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 چکیده
توسعه پایدار و به دنبال آن معماری پایدار مفاهیمی هستند که امروزه مورد توجه اکثر رشته های      

وانند در راستای اصول آن گام ند ، تا بتدانشگاهی و علوم و فنون و علی الخصوص دولت ها قرار گرفته ا

برداشته و جامعه امروز را به شیوه درست سازمان دهی کنند. در این میان طراحی معماران و راهکارهای آنان 

تاثیر بسزایی دارد، چرا که کالبد یک شهر و جامعه، به دست معماران آن رقم می خورد. نکته ی حائز اهمیت 

به یک بعد از توسعه پایدار توجه نشده بلکه ابعاد مختلفی را شامل می در این تحقیق ، این است که ، تنها 

شود. استفاده از انرژی خورشیدی و استفاده بهینه از زباله ها و انرژی زیست توده برای تولید کل برق 

مجموعه ، حفظ منابع طبیعی از جمله درختان و سوخت های فسیلی ، طراحی اصولی فضاها ، استفاده از 

وشمند جهت رفاه حال کاربران ، همگی مواردی هستند که برای این پروژه گرد هم آمده و هدف از مصالح ه

 و پژوهشی تحقیق حاضر روشآن پرداختن به همه ی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. 

ن شاهرود کیلومتری شهرستا 54است. نمونه پیشنهادی در یک بستر طبیعی، واقع در جنگل ابر در  کاربردی

می باشد، که در نهایت راهکاری نوین در جهت گسترش چند جانبه توسعه پایدار برای طراحی سایر معماران 

 ارائه می دهد ، از نتایج تحقیق حاضر است.

 
 توسعه پایدار، معماری پایدار، انرژی خورشیدی، انرژی زیست توده، مصالح هوشمند :کلید واژگان

 
 

 

 

 

 

 



 مقدمه -1
 آینده نسل توانایی به کردن دارخدشه بدون را خود فعلی ، نیازهای که است ایتوسعه ایدار،پ توسعه     

 مقدار همان از برخورداری در نسل هر ، حق تعریف این در. گوید پاسخ را خود نیازهای و ساخته برآورده

 در طبیعی سرمایه از هاستفاد و شده شناخته رسمیت به داشته قرار هانسل دیگر اختیار در که طبیعی سرمایه

 (1831 زاهدی. )است شده شمرده ، مجاز آن بهره حد

در راستای گسترش توسعه پایدار، می توان بناها و شهرهایی ساخت که، عالوه بر رعایت اصول معماری ،      

ایدار بهره بتوانند اصول توسعه پایدار را تا حد ممکن رعایت کنند و بر این اساس می توان از مفاهیم معماری پ

 برد.

 انعطاف ، قدیم و ثابت های ساختمان خالف بر اند ، شده  طراحی پایدار معماری براساس که هایی ساختمان     

 در که پرندگان همانند ، ها ساختمان: »  راجرز ریچارد گفته طبق که طوری به بودند سیال حدی تا و پذیر

 را وسازشان سوخت آن براساس و داده وفق جدید ایطشر با را خود  میدهند پوش را خود پرهای زمستان

 انسانها دنیای و طبیعت دنیای بین موفقی رابطه طراحی حساس شکل این ترتیب بدین.«  می کنند تنظیم

 (5 ,)قیاسوند . است کرده برقرار

 با را هانج ، فسیلی منابع سریع اتمام خطر بر ، عالوه صنعتی مدرن جوامع در انرژی مصرف رشد امروزه     

 بین سیاست های و ها برنامه در لذا. است نموده مواجه محیطی زیست آمیز تهدید و ناپذیر برگشت تغییرات

 . است شده محول انرژی تجدیدپذیر منابع به ای ویژه نقش جهانی، پایدار توسعه راستای در المللی

(24/8/1838 - www.suna.org.ir ) 

بنابراین استفاده از انواع انرژی های نو به جای سوخت های فسیلی در طراح های معماری و توجه بیشتر به      

محیط و درختان و همچنین طراحی ساختمانی که بتوانند از لحاظ روانشناسی نیاز کاربران را برآورده سازد ،  

 شد.می تواند در پیشبرد این اهداف اثر بسزایی داشته با

 

