسکونی آفرینش » (، 3190. حدادی آرتا )30
 های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.

، کارشناسی ارشد. گروه «طراحی مجدد مسکن مهر نیکان قائم شهر با رویکرد معماری پایدار» ، (3191. احمدی پور زهرا )38
 شگاه کاشان.معماری. دانشکده معماری و هنر. دان

Gut, P. & Ackerknecht, D. (1993). Climate responsive building, Appropriate Building 17. 
Construction in Tropical and Subtropical Regions, St Gallen. Switzerland: SKAT, Swiss Centre 

for Development Cooperation in Technology and Management 
 



 

53 
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گیری در شکل فاکتورهای موثر طراحی سبزتاثیر بررسی 

 های سبزبیمارستان

     

 2مهدی سیدالماسی، 1 زاده انجینهزبیده حسین
 03/03/99تاریخ دریافت:  

 27/00/99تاریخ پذیرش: 
 

  99099کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

اخاللگری در نظم طبیعت به عنوان یک پدیده نو بروز کرد. در با گسترش روزافزون جمعیت و تسلط انسان بر طبیعت، 
جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از با هدف صرفه ،مبحث معماری سبز بوده است که بحبوحه تخریب محیط زیست

، شکل وری معقول از منابع طبیعی بودههای پایدار که مستلزم بهردر جهت دستیابی به توسعه وطبیعت مطرح گردید؛ 
این موضوع که  ؛به عنوان اصل اساسی معماری سبز مطرح شدنیز گرفت. در این میان، پیوند میان طبیعت و ساختمان 

کننده ها نیز که به عنوان یکی از منابع آلودهبیمارستاندر این بین، . بناها را به دنبال داشتطراحی  بهتوجه بیشتر معماران 
تا با توجه به فاکتورهای موثر طراحی سبز،  قرار گرفتندوجه ویژه طراحان ند، مورد تدشمی مطرحزیست محیط

طراحی و ساخته  ،وری سبزگیری از متدولوژی بهرهبا بهرههای زیست محیطی هایی در جهت کاهش آالیندهبیمارستان
فاکتورهای موثر و  ختهموضوع پردابررسی تحقیق و ، به مندی از روش کیفیبا بهرهدر پژوهش حاضر،  رو،از اینشوند. 

 . ایمهای سبز را مورد بررسی قرار دادهگیری بیمارستانطراحی سبز در شکل
 

 

 بیمارستان سبز، طراحی سبز، معماری سبز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  Zobi9571@yahoo.comدانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز ـ ایران،  - 9

 استادیار موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز ـ ایران،  - 2
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 مقدمه  -1
انسان همواره  .(3393نا، )بی اندبوده طراحانراهنما  ،هاانسان، طبیعت و معماری سه راس مثلثی هستند که همواره در طراحی

انرژی پویا و مثبتی که ؛ زیرا (3399)خاک زند، احمدی،  است برای زندگی در میان طبیعت، از معماری به عنوان یک ابزار بهره جسته
ست محیطی آگاهی یافت، دست به که انسان از بحران زی 70از دهه  .(3393نا، )بی غیرقابل انکار است ،کنددریافت می طبیعتاز 

جهت حفظ طبیعت، با عنوان معماری  هایی زد که با نام توسعه پایدار از آن یاد می شود. دستیابی به توسعه پایدار درالعملعکس
 بوده؛های دوستدار محیط زیست بیانگر کلیه تکنیککه نیز سبز معماری واژه  .(3391نژاد، رضاپور خاقانی، )شریف پایدار مطرح گردید

که ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی عصر  باشدمیبرخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار در واقع، 
مطرح در حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، معماری یکی از عوامل اصلی و راهبردی آن  .(3390نژاد، )جعفری، مهدی حاضر است

 آوردمینسان در روی کره زمین به وجود ترین و ماندگارترین تغییراتی هستند که اترین، وسیع، اصلیهاشد؛ چرا که ساختمان
یکی از اند، مطرح شدهپاسخگویی به توسعه پایدار  در جهت نیز که های سبزتکنولوژی ساختمان .(3391نژاد، رضاپور خاقانی، )شریف

های ساختماننه تنها برای  ، کهدنرویه ذخایر و منابع طبیعی می باشبا اقلیم و جلوگیری از مصرف بی های همسازیحلراه
در پژوهش . (Mehrbakhsh et al, 2015) گیرندمورد استفاده قرار میها نیز بلکه برای مراکز عمومی مانند بیمارستان ،خصوصی

 پرداخته شود.های سبز فاکتورهای طراحی سبز در زمینه طراحی بیمارستانبررسی  ، سعی بر آن بوده که بهنیز حاضر
 

 روش تحقیق -2
هایی با رویکرد سبز را بیمارستان، فاکتورهای معماری سبز گیری ازبا بهره توانتوان با پرسش چگونه میمیپژوهش حاضر را 

تاثیر فاکتورهای موثر طراحی سبز بررسی توان ؟ آغاز کرد. برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده، هدف پژوهش را میطراحی کرد
روش مورد استفاده در این تحقیق به صورت . با توجه به پرسش و اهداف پژوهش، کردیان ب های سبزگیری بیمارستاندر شکل

برداری از منابع مکتوب شامل فیش ،ایاندوزی مطالعات کتابخانهیافته ،روش توصیفیدر کیفی و توصیفی مدنظر قرار گرفته است. 
های کیفی، دربرگیرنده معانی، را ترسیم کند. پژوهش کند نمودهای واقعیتصورت گرفته است. در این روش، پژوهشگر تالش می

هایی هستند که در آن کاربرد دارند و تالشی است در جهت توصیف غیرکمی از حوادث، مفاهیم، تعاریف، نمادها و توصیف
های ا در موقعیتهتوجه به جزئیات و تالش در ارائه تعبیر و تفسیر از معانی که انسان های کوچک اجتماعی باها و گروهموقعیت

مندی از بهره توان بارسد که مینظر میه های پژوهش، بتوجه به روش بخشند. باعادی و طبیعی حاکم به زندگی خود و حوادث می
 .داد هایی سبز را شکلفاکتورهای طراحی سبز، بیمارستان

 

  معماری سبزمفهوم  -3
های انسان ترین دغدغهامروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی، حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان، به یکی از مهم

توان جستجو راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی که در این راستا، معماری سبز را میعصر حاضر تبدیل شده است؛ 
های فسیلی و مصالح ساختمانی، ، از طریق حفظ انرژی، کاهش استفاده از سوخت(0339نژاد، )جعفری، مهدی ها بر محیطساختمان

در تعریفی از معماری . (Rogers, 2005) معرفی کرد هماهنگی ساختمان با اقلیم و توجه به نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنین
)عطائی کاریزی، نوحی باشد محیط زیست میسبز آمده است که رویکردی در پی تقلیل اثرات منفی و مضر بر سالمتی انسان و 

؛ (3390زند، )دستانآید های مهم معماری پایدار به شمار میبه عنوان معماری همگام با طبیعت، از شاخه، که (3391بزنجانی، 
و تالشی است برای  دهدها مورد استفاده قرار میرا مهار کرده و به بهترین شکل در ساختمان طبیعتهای موجود در نرژیا

 .(3390نژاد، )جعفری، مهدی سازی در مصرف مصالح، انرژی و گسترش فضااز طریق افزایش کارایی و بهینه ،همسویی با طبیعت
های ساخت و ساز صحیح از آب و هوا و معماری سبز در تالش است تا با انتخاب مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و شیوه

مطرح  3توان اهداف معماری سبز را به صورت شکل به طور کلی، می .(3391)عطائی کاریزی، نوحی بزنجانی،  زمین محافظت کند
 کرد. 

 
 (103: 1931)ملكیان، پوریزدی، اهداف معماری سبز در رابطه با محیط زیست  –1 شكل
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 اصول معماری سبز -4

ای طراحی شود که نیاز به سوخت فسیلی در آن به حداقل هر ساختمان باید به گونه: اصل اول: حفاظت از انرژی -الف

باشد و غیرقابل انکار میدر عصرهای گذشته ا توجه به نحوه ساخت و سازها ب ،پذیرفتن این اصل. ضرورت (3390زند، )دستانبرسد 
ها به دست فراموشی سپرده شده چنین اصلی در ساختمان ،های جدید در دوران معاصرآوریبه سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن

ها، محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر ها، ساختمانهای مختلفی از آنبا استفاده از مصالح گوناگون و یا ترکیب .است
 . (3391)حسن رعیت، سروران مهران، دهند می

ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی ها باید به گونهساختمان :اصل دوم: کار با اقلیم -ب

ای باشد که موجب ارتقاء سطح تواند به گونهمی ،باشند. شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن
آورد سوخت فسیلی را پدید  بندی صحیح سازه، موجبات کاهش مصرفاز طریق عایق ،و در عین حال ؛آسایش درون ساختمان گردد

شد؛ . سنت طراحی با توجه به اقلیم برای ایجاد آسایش درون ساختمان به قوانین گرمایش محدود نمی(3390)امیری، فدایی قطبی، 
ل حها، معماران ملزم به طراحی فضایی خنک برای پدید آوردن شرایط مطلوب در داخل ساختمان بودند. راهبلکه در بسیاری از اقلیم

رود و در ، تنها فرآیندی ناکارآمد در تقابل با اقلیم به شمار می3های تهویه مطبوع هوامعمول در عصر حاضر، یعنی استفاده از سیستم
باشد، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانی انرژی به دلیل آلودگی حاصل از آن امری اشتباه همراه با مصرف زیاد انرژی می ،عین حال

نشان داده  2ها، در شکل گیری از این اصل در طراحی ساختمانای از روند بهرهنمونه. (3390نژاد، )جعفری، مهدی آیدبه شمار می
 شده است. 

 
 (/http://www.croftandassociates.com) ای از طراحی ساختمان با درنظرگیری اقلیمنمونه –1شكل 

 

ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به ساختمان باید به گونه :اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید -ج

این گیری . گرچه جهت(3390زند، )دستانای دیگر به وجود بیاورد حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود، منبعی برای ایجاد سازه
در  ،های جدید است؛ ولی باید یادآور شد که اغلب منابع موجود در جهانچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختماناصل، هم

های فعلی برای کاهش اثرات زیست محیطی، امری اند و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانمحیط مصنوع فعلی به کار گرفته شده
 . (3391)حسن رعیت، سروران مهران، های جدید برخوردار است سازهاست که از اهمیتی برابر با خلق 

؛ گذارداحترام می ،کنندمعماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می :اصل چهارم: احترام به کاربران -د

ری که شامل احترام برای از اهمیت خاصی برخوردار است. فرآیند سبز از معما افرادبرآورده کردن نیازهای روحی و جسمی  زیرا
ها توسط تمام ساختمان نماید؛ زیرارا از این مجموعه خارج نمیانسان  رک در ساخت یک ساختمان کامل است،تمامی منابع مشت

تالش  ،شود؛ در حالی که در برخی دیگرها حقیقت حضور انسان محترم شمرده میاما در بعضی از سازه ،شوندها ساخته میانسان
تواند در دو مسیر مجزا احترام بیشتر به نیازهای انسانی و نیروی کار، میشود. ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می برای رد

ای، توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سالمت مصالح و فرآیندهای حرفهساز مورد تجربه قرار گیرد. برای یک ساختمان
کنندگان آن مهم است، برای کل جامعه بشری نیز از اهمیت شکل دهنده ساختمان به همان میزان که برای کارگران و یا استفاده

ثبت کاربران در فرآیند طراحی و ساخت است. باشد. شکل دیگر مشارکت انسانی نیز، اشتراک و دخالت مبه سزایی برخوردار می

                                                           
1 Air Conditioning System 

http://www.croftandassociates.com/
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های بزرگ شده اند و نتایج حاصل از آن نیز موجب رضایت در خلق ساختمانها از این انرژی بهره بردهتعداد زیادی از ساختمان
 . (3390)امیری، فدایی قطبی، است 

سبک لمس کند. ساختمانی که انرژی را ای آرام و هر ساختمان باید زمین را به گونه :اصل پنجم: احترام به سایت -ه