 1پایدار توسعه -2
 تداوم آینده در تواند می که آنچه و مستمراست ادامه,  نگهداشتن زنده,  حیات,  معنای به فارسی در     

 (1838)دهخدا و دیگران .  باشد داشته

 نسل توانایی آنکه بدون سازد برآورده را حال زمان نیازهای که ای : توسعه1333-تعریف مجمع بروندلند     

به خطر اندازد. در این تعریف دو مفهوم کلیدی وجود دارد : مفهوم  را نیازهایشان سازی برآورده در دهآین های

موضوع  و ؛ شود داده تخصیص باید مهم تر اولویت کدام به ، فقیر جهان اساسی نیازهای ویژه به "نیازها"

 به دستیابی برای محیطی یها توانایی بر اجتماعی سازمان و فناوری شرایط ی واسطه به که «محدودیت»

 (1831)زاهدی  . است شده تحمیل آینده و اکنون نیازهای

 «زمین کنفرانس» در 1332 سال در ایران شهرسازی و معماری علمی انجمن پژوهشی علمی در نشریه     

 اینیازه باره در آینده هاینسل با مصالحه بدون حاضر نسل نیازهای رفع: شد تعریف چنین پایدار توسعه

 .هاآن

 

 

                                                                 
1 Sustainable Development 
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 پایدار معماری -8

 زندگی استاندارد و کیفیت در افزایش به ، باشد مرتبط زندگی نگهداری با آنکه از بیشتر پایدار معماری مفهوم

 افزایش به توجه با را مصنوع محیط که، است این معماران ما برای پایدار معماری مفهوم . بهترین پردازد می

 (5, قیاسوند. ) بسازیم آیندگان نیازهای ساختن مرتفع و حال زندگی کیفیت
 حد در معماری نوع این در بنا داخلی وشرایط باشد می هماهنگ اقلیم با پایدار معماری ، دیگر جهت از     

 شرایط شناخت با ملتی هر در رساند. نمی آسیبی نیز خودش زیست محیط به و باشد می انسان آسایش

 معماری  توانیم می مذهبی و فرهنگی حتی و آسایشی نیازهای به پاسخ و مذهبی و فرهنگی و جغرافیایی

 است ای معماری و زند نمی هم بر را زیست محیط و است همگام اقلیم با پایدار معماری باشیم. داشته پایدار

 (5, قیاسوند. ) بگذارد احترام خودش زیست محیط و فرهنگ به ، انسان به ، اقلیم به  که

 

 ایدارپ معماری اصول -8-1

 سوخت به آن نیاز که شود ساخته و طراحی ای گونه به باید ساختمان انرژی : هر از حفاظت:  اول اصل     

 . برسد ممکن حداقل به فسیلی

 انرژی منابع و اقلیم از استفاده به قادر که شوند طراحی ای گونه به باید ها اقلیم : ساختمان با کار:  دوم اصل

 . باشند محلی

 منابع از استفاده که شود طراحی گونهای به باید ساختمان جدید : هر منابع از استفاده کاهش : سوم اصل

 . بیاورد بوجود دیگر های سازه ایجاد برای منبعی ، خود مفید عمر پایان در و برساند حداقل به را جدید

روحی و جسمی شاکنان از  برآوردن نیازهای کاربران : در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای:  چهارم اصل

 اهمیت خاصی برخوردار است.

هماهنگی با سایت : بنا باید  با مالیمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت :  پنجم اصل

 داشته باشد.

اصول معماری پایدار باید در یک پروسه کاما که منجر به ساخته شدن محیط  گرایی : تمام کل: ششم اصل

 (5, قیاسوند) الم می شود تجسم یابد.زیست س

 

 پیشینه تحقیق -5
 پایدار توسعه ی تاریخچه -5-1

 پایا یا پایدار توسعه که اصطالح 1331می توان مهم ترین تاریخ در شروع توسعه پایدار را سال      

(Sustainable development )در ،دارــپای عهــتوسکه  1331رفت و سال  به کار توسعه و محیط درباره 

این  در طبیعت حفاظت برای المللی بین اتحادیه طــتوس که جهان تــحفاظ تراتژیــاس یونــکمیس

مجمع بروندلند ، تشکیل  1333دانست. از دیگر تاریخ های مهم می توان به سال  ،بود دهــش تشکیل الــس

 ،  اجالس1332در سال  (زمین اجالس یا UNCEDبه  معروف) توسعه و زیست محیط برای ملل سازمان همایش

 ( 1831اشاره کرد. )عباس پور  2112 یوهانسبورگ در سال

 

 خورشیدی انرژی تاریخچه -5-2

 گرمایش، برای خورشیدی انرژی از. گردد می باز مسیح میالد از قبل هفتم قرن به خورشیدی انرژی کاربرد     

 .کردند می استفاده آتش نمودن روشن و روشنائی پز، و پخت



 ساختمان داخل در خورشیدی انرژی گرمایش و نور از استفاده برای را هایی معماری نباستا رومیان و نیانیونا

 (news.moe.org.ir - 21/8/1838) .اند داشته خود

 آتش نمودن روشن جهت خورشید نور تمرکز برای بین ذره از باستان مردمان: مسیح میالد از قبل هفتم قرن

 .کردند می استفاده

 و برنزی سپری از خورشید نور بازتابش از استفاده با یونانی دانشمند ارشمیدس: مسیح میالد از پیش دوم قرن

 .بزند آتش را دشمنان چوبی های کشتی توانست خورشید نور نمودن متمرکز

 خورشید نور از که نمودند طراحی ای گونه به را خود های خانه حمام های رومیان: میالدی چهارم تا یک قرن

 .ببرند بهره آب شدن گرم برای

 از تا ساختند جنوب به رو را خود ای صخره های خانه شمالی آمریکای در پوئبلو اجداد: میالدی سیزدهم قرن

 .ببرند بهره بیشتر زمستان در خورشید گرمای

 . نمود کشف را فتوولتائیک اثر فرانسوی دانشمند بکرل ادموند: میالدی 1383 سال در

سه دانشمند آمریکایی اولین سلول فتوولتائیک سیلیکونی را توسعه دادند، اولین سلول  :دیمیال1345سال 

 .خورشیدی توانائی این را داشت که برق کافی را از طریق خورشید برای تجهزات الکترونیکی فراهم نماید

(24/8/1838 - www.suna.org.ir ) 
 

 خچه زیست تودهتاری -5-8

 ناقص اشتعال و گاز خروج خاشاک و خار و چوب سوزاندن از حاصل حرارت از استفاده و آتش مهار و کشف     

 در 1181 سال در هلمونت وان اعالم روسی نیپیلی توسط زمین زیرین طبقات در زباله دفن از ناشی آن

 به دانشمندی 1113 سال در( بیوگاز -تانم) مرداب گاز ماهیت کشف دفنگاه گاز اشتعال و شناسائی خصوص

 1331 سال در و ولتا توسط شده تخمیر مواد از بیوگاز اصلی ترکیب عنوان به متان گاز شناسائی شرلی نام

 در1313  سال در دیوی نام به شخصی وسیله به آن کاربرد و بی هوازی تخمیر زمینة در عمده تحقیقات شروع

 تودهزیست انرژی از حاصل بیوگاز وسیله به که آورد در اجراء را به یطرح گاین به نام فردی 1335 سال

 ( 1: 3 ، 1832 توده زیست انرژی. )نمود تأمین را پاریس شهر خیابان های روشنائی

 از که بوده کسانی نخستین جزء( قمری هجری 384-1181) بهائی شیخ به معروف عاملی حسین محمدبن     

 به اصفهان در حمام یک سوخت عنوان به را آن و کرده استفاده( حمام فاضالب) توده زیست از حاصل بیوگاز

 ( 1: 3 ، 1832 توده زیست انرژی. )است برده کار

 

 روش تحقیق  -4
  اصولی و مناسب روشهای و موجود امکانات کلیه از تا است شده سعی حاضر تحقیق پیشبرد جهت     

 بنیادی تحقیقات نتایج از استفاده با کار این است، کاربردی و پژوهشی روش ، راهبردها از یکی. شود استفاده

ای  کتابخانه روش بعدی گام. میشود انجام استفاده مورد الگوهای و ساختار رساندن کمال به و بهبود منظور به

ت و اطالعا اینترنت و ها کتابخانه در موجود علمی منابع طریق از طرح با مرتبط اطالعات گردآوری: شامل است

 آماری است.
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 مبانی نظری معماری -1
 تاثیرات اصول توسعه ی پایدار بر طراحی مجموعه     

با توجه به اصول بیان شده برای توسعه پایدار سه راهکار کلی در طراحی این مجموعه در نظر گرفته شده      

 .است

 

های منعطف، زندگی توام با  اجتماعی : امنیت، قابلیت انطباق، به خدمت گرفتن کیفیت، برنامه. اهداف  1

 سالمت، مراقبت های خانگی، آموزش دائمی و ...... .