 . (3390زند، )دستان کنندگان خویش بیگانه استکند، آلودگی تولید کرده و با مصرفحریصانه مصرف می

تمام اصول معماری پایدار باید در یک روند کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم  :اصل ششم: کل گرایی -و

گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند. معماری سبز باید شامل یک شکل مند مشارکت در روندی کلشود، تجسم یابد؛ زیرا نیازمی
ای از توان به صورت مجموعههاست؛ در حقیقت، آن را میپایدار از محیط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان

هاست که باشند و با نگاهی دقیق به این سامانهای کالبد میهای ساخته شده دارهای در حال تعامل دید که به صورت شکلسامانه
 . (3391)حسن رعیت، سروران مهران، توانیم چهره شهر آینده را ترسیم نماییم می

 

 طراحی سبز -5
های انرژی، ها در زمینهبه تلفیق دیدگاه اعتقادو گرفته از طبیعت منشاء  قوانین آنطراحی سبز، یک شیوه طراحی است که 

همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیک،  ،طراحیاین نوع  .(3393)صیادی، مداحی،  داردشناسی( زیست محیط و اکولوژی )بوم
، به نور بافت، سایه وقیت، زیبایی، تناسب، خال ازجملهفاکتورهای متداول طراحی توجه به  عالوه بررا در پی دارد؛ که برق و سازه 

 به صورت زیر ،توان به سه اصل کلی. اصول طراحی سبز را میکندمیتوجه  نیز عوامل طوالنی مدت محیطی، اقتصادی و انسانی
 . (3393نا، )بیتقسیم نمود 

این اصل از : جویی در منابعمرحله صرفه. 3
های برداری مناسب از منابع و انرژیسو به بهرهیک

های فسیلی، در جهت تجدیدناپذیر مانند سوخت
به کنترل و  ،و از سوی دیگر ؛پردازدکاهش مصرف می

به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری 
)جعفری،  تجدیدپذیر و ماندگار توجه جدی دارد

توان به وری منابع را میفرآیند بهره. (3390نژاد، مهدی
 نشان داد.  3صورت شکل 

: مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی. 2
دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر استوار شده 
است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به 

که به مفید بودن آن شود، بدون این شکل دیگری می
 . (3390نژاد، )جعفری، مهدی آسیبی رسیده باشد

 
 (/https://ec.europa.eu) وری منابعفرآیند بهره –9شكل 

شود. این اصل را در این اصل، بر حفظ کیفیت زندگی تمامی اجزای سازنده اکوسیستم تاکید می: مرحله طراحی برای انسان. 3
 .(3393)صیادی، مداحی، شمارد ای دانست که ارکان و منابع مختلف زندگی را محترم میتوان در راستای اهداف بشر دوستانهمی

 

 بیمارستان سبز -6
کوشند. در جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار با حفظ استانداردهای باالی کیفیت می ،ها در سراسر جهانبیمارستان

همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع  ،لذا ؛گذارندها بر روی محیط زیست طبیعی اثر میاجرای این نوآوری، بیمارستان
های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسبات زائدات وین برنامهها به تداطراف و محیط زیست طبیعی، مدیران بیمارستان

با عنوان بیمارستان سبز معرفی شده است. بیمارستان  ،هااین برنامه. (Reller, 2008: 4) پردازندپزشکی و مدیریت ایمن دارو می
ها رف کردن سهم خود در بار بیماریسبز، بیمارستانی است که سالمت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برط

د و این شناخت را از طریق نوع اداره کردن، نشناسارتباط بین سالمتی انسان و محیط زیست را می ها،بیمارستاناین دهد. میارتقا 
در توسعه و  د و با مشارکت فعالندهد. نیازهای خود را با اقدامات زیست محیطی پیوند میندهاستراتژی و عملیات خود نشان می

تعهد خود به محیط زیست را با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه نشان  ،تقویت محیط زیست جامعه، برابری در سالمت و اقتصاد سبز
این  ،هاوری سبز برای بیمارستانگیری از استراتژی بهرههای مهم بهرهاز ویژگی. (3390)شعبانی، وفایی نجار و همکاران،  دندهمی

اقتصادی را در کنار کارایی زیست محیطی مطرح کرده و در عین توجه جدی به مقوله اقتصاد بهداشت و درمان،  است که کارایی
های زیست محیطی ناشی از فرآیند وری سبز آالیندههای بهرهکند و با به کارگیری ابزارها و تکنیکمحیط زیست را نیز لحاظ می

https://ec.europa.eu/
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های مختلف جهان استفاده عملی وری سبز در بیمارستانجهت از متدولوژی بهرهرساند، به همین ارائه خدمات را به حداقل می
  .(Joshua, 2011: 41) صورت گرفته است

 

 گیرینتیجه -7
های اصلی در نگرش به ولی تفاوت ؛باشدای از مبحث معماری سبز میای از معماری پایدار و زیرمجموعهشاخه ،بیمارستان سبز

درمان محور بودن معماری  اصل بنیادین، ینهای سبز وجود دارد. اولهای سبز نسبت به سایر ساختمانمبحث پایداری در بیمارستان
 این که، در صورتی کارآمد خواهد بود که نتیجه کار بر درمان تاثیرگذار باشد. بحث دوم است، کههای سبز در بیمارستان

که باید با رویکردی پایدار و سبز در  ؛شوندهای مهم شهری محسوب میکنندهخود از آلودهدرمانی  ـ بهداشتی و مراکزها بیمارستان
توانایی معماری ارائه شده در  های سبز،های اساسی در طراحی بیمارستانیکی از بحثطراحی، به محیطی پاک تبدیل شوند. 

فاکتورهای موثر در  بیان. هدف از پژوهش حاضر، (3399)شامقلی، ویکی تا، باشد ه معماری سبز میدریافت گواهی معتبر در زمین
 اشاره شده است.  موضوعبه این  3جدول شماره  در باشد؛ کهدریافت گواهینامه بیمارستان سبز می

 
 (Niachou, 2002: 33و  3399تا، )شامقلی، ویکی فاکتورهای موثر در دریافت گواهینامه بیمارستان سبز: 1جدول 

 یحاتتوض متغیر

 کاربری
ها قبل از طراحی و اجرای پروژه و انتخاب سایت مناسب از نکات یابی بیمارستانرعایت فاکتورهای اصلی مکان

شود. سایت بیمارستان سبز باید منطبق با معیارهای اصلی اصلی در پایدار بودن یک بیمارستان محسوب می
 یابی مراکز درمانی باشد. مکان

یابی بنا مکان
 در سایت

به نور خورشید به طوری که فضاهای اصلی نسبت گیری مناسب رعایت نکات اقلیمی منطقه ساخت، جهت
 همگی از نور طبیعی بهره بگیرند.  ،های بستریمخصوصا اتاق ،بیمارستان

 انرژی

 جویی در مصرف انرژی از نکات بسیار شاخصی است کهو صرفه ،بحث استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر
های ها نشانگر آن است که استفاده از بامای شود. بررسیهای سبز به آن توجه ویژهبایستی در طراحی بیمارستان

و به تبع آن کاهش بار گرمایشی  ،هاتانسها و کاهش اتالف حرارت در زمداخلی فضا در تابستان هواسبز در تعدیل 
 ی دارد. گیرچشمو سرمایشی ساختمان و کاهش مصرف انرژی تاثیر 

 مدیریت آلودگی

های الهیکی ارائه الگوهای تفکیک زب ؛عمده در مدیریت آلودگی عمل کنند های سبز بایستی در دو راستابیمارستان
ها در همان بیمارستان دفع شوند. سوزها، به نحوی که زبالهانجماد و بعد امحا در زباله بیمارستانی به صورت دقیق،

های اطراف ایجاد کند، ترین خطر را برای کاربریسوز در سایت بیمارستانی که کمیابی مناسب زبالهارائه مکان
دوم در مدیریت آلودگی بیمارستان  باشد. راستامیهای سبز یکی از رویکردهای سبز در مدیریت آلودگی بیمارستان

به طوری که به طور کامل مسیر تردد لوازم و وسایل  ،شودسبز مربوط به طراحی معماری فضاهای داخلی می
ها از اولویت های جراحی بیمارستانکثیف از فضاهای تردد تمیز جداسازی شود. این امر مخصوصا در طراحی بخش

 برخوردار است. 

 انتخاب مصالح

به طوری که یکی از  ؛ها به یک معضل عمده تبدیل شده استوزه بحث کنترل عفونت در بیمارستانامر
که افراد با حضور در بیمارستان به آن دچار  3عبارت است از بیماری بیمارستان ،هاهای شایع در بیمارستانبیماری

شود، در از عفونت استفاده می های کشور جهت جلوگیریشوند. امروزه حتی سطوح کاشی که در بیمارستانمی
اند که ضمن قابل شستشو بودن، به دلیل عدم داشتن های بیمارستانی دادههای سبز جای خود را به رنگبیمارستان

 باشند. تواند محل انباشت عفونت باشد، بدون درز بوده و کامال آنتی باکتریال میبند اجرایی که می

 مدیریت آب
ب، استفاده از متدهای کاهش مصرف آب، بازیابی و مصرف آب در چرخه مصرفی، همانند توجه به منابع تامین آ

های سبز نیز از تصفیه آب بیمارستان و استفاده از آن در آبیاری فضای سبز بیمارستان، که این فضا در بیمارستان
 وسعت زیادتری برخوردار است. 

محیط کیفیت 
 داخلی

های محیطی کمتر شده و در نتیجه مغز فرمان تمرکز بر باالتر باشد، استرسهای محیطی بیمارستان هرچه کیفیت
توان با باال بردن یابد. فاکتور دیگری که میکند و در نتیجه طول دوره درمان کاهش میدرمان را به بدن صادر می

پرتی عاملی است که پرتی است. فاکتور حواسایجاد فاکتور حواس ،کیفیت محیطی در بیمارستان بدان دست یافت
 شود بیمار از تمرکز بر روی درد بیماری خود منحرف شود. باعث می

حضور فضای 
 سبز

 00سرانه فضای سبز حدود  ،سازی حاکی از آن است که به ازای هر تخت بیمارستانیاستانداردهای بیمارستان
به  ؛شودهای اصلی محسوب میحضور فضای سبز از اولویت ،مترمربع باشد. در رویکرد طراحی بیمارستان سبز

 شوند. ها از الگوهای طراحی کارا محسوب میها در این نوع بیمارستانها و سطوح سبز بامطوری که طراحی دیواره

                                                           
1- Disease Hospital 
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 یحاتتوض متغیر

ونقل حمل
 عمومی

شان ترافیک سنگینی را در بلوک شهری که واقع ایی هستند که به علت ماهیت عملکردیها بناهبیمارستان
کنند. تشویق کارکنان به استفاده از دوچرخه برای ارتباط با بیمارستان، ایجاد خدماتی برای ایجاد میاند، شده

مترو در هنگام چون خودروهای هیبریدی در سایت بیمارستان، توجه به مسیر خطوط حمل و نقل عمومی هم
 باشد. های سبز مییابی بیمارستان از الگوهای سبز در طراحی بیمارستانمکان
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 4911 تابستان(، 22)پیاپی:  2، شماره ششمسال 

 
 

 

و « 2»، «1»، مطالعۀ موردی: براساس جلد ها در طراحی داخلیسبک

 «ها در طراحی داخلیسبک»از مجموعه کتاب نقد  -« 3»

     

 3، وحید کهیازاده2، امید شاطری وایقان*،1محمد دبدبه
 26/30/99تاریخ دریافت:  

 25/35/99تاریخ پذیرش: 
 

  55255کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

ترین عناوین در معماری داخلی با هنر و تزئینات همراه بوده که منجر به زیبایی در طراحی داخلی یکی از مهم سبک
حساب یکی از ارکان اصلی به های طراحی داخلیشناسی سبکگردد و این مسئله در طراحی و سبکالعاده در آثار میخارق

از نظرهای  راان آن تونماید که میهای مختلف در ذهن انسان تداعی میاز سبکروشنی  ها تصویریآید. درواقع سبکمی
لحاظ فرم، رنگ، نور، مرتیال با های گوناگون مدنظر قرار داد. همچنین از جهات ترکیب بهمتفاوت طراحی با نگرش

باشد. می یعنی هویت ،«کسب»بوطیقایی فضایی در معماری داخلی تجلی آفرینش خلق سبک در هر منطقه بیان کلمۀ 
در هر جامعه با هر نوع فرهنگی احساس  ها تازگی دارد و پیروی از هر سبککه طراحی داخلی همیشه بین انسانطوری

فرد تبیین گردیده شده است. های منحصربهزیبایی و بهبود روحیۀ روانی در حفظ انسجام گسترده بین مخاطبان با شیوه

ای و شیوۀ کتابخانهآوری اطالعات بهتحلیلی بوده و جمع-استفاده از نوع روش توصیفیپژوهش باروش تحقیق در این 

های وتحلیل دادهمفاهیم مرتبط استوار و با بررسی واکاوی، تجزیه روند پژوهش با مستندات مکتوب براساس موضوع

ها در طراحی داخلی استفاده جلدی سبکاب سهدار است و همچنین از مجموعه کتراطالعات، استخراج گردیده برخو

توان عنصر یگانه و توان جدا از معماری دانست و حتی میگردیده شده است. بنابراین سبک در طراحی داخلی را می

 باشد.بخش در طراحی دانست چراکه اهمیت این موضوعی چیزی فراتر از دیگر تدابیر و غیره میوحدت

 

 ، معماری داخلی، هویتداخلی سبک، طراحی یدی:ـان کلـواژگ
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 mohammaddabdabeh@yahoo.com )مسئول مکاتبات(

 کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر معماری/ معماری داخلی -2

 کارشناسی مهندسی معماری -9
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 مقدمه  -1
سه عنوان و  رویپ زیاز هر چ شیها بها و سبکطراح جادیبر اعالوه یداخل یانسان، معمار یزندگ یخیتار ریدر طول دوران س

 بوده است:  یداخل یدر روند طراحبحث مهم 
 نیموجود در هر سرزم یهاالیمتر وجود -

 هیدر هر ناح ییوهواآب میاقل وجود -

 مردم ساکن در آن محل یفرهنگ و روش زندگ وجود -
 دیو پد یتکنولوژ شرفتیچنانچه با پ ندیآیحساب مبه یمهم در جهان هست اریبس نیاز عناو یکیفاکتورها امروزه هم جزء  نیا

متفاوت و متنوع  یهادهیا یاجرا یبرا یمردم سراسر جهان، اکنون دست طراحان داخل یروش زندگ انیم ینسب یآمدن همسان
. انهیبه سبک خاورم کایهتل در آمر کی ایشود  یبه سبک شمال اروپا طراح تواندیم مه انهیخانه در خاورم کیبازتر است.  اریبس
شده  یدر معمار یداخل یدر طراح یپردازمردم جهان، موجب توجه به سبک انیارتباط م شیهمراه افزاو بهنُ یهاامکان نیهم

 است. 
 عموماً بر سه منشأ استوار هستند: شوندیکه امروزه شناخته م ییهاسبک کهیطور

 یمراکش ای یناوی: مانند سبک اسکاندییایجغراف ۀمنطق -

 کیگوت ای: مانند سبک مدرن یزمان ۀدور -

 ییروستا ای ی: مانند سبک صنعتیکاربر -
ها اند، آندهآم دیگوناگون پد یهانیمبناها در طول صدها سال در سرزم نیکه بر ا یو مختلف یشماریب یهاروش انیم نیا از

سبک در  کیعنوان اند و بهمانده یاند باقهداشت یامروز یازهایروز شدن و هماهنگ شدن با نبه یبرا یشتریب یریپذکه انعطاف
 دارند. یترکاربرد محدودتر و خاص گرید یو برخ تراندجیو را رتریها فراگسبک نیاز ا یبرخ .شوندیشناخته م یداخل یطراح

، مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته و صرفاً «داخلی ها در طراحیسبک» یجلدکتاب سه پژوهش حاضر که اساساً از نیا در
جلدی به جامعۀ معماران داخلی/ طراحان بوده و تالش گریده با استناد بر این این پژوهش معرفی مجموعه کتاب سه هدف از

سبک،  کیعنوان که به ییهاتمام روش باًیما به اجمال تقر و مفید واقع گردد. بنابراین ها به عملپژوهش گامی برای آشنایی سبک
جلدی همراه با مطالب، ویژگی، قاله و مراجعه به مجموعه کتاب سهاین م یبا همراه نیو همچن میپردازیم اندافتهی تیرسم

وضوح به ،/ طراحییداخل یهر سبک را در معمار میکوشیمگوناگون  یرهایتصو خصوصیات، عملکرد، ساختار و غیره توأمان با
 تا در جهت تحقق اهداف به آفرینش سبکی اصیل شاهد باشیم. میده حیآن توض تیهمسو با هو

 

 های تحقیقپرسش -2

 باشند؟های طراحی داخلی/ معماری داخلی در جهان از چه نوع آرایشی برخوردار میسبک -
 ؟دطراحی داخلی چه تأثیری بر رفتار و ادارک افراد در محیط طراحی شده دارهای ارزش سبک -
 نماید؟چه عناصری وجودیت هر سبک را در هر کشور متمایز می -
 های دیگر زیباتر کند؟ها آیا توانسته هر سبک را از سبکدر سبک زیبایی -
 امع دیگر دارد؟های جوهای اصلی هر سبک چه تأثیری بر روی فرهنگویژگی -
 دارد؟ گریجوامع د هایفرهنگ روی بر یریهر سبک چه تأث یاصل خصوصیات -
 مؤثر در ساختار کالبدی هر سبک چه تأثری بر روی طراحی داخلی و روحیۀ روانی افراد دارد؟عواملی  -
 ؟شناسی مورد واکاوی قرار دهیمدر طراحی داخلی باید چه نوع رویکردی بر روی سبک -
 ؟باشندای برخوردار میها از چه شیوهبیان مفهومی در سبک -
 گیرند؟ها از منابع خاصی الهام میآیا مرجع فنی سبک -
 آیا طراحی داخلی بیشتر از معماری ارزش دارد؟ -
 تواند جاودانه تلقی گردند؟آیا طراحی داخلی بناهای گذشته با احیاء دوباره می -
 شناختی تأثیری بر روی اهداف طراحی داخلی دارد؟زیبایی-شناسیهای زیباییآیا جنبش -
 تواند به هویت دیگر و سوق به ابتذال در طراحی داخلی برخوردار گردد؟آیا معماری داخلی هویت را می -
 گردند؟ها را به یکدیگر نزدیک و فرهنگ را جوامع منتقل های تاریخی توانسته تمدنسبکآیا  -
 مقدار مؤثر بوده است؟وجود هنر در تعیین و تبیین سبک چه آیا -
 وجود آورده است؟ها بهعنوان سبک در بین انسانهای طراحی داخلی/ معماری داخلی چه دیدگاهی از خود بهسبک و آیا -
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 های تحقیقفرضیه -3
معماری بوده که مانند هویت هر جامعه با هر نوع فرهنگ بوده است که در های ما های طراحی داخلی یکی از پروسهسبک -5

 تواند فرهنگ هر جامعه را تداعی خاطر کند را دارد.با ایجاد سبک مختص به یک کشور می
نظر  توان نیازهای جامعه را با حفظ هویت و فرهنگ همسو با نیاز و روحیه افراد ازهای طراحی داخلی میبااستفاده از سبک -2

ه در هر جامعه با زیبایی مطلق العادبصری توأمان با رفتار فیزیکی هر فرد براساس اصول سبکی در نگرش سبکی با عنوان خارق
 تحقق خاطر در ذهن و افکار آدمیان تداعی گردیم را دارد.به

سبک طراحی داخلی با تناسبات  توان درهای بومی و اصیل گذشته خود آن منطقه در هر جامعه میاستفاده از متریال -0
 وجود آورد را دارد.فرد را بهوجودی نوعی بوطیقای فضایی منحصربه

 

 اهداف تحقیق -4

های طراحی داخلی و اجرا کردن هر نوع سبک با رعایت قوانین آن سبک در کالبد بناها با حفظ شناسی در سبکسبکبا  -5
بر هویت در جهت آشنایی هرچه بیشتر به ها را عالوهتواند سبکفرهنگ در جوامع میسبکی در هر شرایط با هر نوع  هویت اصلی

  رد.وجوامع مختلف آفرینش فضایی پدید آ
تداعی کنندۀ گذشته  را برای جوامع با گذشته فراهم آورد کهادراکی تواند با نوع طراحی یک تجربۀ می ها در طراحیسبک -2

  در ذهن مخاطبان گردد.
توان نوع سبک را متمایز کرد و بیشتر سبک را مورد واکاوی میان ها میجا از متریالحفظ اصول و استفادۀ دقیق و بها ب -0
  ها با اهداف سیستماتیک لحاظ نمود.سبک

 

 پیشینۀ پژوهش -5
چه در داخل کشور و چه در  گرفته جهت آشنایی با طراحی داخلی صورت مطالعات متعددی درمفهومی و عملکردی طور به

 پژوهش ۀپیشینوری بهرهو مستندات مکتوب در روند  در پژوهش حاضر های انجام گرفته شدهبرخی از بررسیخارج از کشور که 
توان نتیجه . پس میرا دارا بوده است باشدهای داخلی و خارجی پرداخته گردیده شده میکه نمونه (،2و )جدول  ،(5 جدول) طبق

های کارها و سبکآشنایی با راه روندهرچه بیشتر موضوعاتی چون طراحی داخلی در  دقیق و جامع در جهت گرفت که با بررسی
آورد و آن را در حساب تواند یک گام تأثیرگذار در جهت طراحی بهطراحی میهای پرژههای استفاده شده در انجام پروسه

 فرد، اسرارآمیز و جاودانه برخوردار کرد.زیبا، منحصربهشناختی، اییشناسی/ زیبزیبایی
 

 آوری توسط نگارندگان()مأخذ: جمع مطالعه طبق موضوع پژوهشمستندات مکتوب مورد  –1جدول 

 داخلی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هایکتب

 توضیحات استنتاجی عنوان سال نویسندگان

 5محمد دبدبه
 2امید شاطری وایقان

 (5ها در طراحی داخلی جلد )سبک 5099

در طراحی داخلی هاجامع سبک بررسی -  
ها در معماری داخلیمعرفی سبک -  
 نوع فرهنگ، متریال، اقلیم هر منطقه مختص به سبک -
)دبدبه، های بیان در طراحی داخلی/ معماری داخلی  شیوه -

 .(5-232: 5099، شاطری وایقان

 محمد دبدبه
 امید شاطری وایقان

 0وحید کهیازاده
5099 
 

(2ها در طراحی داخلی جلد )سبک  

 ها در طراحی داخلیجامع سبکبررسی  -
ها در معماری داخلیمعرفی سبک -  
 نوع فرهنگ، متریال، اقلیم هر منطقه مختص به سبک -
 ،)دبدبههای بیان در طراحی داخلی/ معماری داخلی شیوه -

 .(5-599: 5099 شاطری وایقان، کهیازاده،

 محمد دبدبه
 امید شاطری وایقان

 وحید کهیازاده
5099 
 

 

 (0ها در طراحی داخلی جلد )سبک

 ها در طراحی داخلیبررسی جامع سبک -
ها در معماری داخلیمعرفی سبک -  
 نوع فرهنگ، متریال، اقلیم هر منطقه مختص به سبک -
 ،)دبدبههای بیان در طراحی داخلی/ معماری داخلی شیوه -

 .(5-501: 5099 شاطری وایقان، کهیازاده،
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 آوری توسط نگارندگان()مأخذ: جمع مستندات مکتوب مورد مطالعه طبق موضوع پژوهش –2جدول 

 های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نمونۀ خارجی/ ترجمه شدهکتب

 توضیحات استنتاجی عنوان سال نویسندگان

 4مری گیلیت
 ترجمۀ:

 5ذوالریاستینارمیا 
 6رضا صحراگردعلی

5090 
 

 راهنمای کاربردی
(5طراحی داخلی )  

 براساس: یداخل یطراح یبررس -
 یشناس/ سبکیبند: نور / رنگ، منطقهیو مبان اصول

 (.5-93: 5090 ت،یلی)گ

 مری گیلیت
 ترجمۀ:

 ارمیا ذوالریاستین
 رضا صحراگردعلی

5090 
 راهنمای کاربردی

 (2طراحی داخلی )

  بررسی طراحی داخلی براساس: -

 (.96-564: 5090 ت،یلی)گ دیوارها/ سقف/ کف

 مری گیلیت
 ترجمۀ:

 ارمیا ذوالریاستین
5090 

 راهنمای کاربردی
 (0طراحی داخلی )

 بررسی طراحی داخلی براساس: -

-251: 5090 ت،یلی)گ اثاثیه/ چیدمان/ پرداخت نهایی
565.) 