 طراحی معماری 

 فرم های منطبق با نظرات روانشناسی  -

 طراحی فضاهای داخلی و خارجی با رنگ ها و بافت مصالح با توجه به همین ویژگی  -

 رنگ گل های انتخابی در سایت -

 حال کاربران استفاده از مصالح هوشمند در جهت رفاه 

 

اقتصادی : ایجاد ارزش برتر، تقلیل هزینه های جاری، کاهش مصرف انرژی، راه حل های آینده نگر و . اهداف  2

.... 

 استفاده از سیستم سلول خورشیدی )فتوولتائیک( برای تولید برق مجموعه 

 

کم دگرگون شونده،  محیطی : ایجاد کیفیت محیطی برتر، حذف زباله و بازمانده، مصرف مصالح.اهداف 8

 بازیافت مصالح، بازیافت آب از فاضالب، حذف انتشار آالینده ها و ....

 استفاده از انرژی خورشیدی راهکاری در جهت صرفه جویی سوخت های فسیلی 

  )استفاده از زباله )انرژی زیست توده 

  قطع نشدن درختان در طراحی مجموعه 

 

 طراحی معماری -1-1

ها با توجه به موضوع پروژه، بر اساس فته شده برای طراحی فرم و پالن ساختمانایده در نظر گر     

 روانشناسی

ها باز ندارد و ها ما را از توجه به فرم پالنای که توجه به فرم ساختمانفرم ها صورت گرفته است، به گونه

 زیبایی درونی و بیرونی را بتوان با هم لحاظ کرد.

های موجود در مجموعه دارای ند ضلعی به جمع کنندگی و ایجاد حس اجتماعی، البیبا توجه به فرم دایره یا چ

 باشند.این نوع پالن می

 کند.ای است که حس دعوت کنندگی را تقویت میها به گونهورودی برای تمام ساختمان

دایره نمادی از  ها، فرمبه عنوان مثال  طراحی ساختمان درمانی روانشناسی با توجه به روانشناسی فرم     

باشد. افرادی که در این ساختمان حضور آسمان و نشانه احساس است، لذا بهترین فرم برای این مجموعه می

 دارند رابطه بسیار نزدیکی با احساسات و عواطف دارند.



کند، چرا که این فعالیت مکانی برای تمرکز طراحی قسمت یوگا و مدیتیشن از فرم خالص دایره پیروی می

ای متر از سطح زمین قرار دارد به گونه 2ای و با اختالف باشد و این فضا با دیوارهای شیشهوحی و روانی میر

باشد که کند. دسترسی به این فضا به وسیله رمپی میکه حس معلق بودن در فضا را مانند مدیتیشن منتقل می

ر فضاهای مجموعه و کارگاهها قرار دارد و به دهد. رمپی که دور تا دور آن سایالبی را به این فضا پیوند می

نوعی عبور ما از مراحل مختلف زندگی و رسیدن به باالترین نقطه این ساختمان که فضای مدیتیشن است را 

 سازد.ممکن می

دهی شده است. بازوهای موجود در پالن داخلی برای تمام فضاها با توجه به نظرات روانشناسی سازمان      

کند، در جهت تلفیق فضای باز و بسته و ات مرکزی که دور تا دور فضای مدیتیشن را احاطه میپالن و حی

 دنیای داخل و خارج طراحی شده است.

فرم کلی مجموعه از دوران دو فضای منحنی شکل گرفته که به نوعی تداعی کننده مفهوم زندگی، طلوع       

در نهایت، پیچش در این فرم، ما را به نقطه اول و طلوعی  باشد کهخورشید، گذر یک روز و غروب آن است، می

 (.1رساند )شکل دوباره می

  
 ب( : فرم ساختمان ورزشی1آ(: فرم ساختمان درمانی                                     شکل )1شکل )

 سایر ساختمان های مجموعه نیز بر همین اساس طراحی شده است.