 1کریس گریملی
 5می الومی

 ترجمۀ:
 9سمیه سادات حسینی

 53اکبر دبستانی

 
5096 

 مرجع و مشخصات فنی 
 طراحی داخلی

 بررسی فنی طراحی داخلی -
 اصول طراحی داخلی -
 فضا طراحی داخلی -
 سطوح طراحی داخلی -
 محیط طراحی داخلی -
 (.54-262: 5096عناصر طراحی داخلی )گریملی، الو،  -

 55آنتونی سالی
 ترجمۀ:

 52آزاده فرزادپور
5095 

 
 بیان مفهومی
 طراحی داخلی

 بررسی بیان مفهومی در طراحی داخلی -

ها در طراحی داخلی: طراحی نگاهی جامع به کانسپت -
پالن، گردش حرکت، شکل حجمی، ساخت، مصالح، رنگ 

 (.25-254، 5095و روشنایی )سالی، 

 50پایلجان 
 54جودث گورا
 ترجمۀ:

 55محمدرضا نامداری
 56زادهلیدا حسین

 تاریخی طراحی داخلی 5095

 جامع تاریخ طراحی داخلی یبررس -
 پیش از تاریخ تا آغاز تمدن -
 های کالسیک: یونان و رومتمدن -
 صدر مسیحیت، بیزانس و رومانسک -
 های اسالمی و آسیاییسنت -
 اواخر قرون وسطی -
 عصر رنسانس در ایتالیا -
 اروپا باروک و روکوکو در ایتالیا و شمال -
 رنسانس، باروک و روکوکو در فرانسه و اسپانیا -
های شمال غرب اروپا و رنسانس، تا جرجین در سرزمین -

 انگلستان
 آمریکای فدرال و مستعمراتی -
 ریجنسی، احیاء و انقالب صنعتی -
 دورۀ ویکتوریا -
 شناسیجنبش زیبایی -
 هنرنو و جدایی وین -
 گراییالتقاط -
 پیدایش مدرنیسم -
 دکو و طراحی صنعتیآرت -

 گسترش مدرنیسم اولیه در اروپا
 مدرنیسم در آمریکا -
 استیالی مدرنیسم -
 المللی اواخر قرن بیستمبعد از سبک بین -
 (.59-516: 5095)پایل، گورا،  ای جدیدطراحی در زمینه -
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 تحقیق روش -6

برشمرد که در مرحلۀ نخست به بررسی تحلیلی  –، از نوع توصیفی یلحاظ روش تحقیق را بهپژوهش مورد مطالعه توان می
برخوردار گردید سپس در مرحلۀ دوم به  ای بهره گرفتهروش کتابخانه ها، اطالعات وداده گردآوری در وتحلیلتجزیهکلی و 

ها به دیدگاهی سبکبا بررسی  ر اهداف پژوهشکه در جهت تسری در ام اشاره نمود شده است جلدی پرداختهمجموعه کتاب سه
مند گردیده را برخوردار های آثار مورد ارزیابی قرار گرفته شده را موردتوجه مخاطبان به استدالل هویتی بهرهدقیق در روند طراحی

 باشد. می
 

 های اندیشمندان در رابطه با طراحی داخلیدیدگاه -7
که نوع فرهنگ را مشخص  باشدهای پیچیدۀ جهانی مییکی از مسئلهشک بیطراحی داخلی موضوعی بسیار گسترده و 

بنابراین  دهد.مجدد در فضای معماری داخلی را در دسترس مخاطب قرار میطراحی داخلی موضوعی بوده که بیشتر استفادۀ .کندمی
با موضوع طراحی داخلی پرداخت که هریک از این  (،0براساس )جدول  های اندیشمندانگاهتوان در این پژوهش به برخی از دیدمی

 توان ذهنیت معماران داخلی و طراحان خودآمیخه را با ذهنیت باز به طراحی سوق دهد.  ها مینظریه
 

 (آوری توسط نگارندگانجمع)مآخذ:  های طراحی داخلیدیدگاه -3جدول 

حوز
ی 

ی داخل
ۀ طراح

– 
ی، خودآموخته(

ی، معمار
ی داخل

)معمار
 

ف
ردی

 

 های طراحی داخلی با محوریت مجموعۀ طراحی داخلی/ سبک دیدگاه

 استنتاج نویسندگان پردازدیدگاه نظریه پردازاننظریه

 محمد دبدبه 5

 معتقد است:  یو
سبک در وجودیت طراحی داخلی همراه با هویت انسان  -

 ... . موردتوجه بوده مانند مسئلۀ فرهنگ نژادی والغیر
 هویت انسان

 51پناهمجید رضوان 2

 وی معتقد است:
حساب سبک در طراحی داخلی یک نوع آفرینش فضایی به -

 آید.وجود میکه آرایش آن توسط انسان بهآید. طوریمی
 آفرینش فضایی

 55آندره پاتمن 0

 معتقد است:  یو
طراحی داخلی باید فضایی ماندگار در ذهن مخاطب پدید  -

که وی خود طراح خودآمیخته بود اما کارهایش را آورد. طوری
با موسیقی، هنر، معماری، معماری داخلی و ادبیات تبیین 

 کند همچنین فضا را هویتی از معمای فضای طراحی شدهمی
 داند.می

 ماندگاری با ذهنیت مخاطب

 59رندی براون 4

 معتقد است:  یو
کارگیری عناصر با طراحی داخلی/ معماری داخلی را با به -

دانسته به بیان جزئیات دقیق و کارشده را دارای ماهیت می
نگر با رعایت تمام ریز جزئیات مدنظر قرار دیگر رویکرد کل

 داده است.می

 توجه جزئیاتماهیت 

 23دیوید آرچر 5

 معتقد است: یو
به عقیدۀ او طراحی داخلی یک موضوع مهم در طراحی  -

فضاهای داخلی بوده است. وی همچنین مسائلی چون سطح 
و منظر را همیشه مورد واکاوی و دقت با اندیشۀ بنیادی و 

 گردد.ها اختصاص داده برخوردار میهماهنگ در طراحی

 توجه به:
 سطح

 منظر فضایی

 25پاتریک گیرود 6

 معتقد است: یو
ها طراحی داخلی را همسو با طراحی مجدد بر روی پرژه  -

توان به واسطۀ که کارهای گیرود را میاعمال، طوری
های جدی و بارزشان که توجه به جزئیات رعایت شود مداخله

 موردتوجه قرار داد.

 مجدداستفادۀ

 22سیاکس کالرک 1

 معتقد است: یو
استفادۀ مجدد را در طراحی داخلی عمری هوشمندانه در  -

که کیفیت را فهم آورد. طوریعمل میبوطیقای فضایی به
 زند.شده رقم میهای که از آن استفاده میساختمان

 توجۀ هوشمندانه به فضا
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 نقد - «ها در طراحی داخلیسبک»جلدی مجموعه کتاب سه -8
 .(5شکل )، براساس «ها در طراحی داخلیسبک»جلدی مربوط به مجموعه کتاب سهمستندات 

 

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( ها در طراحی داخلیجلدی سبکمجموعه کتاب سه –1شکل 

 

 نقد - ها در طراحی داخلیتحلیل و بررسی کتاب سبک -9
 ( پرداخت.6 جدول( و )5 جدول(، )4 جدول)، براساس «ها در طراحی داخلیسبک»جلدی مجموعه کتاب سهواکاوی بررسی 
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 («1جلد ) یداخل طراحی در هاسبک» جلدیمجموعه کتاب سه یبررس -4جدول 

 «1»ها در طراحی داخلی جلد سبک

  سبک مدرن  5

 

 

 

 

 

 

 ها در طراحی داخلیسبک

 «1»جلد 

 امید شاطری وایقان –محمد دبدبه 

Modern Style 1 

 Contemporary Style 2 سبک معاصر  2

 Minimal Style 3  مالینیسبک م 0

 Art Nouveau Style 4 نوو  آرت سبک 4

 Art Deco Style 5 دکو آرت سبک 5

 Traditional Style 6  یسنت سبک 6

 Classic Style 7 کیکالس سبک 1

 Transition Style 8 یسبک انتقال 5

 Industrial Style 9 یسبک صنعت 9

 Urban Style 10 یسبک شهر 53

 Rustic Style 11  ییسبک روستا 55

 Gothic Style 12 کیسبک گوت 52

 Victorian Style 13 ییایکتوریسبک و 50

 Bohemian Style 14 انیسبک بوهم 54

 Baroque Style 15 سبک باروک 55

 Rococo Style 16 سبک روکوکو 56

 Retro Style 17 سبک رترو 51

 Eclectic Style 18 یسبک التقاط 55

 Moroccan Style 19 یسبک مراکش 59

 

 («2جلد ) یداخل طراحی در هاسبک» جلدیمجموعه کتاب سه یبررس -5جدول 

 «2»ها در طراحی داخلی جلد سبک

  یناویسبک اسکاند 5

 

 

 

 

 

 

 ها در طراحی داخلیسبک

 «2»جلد 

 وحید کهیازاده –امید شاطری وایقان  –محمد دبدبه 

 

Scandinavian Style 1 

 Shabby Chic Style 2 کیشیسبک شب 2

 Coastal Style 3 یسبک ساحل 0

 Art Nouveau Style 4 شهیسبک هنر و پ 4

 Art Deco Style 5 سبک آوانگارد 5

 Traditional Style 6 سبک ذن 6

 Classic Style 7 یکانترسبک  1

 Transition Style 8 ییسبک استوا 5

 Industrial Style 9 یسبک امپراتور 9

 Urban Style 10 سبک رنسانس 53

 Rustic Style 11 جینتیسبک و 55

 Gothic Style 12 سبک پرووانس 52

 Fusion Style 13 وژنیسبک ف 50

 Victorian Style 14 تکیسبک ها 54

 Bohemian Style 15 کیسبک ماور 55

 Pop Art Style 16 آرتسبک پاپ 56

 Baroque Style 17 سبک مونوتون 51

 Rococo Style 18 سمیمالیسبک ماکس 55
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 («3جلد ) یداخل طراحی در هاسبک» جلدیمجموعه کتاب سه یبررس -6جدول 

 «3»ها در طراحی داخلی جلد سبک

  مدرنسبک پست 5

 

 

 

 ها در طراحی داخلیسبک

 «3»جلد 
 وحید کهیازاده –امید شاطری وایقان  –محمد دبدبه 

Postmodern Style 1 

 Egyptian Style 2 یسبک مصر 2

 Constructivism Style 3 سمیویسبک کنستراکت 0

 Suprematism Style 4 سمیماتسبک سوپره 4

 Suprematism Style 5 سبک تکنو 5

 Indian  Style 6 یسبک هند 6

 Arabic  Style 7 یسبک عرب 1

 African  Style 8 ییقایسبک آفر 5

 Mediterranean  Style 9 یاترانهیسبک مد 9

 English  Style 10 یسیسبک انگل 53

 Chinese  Style 11 ینیسبک چ 55

 Mexican  Style 12 یکیسبک مکز 52

 Ottoman  Style 13 یسبک عثمان 50

 

 نقد - در جهان های طراحی داخلیتصاویرهای مرتبط با سبک -11

 «ها در طراحی داخلیسبک»جلدی مجموعه کتاب سه نقد براساس -11-1 
 (.2، )شکل «یداخل طراحی در هاسبک» جلدیکتاب سهطبق  تصاویرهای سبک در طراحی داخلی