 

 مصالح هوشمند -1-2

 مصالح از نوینی نسل توان می سوئدی و فنالندی ، مهندسان ابتکار نیز و پیشین های آوری فن گیریکار به با

( مجموعه از جزئی یا) مجموعه هوشمند، ساختارهای یا هوشمند مصالح یا هوشمند مواد. آورد وجود به را

. دارد کار انجام منظور به ار شدنفعال و درک توانایی دارای ساختار آنها در که هستند مهندسی کارکرد دارای

 (Addington& Schodek ,2005. ) .آیندمی شمار به هوشمند مواد از نوعی دارحافظه آلیاژهای

 طرز به را خود درونی انرژی و فرم،رنگ شکل، قادرند و داشته تغییرپذیری قابلیت این مصالح دیگر بیان به

 (Ritter, 2007. ) دهند اطراف تغییر محیط شیمیایی یا و فیزیکی تاثیرات به درپاسخ پذیر برگشت

 (Ritter, 2007) :اند شده ارائه زیر سه خاصیت پایه بر هوشمند مصالح پیشنهادی بندی طبقه

 درونی تغییرخواص قابلیت دارای هوشمند مصالح -1 

 دهنده شکل تغییر هوشمند مصالح 

 دهنده رنگ تغییر هوشمند مصالح 

 دهنده ندپیو تغییر هوشمند مصالح 



 مبادله انرژی قابلیت دارای هوشمند مصالح -2

 نور کننده ساطع هوشمند مصالح 

 الکتریسیته کننده تولید هوشمند مصالح 

 انرژی کننده ذخیره هوشمند مصالح 

 درونی مواد و مبادله تغییر قابلیت دارای هوشمند مصالح-8

 

 استفاده از مصالح هوشمند در پروژه -1-2-1

 ای کنترل شفافیت و رنگشیشه ه -1-2-1-1

 شفاف به کدر و مات حالت از کلید، یک فشردن با که است شده ساخته نانو تکنولوژی با هوشمندی شیشه ی

. کرد استفاده خارج فضای در هم و داخل درفضای هم کننده جدا عنوان به توانمی شیشه این از. کندمی تغییر

 جهت با هاکریستال جریان قطع با. شودمی شفاف شیشه مایع لکریستا فیلم از الکتریسیته جریان گذراندن با

همچنین با فشردن  .شوندمی شیشه شدن مات نتیجه در و نور، کردن پخش موجب فضا در خود تصادفی گیری

می توان رنگ مورد  یک کلید و با گذراندن جریان الکتریسیته و اعمال طیف رنگی مورد نظر با ایجاد حرارت

 این از استفاده اینکه وجود با. دارد فراوانی کاربردهای تکنولوژی ین شیشه ها انتخاب کرد. ایننظر را برای ا

 در امروزه. دارد وجود دنیا تمام در آن از زیادی هاینمونه اما است نشده متداول هنوز خصوصی شیشه

 توانمی سیستم این با. است شده استفاده شیشه نوع این از لباس تعویض هایاتاق در لباس، عرضه فروشگاه

 هایپنجره حاضر حال در. کرد جویی صرفه فضاها پردازی نور و سرمایش و گرمایش در دالر هامیلیون

 جایی است؛ هاموزه در هاپنجره این مصرف موارد از یکی. شوندمی گرفته کار به هاساختمان برخی در هوشمند

 شیشه این درونی ساختمان.شود قیمتی اشیاء دیدن یبآس موجب تواندمی خورشید نور حد از بیش ورود که

 .است شده ساندویچ آنها بین کریستال مایع از ایالیه که باشدمی تینت و شفاف الیه دو از شده تشکیل

 (1831)گالبچی ،تقی زاده و سروش نیا 

استفاده از عالیق خود از این تکنولوژی در طراحی فضای داخلی ویال ها و اتاق های درمانی استفاده شده تا با 

 کاربر بتوان آن قسمت از دیوار را که از رنگ خاصی برخوردار است تغییر داد.

 

 نمک هیدرات عایق استفاده از شیشه ها با  -1-2-1-2

یک  از جدیدی طرح(  کند می خود ذخیره در سانتیگراد درجه 23 الی 21 دمای در را گرما نمک هیدرات)

این  به سیستم این کار طرز. است شده پر نمک با هیدرات که حرارت کننده رهذخی و عایق ای شیشه سیستم

 درزمستان و شود می بازگردانده بیرون به منشوری توسط پانلهای خورشید اشعه تابستان در که است ترتیب

 اعثفضای داخل ،ب نمودن گرم بر عالوه و کرده عبور نما از سیستم است کمتری زاویه دارای که خورشید اشعه

 و تبدیل کرده مایع به جامد حالت از را نمک هیدرات گرما ( این2)شکل .شود می نیز PCM پانلهای شدن گرم

 سانتیگراد درجه 21 از اتاق حرارت که زمانی. شود می ذخیره درسیستم نهانی گرمای صورت به حاصله گرمای

 ذخیره انرژی گرمایی و شده متبلور مکن هیدرات آنگاه ابری یا روزهای شب طول در مثالً آید می تر پایین

 (Ritter, 2007. )کند می آزاد اتاق در را خود شده

 از ظاهر حرارت کننده ذخیره سیستم این نبودن یا شارژ بودن وضعیت که است این سیستم این دیگر مزیت

. شارژ نشد کنم هیدرات بنابراین برسد نظر به مات نما که اگر ترتیب این به است مشاهده قابل آن بصری



 و بوده نما شارژ در نمک هیدرات باشد داشته مات نیمه یا حالت شفاف نما اگر اما و ندارد حرارتی ذخیره یعنی

 (Ritter, 2007. )است پر آن حرارتی ذخیره

 
 زمستان و تابستان نمک، هیدرات عایق با پنجره از ( : مقطع2شکل )

 

  2 شو خود هایشیشه -1-2-1-8

 نقاط در شیشه سازنده بزرگ شرکت چندین و پیلینگتون شرکت محققان توسط ساله 5 یقتحق یک از پس

 فرایند در. گیرندمی قرار هوشمندی پایین سطوح در شستشو خود هایشیشه. شدند ساخته دنیا مختلف

 فرایند یک انجام با که شودمی اعمال سخت نوع از شفاف پوششی آن سطوح روی بر شیشه این ساخت

 با شو خود هایشیشه. شودمی شیشه به چسبنده آلودگی ذرات و آلی مواد اتصال عدم باعث یشیمیای

 :شوندمی شیشه سطح داشتن نگه تمیز باعث همزمان فرایند دو از استفاده

 دارد،) واکنش انجام برای نور از استفاده) فوتوکاتالیک خاصیت شیشه، سطح روی الیه اینکه علت به -الف    

 .شودمی شیشه با شیشه سطح روی موجود هایآلودگی اتصال بردن ینب از باعث

 خاصیت. شودمی فعال UVنور وسیله به فتوکاتالیک خاصیت با همزمان که روکش این دوم خاصیت -ب    

 پخش ورق صورت به شیشه سطح روی آب که شودمی باعث ویژگی این. است( دوستی آب) هیدروفیلیک

 .کندمی تمیز را شیشه سطح و شودمی پخش و جاری شیشه سطح روی راحتی به بنابراین شود

این الیه بر روی شیشه های با عایق هیدرات نمک اجرا می شود . بنابراین می توان همیشه شیشه هایی تمیز 

 (1831با کاربرد ذخیره انرژی داشت. )رضایی 

 

 پروژه در سیستم فتوولتائیک از استفاده -1-8

 ریکی ساختمان هاتامین انرژی الکت -1-8-1

برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز هر ساختمان بهترین راه نصب سیستم فتوولتائیک روی سقف همان 

مجموعه است . بدین ترتیب می توان هزینه ها و مشکالت ناشی از انتقال برق را کاهش داد و عالوه بر آن 

با استفاده از سقف های ساختمان دیگر نیازی کنترل برق برای هر مجموعه به صورت مجزا صورت می گیرد و 

 (8به فضایی مختص این سیستم ها نمی باشد.)شکل 

درجه با خط افق )با توجه به اقلیم  81برای این منظور سقف ها بهتر است به سمت جنوب زاویه شیب حداقل 

ود این زاویه شیب را منطقه( داشته باشند و یا اینکه اگر سقف ها مسطح است با استفاده از پایه های موج

ایجاد نمود. که با توجه به اقلیم مجموعه )اقلیم معتدل( سقف های شیبدار برای این مجموعه مناسب تر می 

 باشند.