  
 سبک معاصر مدرنسبک 

  
 نووسبک آرت مالینیسبک م

  
 یسبک سنت دکوسبک آرت
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 یسبک انتقال کیسبک کالس

  
 یسبک شهر یسبک صنعت

  
 کیسبک گوت ییسبک روستا

  
 انیسبک بوهم ییایکتوریسبک و

  
 سبک روکوکو سبک باروک
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 یسبک التقاط سبک رترو

  
 یناویسبک اسکاند یسبک مراکش

  
 یسبک ساحل کیشیشبسبک 

  
 سبک آوانگارد شهیسبک هنر و پ

  
 یسبک کانتر سبک ذن
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 یسبک امپراتور ییسبک استوا

  
 جینتیسبک و سبک رنسانس

  
 وژنیسبک ف سبک پرووانس

  
 کیسبک ماور تکیسبک ها

  
 سبک مونوتون آرتسبک پاپ
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 مدرنسبک پست سمیمالیسبک ماکس

  
 سمیویسبک کنستراکت سبک مصری

  
 سبک تکنو سمیماتسبک سوپره

  
 سبک عربی یسبک هند

  
 یاترانهیسبک مد ییقایسبک آفر
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 ینیسبک چ یسیسبک انگل

  
 عثمانیسبک  یکیسبک مکز

 ها در طراحی داخلیجلدی سبکمجموعه کتاب سه –2شکل 
 

 گیرینتیجه -11

هدف  ،«ها در طراحی داخلیسبک»جلدی بر معرفی مجموعه کتاب سهاز این پژوهش حاضر از ابتدای پروسه عالوه هدف
است که یک  بودهمعماران داخلی، طراحان داخلی و طراحان خودآمیخته  و بین معماران، هویت در جوامع گذاریپایه مند ونظام

که با مطالعۀ مجموعه کتاب تواند مفید واقع گردد. طوریهویت در جوامع میبیهای آل و جایگزین برای طراحیروش ایده
طور کامل مورد ، از وجودیت هر سبک در جهان با تمام ویژگی، خصوصیات و غیره به«ها در طراحی داخلیسبک»جلدی سه

فلسفۀ هر سبک در طراحی داخلی در جهت آفرینش بایست طراحان داخلی برای آشنایی هرچه بیشتر از واکاوی قرار گرفته که می
های گذشته با ارائۀ راهکارهای سازگار فضایی همسو با هویت بوطیقای آن با محوریت عملکردی در جهت سوق دادن تداعی تجلی

 تحقق دست یابند.زیبا اندیشی با تفکرات اصولی به همراه با اصالت سبکی در طراحی به تبیینی مثبت و
 

 هانوشتپی -12

12. Azadeh Farzadpour 

13. John Pile 

14. Judith Gura 
15. Mohammad Reza Namdari 

16. Lida Hosseinzadeh 

17. Majid Rezvanpanah 

18. Andree Putmman 

19. Randy Briwn 

20. David Archer 
21. Patrice Girod 

22. Sioux Clark 

1. Mohammad Dabdabeh 

2. Omid Shaterivaighan 

3. Vahid Kahyazadeh 
4. Mary Gilliatt 

5. Armia Zoriasatein 

6. Alirza Sahragard 

7. Chris Grimley 

8. Mimi Love 

9. Somayeh Sadat Hosseini 

10. Akbar Dabestani 
11. Antony Sally 

 

 و قدردانی تشکر

، مرا همراهی «ها در طراحی داخلیسبک»جلدی در تهیۀ پروسۀ کتاب سه خود را کهو قدردانی  مراتب سپاسدانم در اینجا الزم می
)تهران(، که من و همکاران را که در روند مجوزهای  و مرکز پخش هنر پارسیان (،تهران) انتشارات پشوتناز  کردن را بیان دارم:

 الزم و چاپ آن همراهی کردن را نیز کمال تشکر را خواستارم.
   .«هبِبدَد دَمّحَمُ» معمار داخلی/ طراح داخلیدار شما: دوست
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 منابع

زاده، چاپ اول، مشهد: انتشارات ، ترجمۀ محمدرضا نامداری، لیدا حسین«تاریخ طراحی داخلی»(، 5095پایل، جان، گورا، جودث، ). 5
 کتابکده کسری.

 .تهران: انتشارات پشوتن لد اول، چاپ اول،ج ،«ها در طراحی داخلیسبک»(، 5099)، شاطری وایقان، امید، محمد ،دبدبه. 2
تهران: انتشارات  جلد دوم، چاپ اول، ،«ها در طراحی داخلیسبک»(، 5099)دبدبه، محمد، شاطری وایقان، امید، کهیازاده، وحید، . 0

 .پشوتن
تهران: انتشارات  جلد سوم، چاپ اول، ،«ها در طراحی داخلیسبک»(، 5099دبدبه، محمد، شاطری وایقان، امید، کهیازاده، وحید، ). 4

 .پشوتن
 .مشهد: انتشارات کتابکده کسریچاپ اول، ، ترجمۀ آزاده فرزادپور، «بیان مفهموی طراحی داخلی»(، 5095سالی، آنتولی، ). 5
 کسری. ، چاپ دوم، مشهد: انتشارات کتابکده«مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی»(، 5096می، )گریملی، کریس، الو، می. 6
رضا صحراگرد، جلد دوم، چاپ ، ترجمۀ ارمیا ذوالریاستین، علی«5راهنمایی کاربردی طراحی داخلی »(، 5090گیلیت، مری، ). 1

 سوم، تهران: انتشارات پشوتن.
چاپ  رضا صحراگرد، جلد دوم،، ترجمۀ ارمیا ذوالریاستین، علی«2راهنمایی کاربردی طراحی داخلی »(، 5090گیلیت، مری، ). 5

 سوم، تهران: انتشارات پشوتن.
، ترجمۀ ارمیا ذوالریاستین، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات «0راهنمایی کاربردی طراحی داخلی »(، 5090گیلیت، مری، ). 9

 پشوتن.
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 9911 تابستان(، 22)پیاپی:  2، شماره ششمسال 

 
 

 

 کایساخت اسکان موقت پس از سانحه در کشور آمر یبررس

     

 میثم خانجان1
 15/40/99تاریخ دریافت:  

 21/45/99تاریخ پذیرش: 
 

  60026کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

سانحه  کیبه آن معنا است که خانوار در اثر وقوع  نیساختمان، ا یب فقطنهو  شوندیم خانمانیب مردم پس از سانحه
سریع و مناسب  یهاوهیش. لذا جستجوی ندیبیمنابود شده  بارهکیبهخود را  انیسال یو معنو یماد یاندوختهو  یهست

 یادوره. هرچند اسكان موقت، گرددیممراحل بازسازی مبدل  نیترمهماسكان در شرایط اضطرار و موقت به یكی از 
اما غفلت از  شودیماز آن را شامل  ترکوتاه مراتببه یادورهو اسكان اضطرار بازسازی تا استقرار دائم  زمانمدتکوتاه از 

دیدگان داشته باشد.  برآسیب یریناپذجبرانعواقب نامطلوب و گاه  تواندمیکیفیت زندگی سانحه دیدگان در این دو مرحله 
، اندرفته نیاز ب هاخانهاز  یادیه تعداد زک یطیخود برسند. در شرا یبه بهبود زندگ هاخانوادهتا  دهدیممسكن موقت اجازه 

مهم است. مسكن  اریجوامع و اقتصاد بس یبازساز یمسكن موقت برا ن،یطول بكشد؛ بنابرا هاسال تواندیم یبازساز
 یو مشاغل عاد فیعزت، سالمت و رفاه، وظا ،یشخص تیو امن یمنیکند؛ ا تیحما زیستمحیطاز  دیاموقت مناسب ب

طراحی و آماده شود که ضمن حفاظت  ایگونهبه. از این منظر فضای سكونت اضطراری و موقت باید دیخانوار را فعال نما
و مانند آن ضامن حداقل شرایط آسایش و  جوی هایریزشمردم از شرایط متغیر محیط طبیعی مانند گرما، سرما، باد، 

موقت مسكن موقت ارائه شده است و مسكن  یطراح یبرا هادستورالعملاز  یمقاله برخ نینیز باشد. در ا هاآنراحتی 
EXO در  یتا گام گرددیم لیتحل دهیگرد یطراح لیتوسط مک دان كایآمر متحدهاالتیادر  نایطوفان کاتر یکه در پ

 فراهم گردد. رانیدر ا زدگانزلزله یمسكن موقت مناسب برا یبرا یطرحارائه  یراستا

 

 EXOموقت،  اسكان ،یسانحه، اسكان اضطرار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 پژوهشگر کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی مالیر -9
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 مقدمه -1
موقت فراتر از فقط محل زندگی است و  گاهسكونتکه معنای عمومی سرپناه و  دهدمیبالیا نشان  بررسی ادبیات تخصصی

تعریف سرپناه  یدامنهدر ادبیات مزبور  .گیردمی، آرامش خاطر راحتی روانی و غیره را در بر معیشتی هایموضوعمفاهیمی از قبیل 
 هاراه جستجوی .کامل دولتی ساز در نوسان است یخانهیکتا احداث  شودمیاز یک اتاقک ساده که با خودیاری فرد ساخته و برپا 

 موضوعی اندمواجه سانحه خطر با که کشورهایی یدر تمام موقت و اضطرار اسكان برای اجرا و طراحی مدآکار و نوین هایشیوه و

 شرایط نمودن تریعاد و سریع ییبرپا قابلیت که ییهایفناور از استفاده حالتی نیدر چن .است خالقیت و ابتكار نیازمند که است

 پیشرفت سانحه، از پس اسكان مقوله در شده ارائه یهاطرح و ابتكارات تمام رغمبه اما؛ راهگشاستبسیار  باشند داشته را زندگی

 میرسد نظر بهاست.  بوده اندك سانحه از پس بازسازی های موضوع دیگر با مقایسه در بخش این های فناوری در شده انجام

 روند در و قرارگیرد استفاده مورد مختلف شرایط در بتواند و داشته سریع استقرار و نقل و حمل قابلیت که موقتی اسكان فضاهای

 .دارد قرار خود راه ابتدایی مراحل در هنوز بگذارد مثبت تأثیر دیدگان سانحه زندگی شدن عادی
 

 سوال تحقیق -2

 تاثیری مثبت در تسریع و بهبود اسكان موقت پس از سانحه دارد؟ كسکان ختآیا سا الف:

 آیا مصداق های موفقی از بكارگیری کانتینر در معماری بازسازی مناطق بحران زده می توان معرفی نمود؟ب: 

 

 روش تحقیق -3
گزارش های موجود در تحلیلی منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارك مكتوب و  -روش پژوهش این تحقیق با روش توصیفی 

و ابعاد و فرآیندهای عملیاتی آن، به  خصوص اسكان موقت انجام پذیرفته است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدیریت بحران
مفهوم اسكان موقت و انواع آن نیز اشاره، سپس نقاط قوت و ضعف سازندهای کانتینری در بازسازی پس از سانحه مورد بررسی 

 .گرفته است قرار
 

 تحقیقپیشینه  -4

 ضرورت اسکان موقت و مالحظات مربوط به آن -4-1
بعد از وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله و نیز در هنگام احتمال رخداد آن مرحله پیش بینی و هشدار جهت ساماندهی مردم و 

و  هاآنمسكونی تخریب شده و برنامه ریزی، به دلیل زمان بر بودن بازسازی دایمی واحدهای  هاآنجلوگیری از سرگردانی 
نمایند. اسكان  برگرداندن وضع بحرانی شهر، روستا و سایر مناطق جمعیتی به شرایط عادی، نسبت به اسكان موقت مردم اقدام می

ای از مردم و  های پیش ساخته کوچک صورت میگیرد. در این مرحله عده موقت معموال توسط چادر، کانكس و یا ساختمان
چون مساجد، مدارس و  های عمومی هم های خود که مقاوم و سالم مانده اند، ساکن شده و یا در مكان ز در خانهنی هاآنبستگان 

 یابند. بهترین راه برای اسكان موقت مردم، برپا نمودن چادر و کانكس در نزدیک های ورزشی که سالم مانده اند، سكونت می سالن
هایی  در اثر زلزله است، ولی از آنجایی که بعد از زلزله اصلی شاهد پس لرزهترین و امن ترین محل به ساختمان تخریب شده 

باشد، تجربه نشان داده  نمی هاآنمیباشیم و تاسیسات زیربنایی )آب، برق، گاز و مخابرات( نیز خسارت دیده و امكان استفاده از 
شهر، بهترین نوع اسكان موقت خواهد بود. اگر چادرها های محلی در پارکها و فضاهای باز در محالت داخل و اطراف  ایجاد اردوگاه

های  های اسكان موقت در مجاورت اماکن تخریب شده باشد، در عملیات آواربرداری اولیه و ثانویه، چادرها و کانكس و کانكس
های  در کنار خانه اسكان موقت مستقر در نزدیكی منازل تخریب شده، دست و پاگیر میباشند، ولی مردم به دو دلیل تمایل دارند

ی خود اقامت موقت داشته باشند، اول به خاطر حفاظت از اسباب، اثاثیه و اموال زیر آوار مانده خود، دوم به دلیل اینكه  تخریب شده
 در بازسازی و آواربرداری اماکن خود حضور مستمر داشته باشند.

ب شرب آسیب دیده در این محل ها، تامین آار مردم به هرحال، بالفاصله پس از برپا نمودن چادر و یا کانكس و استقر
بهداشتی توسط تانكر سیار، ثابت و یا از طریق ایجاد شبكه خطوط انتقال اضطراری و شیر برداشت با مراقبتهای بهداشتی خاص و 

ع آوری شده، ضاهایی برای تخلیه زباله، جمع آوری و حمل مرتب زباله های جمفمداوم در محل های اسكان موقت، پیش بینی 
روشنایی اضطراری در فضاهای عمومی، چادرها و یا کانكس ها، تامین خطوط تلفن عمومی، تامین حمام و یا توالت  تامین سیستم

ن ضرورت پیدا می کند. از طرفی، تامین نیازهای عمومی مردم شامل البسه، پوشاك، لوازم گرمایی، آبهداشتی و اقداماتی نظیر 
اد خوراکی همچون کنسروجات )در روزهای نخست(، ظروف، لوازم پخت و پز جهت تأمین غذای گرم )در سرمایی، روشنایی، مو
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باید مد نظر قرار گیرد. به مرور زمان، راه اندازی مهدهای کودك، مراکز  ...روزهای بعد(، تامین لوازم بهداشتی، تامین شیر خشک و
یز در نهای انتظامی و محلی، راه اندازی اداراتی که قبال  ر، ایجاد پاسگاههای سیا انوایی ها، فروشگاهنبهداشتی و درمانی سیار، 

اند )حتی به صورت موقت(، راه اندازی ستادهای تدارکات محلی، راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب عمومی و  منطقه فعالیت داشته
های محلی ضروری است. ممكن  ی در اردوگاههای آمار، ثبت احوالی، مدد جویان، روانشناسان و کارشناسان بهداشت تدارك گروه

بم حدود  1۸۳2 سال، در زلزله 5کوبهای ژاپن  1995های ه است، مرحله اسكان موقت چند ماه حتی چند سال طول بكشد )در زلزل
و بازسازی دخیل  سال( و اگر بتوان در این مدت زمینه اشتغالی بازماندگان حادثه را نیز فراهم آورد و این افراد را در آواربرداری 2

نمود، بسیار مفید خواهد بود. از طرفی در مرحله اسكان موقت، به منظور جلوگیری از هرج و مرج بایستی بالفاصله از طریق مقامات 
کارتها و دفترچه هایی صادر نمود و  هاآنمحلی، مدارك و مستندات بررسی و بازماندگان و متوفیان بومی شناسایی شده و برای 

زیرا تجربه نشان داده، در این ؛ بر اساس این کارتها و دفترچه ها که بیانگر هویت آنهاست، صورت گیرد هاآنمات به هرگونه خد
 1۸۳۳بم و زلزله  1۸۳2)نمونه بارز آن زلزله  شودمیمرحله سوء استفاده توسط افراد غیربومی و غیرآسیب دیده به وفور انجام 

 و شیلی(. هائیتی
 

 تئوری و محاسبات -4-2

 واژه شناسی اسکان و سکونتگاه موقت -الف
 با توجه به جوان بودن نسبی پژوهشهای سرپناه پس از سانحه، غالبا اختالفاتی در بیان معانی، به ویژه هنگام برگرداندن واژه

اسكان موقت را چالشی  ها به وجود میآید. در پژوهشی از عملیات تأمین سرپناه برای قربانیان سونامی در آسیای جنوب شرقی،
مجریان، ایجاد مكانی برای اقامت بی خانمان  بزرگ برای مدیران و برنامه ریزان قلمداد و این پرسش را مطرح میكند که آیا هدف

و اسكان دائم مكانی برای زندگی بیان شده و  آنان. در نوشتار پیش گفته اسكان موقت مكانی برای اقامت هاست یا برای زندگی
حالی که مفهوم آن بسیار عمیق است. اسكان برای یک خانواده  ما به سادگی میگوییم سرپناه، در»تیجه به دست آمده است: این ن

ی ایمنی و آسایش خاطر باشد و احساس تعلق را به دنبال آورد، بنابراین هنگام تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان  باید تأمین کننده
(. جانسون اسكان موقت را این گونه تعریف میكند: سكنی 1« )بازگرداندن شأن و منزلت خانوار کردای را مبذول  باید توجه ویژه

های سانحه دیده مربوط میشود و سكونت موقت بین زمان وقوع سانحه تا زمانی است که خانواده  گزینی موقت که به خانواده
 (.2)ان فاز امدادرسانی سریع و فاز بازسازی را پر میكند ی می دائمی دریافت کند. این نوع سكونت فاصله یخانهیکدوباره 

بنابراین در یک تعریف ؛ های مختلفی به خود بگیرد اما سكنی گزینی موقت بسته به مدت زمان و شرایط سكونت میتواند حالت
ه و هر کدام را تعریف می نسبتا جامع، کوارنتلی چهار نوع اسكان پس از سانحه را که تا حدی با هم متفاوتند از هم تفكیک کرد

 کند.
هستند تا برای  ی دائمی خود سانحه به دنبال محلی خارج از خانه شامل شرایطی است که بازماندگان :سرپناه اضطراری. 1

 مدت کوتاه در آن اقامت کنند؛ در بیشتر موارد چندین ساعت یا نهایتاً یک شب.
: این سرپناه به شرایطی بر میگردد که فراتر از تأمین یک سرپناه صرفاً در شرایط اضطراراست و شامل جابه سرپناه موقت. 2

ازماندگان در محل جدید کوتاه باشد. مسلماً سرپناه ب، در حالی که انتظار میرود مدت اقامت ودشمیجابی مردم به محل اقامت جدید 
را از هم متمایز میكند؛ برای مثال  هاآنما تفاوت هایی از جهت رفتاری با هم دارند که موقت و اضطراری با هم همپوشانی دارند، ا

 .شودمیدر سرپناه اضطراری معموالً مسئله ی تغذیه ی بازماندگان مطرح نیست اما در سرپناه موقت این موضوع در نظر گرفته 
، مسئولیت ها و فعالیت های روزمره ی خود را در محل های بازمانده : شامل شرایطی است که در آن خانوادهمسكن موقت. ۸ 

از حالت اضطراری و موقتی خارج شده است آگاهاند. شكل این اسكان  هاآناقامت جدید ادامه میدهند و از اینكه شرایط زندگی 
ین است که در این اما آنچه مسلم است ا؛ ای، چادر و یا حالت های دیگر باشد میتواند به صورت واحدهای متحرك، مسكن اجاره

 نوع مسكن برخالف سرپناه موقت فعالیت های روزمره ی ساکنین باید احیا شود.
: تفاوت بین مسكن دائم و موقت این است که در مسكن دائم، بازماندگان سانحه به خانه های دائمی خود که مئمسكن دا. 0 

ند که در هر صورت به مسكن دائمی خود بازگشته اند. برخالف بازسازی و تعمیر شده و یا خانه های جدید خود در جامعه برمیگرد
شناسی مرکزی آمریكا  (. همچنین انجمن زلزله۸سرپناه اضطراری و موقت، مسكن موقت و دائم کامالً از هم متمایزو مشخص اند )

 چهار نوع اسكان را در دوره ی انتقال از هم تفكیک میكند:

ساعت اول پس از سانحه مربوط است و شامل تامین یک پناهگاه موقت و امن تا زمان  ۲2که به  :سرپناه فوری -
 .شودمیتثبیت شرایط 

ماه اول پس از سانحه است و در آن تأمین سرپناه به همراه غذا  2طول دوره ی این اسكان  :سرپناه اضطراری -
 .شودمیبرای افراد سانحه دیده در نظر گرفته 
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مدت استفاده از آن یک سال و گاهی بیشتر است که در آن درنظرگرفتن تمهیداتی جهت تأمین  :ن موقتاسكا -
ن ها آامنیت، آب، انرژی، تأمین سرمایش و گرمایش برای بی خانمان ها تا به دست آوردن مسكن دائمی برای 

 .است ضروری

 .شودمیبرای سكونت بازماندگان سانحه : که شامل تأمین راه حل های طوالنی مدت و دائمی مئاسكان دا -

 
 کورسلیوس و ویتال تعاریف زیر را در مورد مسكن موقت ارائه میدهند:

اضطراری  شامل سرپناه یا سكونتگاهی است که در پاسخ به نتیجه ی جنگ یا سوانح طبیعی به صورت: سكونتگاه انتقالی. 1
 مانا( ارائه میشود.)اولیه تا راه حل دائمی 

قابل سكونت و یک محیط زندگی سالم و امن با حریم شخصی و شأن  سرپناهی که یک فضای پوشیدهی سرپناه انتقالی:. 2 
دستیابی به یک پاسخ مانا به  و متزلت انسانی برای ساکنین خود فراهم میآورد )در مدت زمان بین وقوع سانحه یا جنگ تا زمان

 مسئله ی سرپناه(.
ای و اقالم غیرغذایی مثل چادر و پتو که از ملزومات سرپناه است و سرپناه را قابل سكونت  زای سازهترکیب اج :نظام سرپناه. ۸

 (0میكند )
حریم  :میشود سرپناه مناسب معنایی وسیع تر از سقفی باالی سر افراد دارد و مفاهیم زیر را نیز شامل مناسب: سرپناه .0

ی  یت مناسب، حق تصدی، دوام و مقاومت سازهای، روشنایی، شبكهفیزیكی، امن شخصی مناسب، فضای مناسب، دسترسی
گرمایی و تهویه ی مناسبی تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین آب، بهداشت و امكانات مدیریت زباله و ضایعات، مناسب بودن 

(. عالوه بر 0و اساسی )از جهت دسترسی به کار و تسهیالت مهم  کیفیت محلی و عوامل مربوط به سالمت، موقعیتهای مناسب
های پیش گفته کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یک مسكن مناسب را در حالت کلی چنین تعریف  تعریف

میكند: مسكن مناسب چیزی بیش از چهار دیوار و یک سقف را فراهم میكند. برای اینكه این مسكن مناسب باشد باید حداقل 
 :ده سازدمعیارهای زیر را برآور

حفاظت در برابر هرگونه آزار و اذیت و اخراج اجباری و سایر تهدیدها؛ در دسترسی بودن خدمات، مصالح، حق تصدی:  -
 تسهیالت، تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین انرژی، آب سالم و بهداشت؛

 قوق محروم کند؛هزینه ی خرید آن نباید ساکنین را از داشتن سایر حقابلیت خرید )از نظر قیمت(:  -
 ایمنی فیزیكی، فضای کافی، حفاظت در برابر خطرهای محیطی و بهداشتی؛قابلیت سكونت:  -
 به نیازهای خاص گروه هایی که در شرایط نامساعد یا در حاشیه اند؛ :دسترسی -
از مناطق آلوده  نزدیک به محل اشتغال ساکنین، مراکز درمانی، مدارسی و سایر تسهیالت شهری و دورموقعیت )مكانی(:  -

 .(0)و خطرناك؛ مناسبت فرهنگی: در نظر گرفتن جلوه های هویت فرهنگی 
 

 بندی چند تعریف، واژگان مرتبط با اسكان موقت را به صورت زیر دسته بندی و تعریف میكند: فالحی با جمع
استفاده قرار میگیرد. مورد  سایت و یا «اردوگاه»ی  جای واژهبه واژهای نسبتاً جدید است و امروز :موقت انسانی گاهسكونت. 1
 های انسانی موقت هستند، اما برخی از پژوهشگران به دلیل آنكه از این واژه معنای و دائمی وعی از سكونتگاهن اردوگاه هااگرچه 

كانهای موقت باید به برنامه ریزی مجموعه ای از اس نجایی که در طراحی وآبا آن موافق نیستند. با این حال، از  شودمیاستنباط 
اهداف توسعه و پایداری نیز در سطح منطقه توجه کرد و وجوه انسانی افرادی را که قرار است در اردوگاه زندگی کنند در نظر گرفت، 

که باید در کنش متقابل با محیط  اسب باشد. در حقیقت اگر بی خانمان ها یک جامعه تلقی شوندنبه نظر میرسد که این واژه مت
بنابراین یک سكونتگاه ؛ ه نیازهای کوتاه مدت و میان مدت پاسخ دهند، این واژه معنای خود را بهتر نمایان میسازدباف خود اطر

 های زیر توجه داشته باشد: موقت انسانی باید به جنبه
خودباوری روحی و روانی آنان؛ امكان بهره مندی اهالی محلی امكان  مكان اشتغال زایی در جهت خودکفایی بی خانمان ها:ا -

 و اطراف اردوگاه از خدمات آوارگان.
 اسكان موقت غالبا با سه واژه ی زیر در ادبیات بالیا به کار گرفته شده است: -

ند سكونت از هنگام و دربرگیرنده ی فرای این واژه به معنای و اقامتگاه انتقالی :Transitional Accommodationالف. 
 را به منزله ی شاخصی اصلی در اولویت قرار میدهد.اضطرار تا دوران تثبیت است و عاملی و زمان 

اما کم و بیش در  شودمیاگرچه این واژه به معنای و سكونتگاه واسطه ای به قلمداد  :Intermediate Settlementب. 
سكونتگاه موقت را با هم شكل کالبدی  ۳و  وان نتیجه گرفت که و فرایند زمانو میتخود، معنای واژه ی بیند و الف به را داراست 

 در بر میگیرد.
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اسكان موقت به بیشتر ساختاری و کالبدی است و طیف دیگر، مقام مقایسه با دو واژه در  :Tiemporary Shelliterج. 
 .(5)طراری تا خانه ی پیش ساخته شده را در بر میگیرد وسیعی از اشكال سازهای و فرم های استقرار موقت، از چادر اض

 

 مشکالت رایج در ساختمانهای اقامتی موقت -5
 در دهه های اخیر، راه حل ها و استراتژی های متعددی توسعه داده شده و بكار گرفته شده است؛ اما هنوز برخی مشكالت

 ( طراحی یک خانه عملیاتی پیچیده است زیراKronenburg 2449) شودمیوجود دارد که مانع از خروجی موثرتر و موفق تر 
 است ی، زیست محیطی، فنی و دیگر عواملانعكاس دهنده همزمان نتایج اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اقتصاد

(19۳2,UNDRO غالبا به دلیل وجود مشكالتی از قبیل )فناوری غیربومی بكار رفته در واحدهای اسكان موقت، نیاز به تخصصی 
استاندارد و  در برپایی سرپناه ها و هزینه احداث، میزان پذیرش مردمی محدود است. در حالیكه مجریان به دنبال ایجاد سرپناههای

مناسب بوده و  ظر ایمنی، فرهنگی و اقلیمیسهولت در انتقال و نصب هستند، دریافت کنندگان امداد، سرپناهی می خواهند که از ن
(. جمع بندی تجربیات حاصل 1۸۳6نگهداری ساده ای داشته باشد و در اسكان دانم نیز بخشی از نیازهایشان را تأمین کند )فالحی، 

احداث اسكان  آسیب دیدگانی که در دهدمیمنجیل و رودبار نشان  1۸69از فرآیند سامان دهی و تأمین اسكان موقت پس از زلزله 
شدند(، نسبت به آسیب دیدگانی که از امكانات  موقت خود مشارکت بیشتری داشتند )اگر چه بعضا از کمكهای کمتری برخوردار

 (.Fallahi, 1996) بیشتر لیكن بدون مشارکت بهره برده بودند، به مراتب رضایت بیشتری داشتند
 اعالم نیاز به سرپناه از منابع خارجی، باید شناخت کافی از نیروها و این مسئله باید همیشه مد نظر قرار گیرد که پیش از

 امكانات داخلی و مصالح و تخصصی های بومی انجام گیرد. این امر برای احیای اقتصادی منطقه امری حیاتی است. بی خانمانها
 .(1۸۳5ویس، )ایسان و دیپس از سانحه نیاز فوری به سرپناهی دارند که دارای ویژگی های زیر باشد 

 به آسانی قابل نقل و انتقال باشد. -
 ساکنان را در برابر شرایط جوی محفوظ دارد. -
 خانوار به تنهایی قادر به برپایی آن باشد. -
 کیفیت مصالح مناسب و اقتصادی باشد. -
 مصالح مصرفی قابلیت بازیافت داشته باشد. -

 سازند مورد طراحی و استفاده گران نباشد. -
 محدوده خصوصی و آرامش برای ساکنان آن فراهم آورد. -
 عملكرد متنوع اجتماعی و فیزیكی خانوار را جوابگو باشد. -
 امكان توسعه و استفاده در آینده )اسكان دائم( را داشته باشد. -
 از اموال باقی مانده )مایملک( خانوار محافظت نماید. -

از نظر بهره برداری و سازه ای مقاوم باشد. در میان سیستم های ساختمانی مورد استفاده در ایجاد مسكن موقت، تنها چند نوع 
بندی و جدا کردن، دوام،  سرهم دارند )امكان حمل و نقل و برپاسازی آسان، قابلیت "موقت اجرای"شرایط الزم را برای  هاآناز 

 (.امكان استفاده مجدد و غیره
 

 طرح هایی برای اسکان موقت -6
از آنجایی که نمی توان زمان و نوع بحران را دقیقا تشخیص داد، معموال بعد از بروز آن، عمده مشكل، سرعت عمل در تامین 

در  سرپناه مناسب برای بازماندگان می باشد. در روزهای اول بحران، بنا بر ضرورت چاره ای جز برپایی سامانه چادری نیست؛ که
شرایط جوی بد، مسائل زیادی داشته، لذا برای گذر از این مشكلی، باید به طراحی و تكمیل خانه های سیار و مجهز پرداخت؛ لذا 

های بادی، سازه کانتینر با قابلیت توسعه فضایی،  پس از حدود یک ماه، میتوان از روشهای برپایی سامانه پیش ساخته چون سازه
و انواع روشهای مبتنی بر استفاده از مصالح بومی  ۸Dبتنی، سامانه صفحات ساندویچی با بتن پاششی ساختمان های پیش ساخته 

 (.1۸۳9و بازیافتی استفاده نمود )سوادکوهی فر، 
بهره گیری از روشهای صنعتی پیشرفته ساختمان سازی، به روز کردن روشهای تولید در تراز بهره گیری از مصالح و ماشین 

ی ساخت، بكارگیری نظام های تولید انبوه جهت کاهش هزینه و زمان ساخت، از مهمترین موضوعاتی است که الزم آالت و روشها
است در این برهه زمانی مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. استفاده از روش های گوناگون پیش سازی قطعات استاندارد شده 

که منوط به استفاده از قطعات ساخت کارخانه است،  های متحرك هسازی در ساز -ساختمانی مثمرثمر است. کل پیش فرضی پیش
سرعت نصب است؛ برای رسیدن به اقتصاد بیشتر، حفظ کیفیت و کاهش تعداد نیروی کار ماهر مورد نیاز در سایت 

(2449,BrookeS ). 
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 تاریخچه طراحی واحد های اسکان موقت -7
که از آن  هایی نمودند ه گونه های مختلف سرپناه ومدلئاقدام به ارا، اخیر در دهه های، بسیاری از طراحان ومعماران مشهور

از نخستین طرح های اسكان موقت ارائه شده پس از . کوروکاوا اشاره کرد و رودولف، آلتو، جمله می توان به کارهای لوکوربوزیه
 .، مربوط به معمار معروف الوار آلتو می باشدجنگ دوم جهانی

ور ویژه گروه های چهار تایی است که پس از انتقال در محل ساخته می شوند. این طرح ها دوباره در محل طرح های مزب
. واحد های مزبور گیردمیمونتاژ شده و به چهار واحد مجزا قابل تبدیل اند. منبع حرارت مرکزی در وسط واحد های چهار گانه قرار 

 .دیگر دارندمانند چادر قابلیت انتقال دوباره را به محل 

 :ویژگی های سرپناه افراد بی خانمان پس از سانحه

 به آسانی قابل انتقال باشد. -

 .ساکنان را در برابر شرایط جوی محفوظ دارد -

 خانوار به تنهایی قادر به برپایی آن نباشد. -

 کیفیت مصالح مناسب و اقتصادی باشد. -

 مصالح مصرفی قابلیت بازیافت داشته باشند. -

 گران نباشند. -

 خصوصی و آرامش برای ساکنان آن فراهم آورد.محدوده  -

 فعالیت ها و عملكردهای گوناگون اجتماعی و فیزیكی خانوار را جوابگو باشد. -

 امكان توسعه و استفاده در آینده )اسكان دائم(داشته باشد. -

 از اموال باقی مانده )مایملک (خانوار محافظت نماید. -

 مقاوم باشد. -

 

، سازمان های دوم ایده ها و طرح های بسیاری در زمینه ی سرپناه های موقت از جانب گروه های امدادپس از جنگ جهانی 
غیر دولتی و معماران مشهور ارائه شده است. این گونه طرح ها بسیار متنوع بوده و از نظر شكلی از یک چادر ساده تا اتاقک های 

را شامل می شوند. استفاده  های پوسته ای و بادی و سازه های بازشوندهپیش ساخته ی صنعتی و کلبه های چوبی و فلزی و فرم 
 از مصالح بومی و فناوری محلی نیز از این جمله موارد مهم در اسكان موقت می باشد.

ع اسكان موقت را به گونه ی جداگانه انوا، ضرورت تامین ب و هوایی و اجتماعی پس از سانحهآشایان ذکر است که شرایط 
 .می نماید تعیین

 

8- EXO 

 اولین پناهگاه اضطراری است که فناوری و طراحی را به عنوان ویژگی های اساسی در نظر گرفته است.
سال پیش، مایكل مک دانیل زمانی که داشت یک فنجان قهوه آماده می کرد به ذهنش خطور کرد  14یک روز صبح حدود 

نفر در اثر  ۲44،444دت از آنچه که در تلویزیون دیده بود خشمگین بود. بیش از )این روزها پس از طوفان کاترینا، مک دانیل به ش
 سیل آواره شدند( چرا یک پناهگاه اضطراری را از چیزی که در دستش نیست، ایجاد نكند؟

 

 مفهوم اصلی از فنجان قهوه ای معکوس آمده است -9
یک فنجان کاغذی برای مک دانیل یک تلنگر بود. فنجان تقریبا شبیه یک تریپه بود و درب پالستیكی یک درب نیست، بلكه 

تبدیل  Exoکف پایدار بود. مک دانیل یک مستطیل خشن را در کنار فنجان قرار داده و کاغذ، کاغذ را به یک نسخه مینیاتوری از 
 رد.کرده و مسكن موقت نو آورانه ایجاد ک

Exo یكی از معدود مسكن های موقت جدید است که در پاسخ به شكست دولت برای ارائه مسكن مناسب به دنبال کاترینا ،
اولین مسكن موقت  Exoمک دانیل در  ظاهر شد. چشم انداز مک دانیل تا حد زیادی از لحاظ تكنولوژیكی چشمگیر است.

بسیاری از آنچه شما در پاسخ به فاجعه می "ی در نظر گرفته است. او می گوید: تكنولوژی و طراحی را به عنوان ویژگی های اساس
 "به طور تصادفی طراحی شده اند. هاآنبینید، از ارزان ترین مواد ساخته شده است و 

 "مانند مهمانان رفتار می کنیم. هاآنما با " او می گوید:
فوت ارتفاع  14وند، هتل هایی شبیه مینی هتل هستند. غالف ها غالف هایی که مانند آنچه که در جنگ ستارگان دیده می ش

با یک تخت دو نفره، یک دوچرخه دو نفره یا یک دفتر پیكربندی شده اند و می توانند تا چهار نفر  هاآنفوت عرض دارند.  ۳,5و 
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به  هاآنکردن درباره نحوه حمل و نقل  دیگر بخوابند. این شكل از الهام از مک دانیل تا به حال تكامل یافته است، او شروع به فكر
. انباشته می شوند نفر در هر کامیون هستید و مانند فنجان های قهوه ۸6اساسا شما در حال حرکت "او می گوید:  صورت موثر کرد.

که می توان با دست برای راه اندازی آن قرار دادن واحد پایه در محل مورد نظر خود، قبل از پایین آوردن پوسته باالیی بر روی آن 
 دقیقه بدون ابزار و یا سنگین ماشین آالت نصب کرد. 2نفره تحت  0برداشته و با یک تیم 

EXO : در دو قطعه ساخته شده است. چهار نفر را در تختهای تک خواب میبیند که وقتی در حال استفاده نیستند، به دیوار می
ند. ژنراتورهای قابل حمل از طریق کلیپ های ارتباطی مغناطیسی به برق وصل می شوند. در داخل چهار ه اچسبند و به دیوار پیوست

از پكیج های پیش  Exoکانال برای شارژ تلفن همراه، رادیو آب و هوا، برای ارائه راحتی بیشتر برای استراحت هستند. اجزای اصلی 
. می توان با کامیون، قطار یا هواپیما آن را حمل نمود. هر شودمینقل  ساخته، ساخته شده است که باعث ذخیره سازی و حمل و

برای تنظیم خود  به اندازه کافی سبک است که توسط چهار بزرگسال به حرکت در می آید و زمان کمتری از چادر Exoپناهگاه 
به سرعت بارگیری و به سایت مورد نظر  می توان به راحتی حمل و نقل می شوند و می توانند بسیار سریع ارسال شوند.. گیردمی

 منتقل کرد.
 

 معیارهای مکان یابی اسکان موقت -10
(. متاسفانه در حال حاضر مكانیایی اسكان 05، 1۸۳6مهمترین مساله در مكان پاپی، تعیین معیارهای مناسب میباشد )فالحی، 

های بایر ختم می شوند. برای  سرانه زمین که معموال به زمینموقت فقط بر اساس تعداد محدودی معیار میباشد، مانند مالكیت و 
باشد.  تعیین این معیارها شناخت کامل عوامل تاثیرگذار مانند عوامل اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی الزم می

 پذیرش محلی توسط مردم شود. کوتاهی در هر یک از عوامل ممكن است باعث عدم
عوامل متعددی پستگی دارد، این عوامل توجه به ماهیت و  هری بهب جت استقرار کاربری های گوناگون شتعبیین مكان مناس

های اصلی که (. این ایراین با در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی 51، 1۸۳6نوع فعالیت کاریری مربوطه مشخص میگردد)صادقی، 
مود در مطالعات نیایی اسكان موقت را تعیین  مكان تاثیرگذار در باید یک مكان مناسب اسكان موقت داشته باشد می توان عوامل

پیشین، در جلد دوم مطالعه زلزله گلبافت کرمان که توسط مرکز مقابله باسوانح طبیعی ایران و همكاری برنامه عمران سازمان ملل 
ن یک محل مناسب جهت اسكان آسیب متحد انجام شده است با تاکید بر بازسازی مناطق آسیب دیده، استانداردهایی برای تعیی

 .(1۸92(، داداش پور و خدابخشی )14۸، 1۸۳4دیدگان از زلزله با استفاده از تجریه زلزله گلبافت کرمان ارائه شده است )بحرینی، 
 ، در ابتدا با"(F۳HPمكان یابی سایتهای اسكان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی )"های ه در مقال

های اسكان موقت تحت  شاخص اصلی تاثیر گذار بر مكان یابی سایت 0موقت،  گاهسكونتبررسی و مطالعه ادبیات مسكن و 
اند )داداش پور و  عنوان دسترسی، دوری از نامالیمات، سهولت در اجرا، سهولت در بهره برداری از فضا را شناسایی نموده

 (.6۲، 1۸9۸، خدابخشی
ه منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه بر مبنای بكارگیری سیستمهای بمكانیایی اسكان موقت "ا عنوان در مطالعه دیگری، ب

ی اسكان موقت را فاصله از مراکز درمانی ب، صمدزادگان و همكاران عوامل تأثیرگذار در امر مكانیا"( هوشمندGISاطالعات مكانی )
تگاه های تقلیل فشار گاز و برق، فاصله از ایستگاه ها و مراکز آتش نشانی، )بیمارستان ها، درمانگاه ها، اورژانتی(، فاصله از ایس

مكان یابی "هایی دیگر تحت عنوان ه ز معرفی کردند. در مقالبفاصله از پمپ بنزین و گاز، ارتفاع ساختمان ها و مساحت فضای س
( منطقه شش شهر شیراز را با توجه به 1۸92) گیوه چی و همكاران "AHPو تكنیک  GISاسكان موقت بعد از زلزله با استفاده از 

های استقرار موقت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی انتخاب و  خیزی باال به منظور مكان یابی محل استعداد لرزه
ثر در امر ردن معیارهای مودر چارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی، اقدام به مشخص ک مطالعه قرار دادند. بر این اساس مورد

از  هائی اصلی دسترسی و فاصلهزیر معیار باطبیعی و عمل کردی  معیار اصلی جمعیتی، 0ی مساکن موقت کردند. ایشان بمكانیا
، 1۸92)گیوه چی و همكاران،  عنوان اصلی ترین عوامل در امر مكانیابی در نظر گرفتند بهرا  زا ری خطرهیزات شهتاسیسات و تج

141). 
مكان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده "( در مطالعه ای تحت عنوان 1۸94همكاران )شجاع عراقی و 

عامل اصلی تاثیر گذار بر سر مكان یابی  ۲با معرفی  "شهرداری تهران( 6از سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی منطقه 
صات کالبدی یافت، تراکم جمعیتی، مشخصات کالبدی محدوده، اسكان موقت تحت عنوان مشخصات زمین شناختی، مشخ

های ناسازگار اقدام به مكانیابی مراکز  های سازگار و رعایت حریم با کاربری ری با کاربریاهای ارتباطی، همجو دسترسی با شبكه
مكانیایی اسكان موقت "نوان های تحت عه ( در مقال1۸۳9شهرداری تهران کردند. آمیدوار و همكاران ) 6اسكان موقت در منطقه 

به مسئله تعیین معیارهای مناسب برای مكان یابی اسكان موقت سانحه دیدگان زلزله پرداختند ایشان برای  "GISبا استفاده از 
های بهینه جهت اسكان موقت منطقه یک شهرداری تهران را مورد مطالعه  دستیابی به این هدف و همچنین مشخص کردن مكان
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 ، امنیت، توپوگرافی و زههب، سرانه زمین، جانمایی اردوگاآو در نهایت، سیزده معیار اصلی تحت عنوان دسترسی، منابع  قرار دادند
مت محلی و ریسک های مربوطه دیگر، الت، شرایط آب و هوایی، سنز و منابع سوخت، فرهنگ و سبکشی، جنس زمین، فضای س

 س نتایج تحلیل خسارت را تدوین کردند.ابی براساینظر مردم، مالحظات اقتصادی و مكان 
مكان یابی اماکن اسكان موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله با استفاده "( در مقاله ای با عنوان 1۸۳5اشرفی و ایرانمنش )

بهره گیری از ا ببا استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و  "شهرداری تهران 2از سیستم اطالعات مكانی نمونه موردی: منطقه 
خیزی منطقه، وضعیت جمعیتی، وضعیت ساختمانی  ه مورد مطالعه، لرزهدمعیارهای متعدد از قبیل شرایط طبیعی و اجتماعی گستر

و مراکز بهداشتی و درمانی، اقدام به مكان یابی مراکز  شانین محدوده، سیستمهای توزیع برق، شبكه گازرسانی، ایستگاه آتش
 اند. دگان در این منطقه شهری کردهاسكان موقت سانحه دی

های اسكان موقت بازماندگان زلزله با استفاده از  مكان یابی اردوگاه"ی با عنوان یهاه ( در مقال1۸۳9نیرابادی و کوهبانی )
AIIP "  كه ارتباطی که هر یک در بردارنده زیر شاخص هاییبشاخصی کالن: کاربری، فضاهای باز شهری و ش ۸با استفاده از 

 اند. های مناسب جهت اسكان موقت نموده است، اقدام به مشخص کردن مكان
(، در کتابی با عنوان منشور بشر دوستانه حداقل استانداردهای الزم جهت مواجهه با حوادات طبیعی را نام 2440)"پروژه اسفیر 

اختصاص یافته و استانداردهای الزم برای مكان برده است. فصلی از این کتاب به اسكان موقت آسیب دیدگان از بالیای طبیعی 
 موقت آسیب دیدگان معرفی شده است. مناسب اسكان

ابع فوق از زوایای مختلف به مساله زلزله همچون راه های پیشگیری و آمادگی در مقابل ن، مشودمیهمانگونه که مالحظه 
خود معیارها و زیر معیارهایی در امر مكان یابی اسكان موقت  هر یک با توجه به مكان مورد پژوهشی ؛ واند زلزله و غیره پرداخته

عامل اصلی جمعیتی، طبیعی، دسترسی، دوری از  5های ذکر شده از نظر نگارنده  بعد از زلزله در نظر گرفتند. با توجه به پژوهش
سكان موقت بعد از زلزله دخیل دی که هر یک دارای زیر معیارهای خاصی خود می باشند. در امر مكان یابی ابنامالیمات و کال

 کدام از این عوامل می پردازیم. هستند که در ادامه به بررسی زیر معیارهای هر
 

 نتیجه گیری
ز اهمیت بوده، زیرا ممكن است از دل یک بحران، یک بحران ئباید دانست که وجود چنین مكان هایی بعد از حادثه بسیار حا

منظور باید از همین امروز به فكر آمادگی برای احداث چنین مكان هایی بود )مثل آماده سازی دیگر شكل گیرد. برای همین 
اردوگاه های قدس سپاه و اردوگاه های ارتش و پارك هایی که تحت مدیریت شهرداری ها در سراسر کشور می باشد(. در اصلی 

ط بحرانی و با هدف ارائه خدمات اساسی در یک جامعه ایجاد اینگونه مكان ها به صورت موقت به منظور پشت سر گذاشتن شرای
، امری ضروری است. نكته ی قابل ذکر دیگر این هاآنآسیب دیده است. از این رو برنامه ریزی قبلی برای تاسیس و راه اندازی 

رهایی که در چنین که، بعد از اتمام آخرین مرحله مدیریت بحران )جبران خسارت و بازسازی نقاط آسیب دیده(، افراد و خانوا
اند، به محل های امن و دایمی منتقل شده و سپس اردوگاه های اضطراری غیرقابل استفاده و یا مورد  فضاهایی اسكان یافته

استفاده برای سایر موارد غیرمسكونی قرار گرفته و یا به کلی تعطیل می شوند. لذا مكان های اسكان اضطراری به عنوان جایی امن 
سیب دیده، باید دارای شرایط الزم برای سكونت افراد از جنبه های مختلف زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و برای جامعه آ
سیب دیده، آن مكان ها را به راحتی تخلیه آتا در قالب یک برنامه ملی مدیریت بحران، بتوان پس از بازسازی مناطق  انتظامی باشد

 فاده قرارداد.کرده و یا برای موارد دیگر مورد است
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