                                                                 
2 Self Cleaning 



  
 سوئیت(-های خورشیدی کار شده روی سقف شیبدار در طرح )ساختمان اقامتی(: نمونه ای از سلول8شکل )

 

یم کشی بسیار آسان به کنترلر و اینورتر و باطری برای مراحل بعد انرژی تولید شده در سلول ها به وسیله س

 منتقل می شود که این تجهیزات در قسمت تاسیسات هر ساختمان سامان دهی شده است.

 سلول های مورد استفاده از نوع یک کریستالی می باشند که راندمان باالتری دارند.

 

 تجهیزات داخلی -1-8-2

نل های روی سقف که جوابگوی همه نیازهای ساختمان می باشد بعضی از تجهیزات عالوه بر تولید برق با پ

 هستند که می توانند به طور مستقیم از انرژی خورشید استفاده کنند.

 (5سیستم های میکروفون های کنفرانس و تجهیزات نور و صوت سالن های اجتماعات)شکل 

( و برای نصب در کلیه AC( و برق شهری )DCیدی )کم مصرف قابل استفاده با انرژی خورش Ledچراغ های 

 (4)شکل سالن های ورزشی و سالن های اجتماعات  ,اماکن 

   
                   ( : چراغ های با انرژی مستقیم خورشیدی4( : تجهیزات داخلی با انرژی مستقیم خورشیدی        شکل )5شکل )

 

 همجموع محوطه مصنوعی روشنایی تامین -1-8-8

 کابل کشیدن و گودال حفر به نیازی است، آسان آنها نصب و هستند زیست محیط دوست دار ها سیستم این

 .ندارد وجود زمینی زیر

 .دهد می کاهش را برق مصرف و داشت نخواهد وجود جاری هزینه ، نصب از پس

  .8کند میخاموش  طلوع هنگام به و روشن غروب هنگام را المپ اتوماتیک طور به کنترل سیستم

 (2: 81-81، 1832 خورشیدی انرژی).شوند انتخاب متر 3 تا متر 1/4 از مختلف های اندازه در توانند می ها تیر

  

 نمونه های استفاده شده در مجموعه

توسط جاگو لی طراحی شده است. نورهای خیابانی  نورهای خیابانی نامرئی با انرژی خورشیدی -1-8-8-1

هستند که با انرژی خورشیدی کار میکنند و از برگها الهام میگیرند و میتوانند درمیان  نامرئی نورهای خیابانی

ن ز، آلومینیوم و خا برابر از سیلیکون ، که شامل تزریق دو گیاهان طبیعی در اطراف خیابانها پنهان باشند

  .دارند شند. این نورهای پایدار روشنایی را در طول شب نگاه میبامی

                                                                 
3 Programming Dusk to Dawn 



ای مکان های پر درخت مجموعه مانند باغ شفا بخش و اطراف سایت استفاده می گردند. بر نورهااین 

(81/2/38 - www.designboom.com) 

 
 

 
 با انرژی خورشیدی ( :  نورهای خیابانی نا مرئی1شکل )

 

 
 ی خورشیدیبا انرژ ( : جزئیات نورهای خیابانی نا مرئی3شکل )

 

 
 نورهای شکوفه ای -1-8-8-2

 
 نورهای شکوفه ای( : 3شکل )

http://www.designboom.com/


راه حل های نور شکوفه ای به شما خیابان های . فیلیپس طراحی شده است فردی به نام توسط این چراغ ها 

شتر روشن شده ال ای دی با انرژی خورشید و باد میدهد. نورها که از گلبرگها ساخته شده اند . برای گرفتن بی

ین انرژی باد و خورشید تغییر شکل و جهتشان را در سر تا سر روز ادامه میدهد. این المپ ها در حالت اماده 

باش قرار میگیرند و حداقل نور منتشر شده مورد احتیاج برای اطمینان را نگه میدارد اما چنان که کسی پایین 

شود  ماده باش خارج میآاز حالت ، چراغ ها  سنسورهای مجاور نصب شده بر روی، تر از خیابان عبور کند 

 - 81/2/38) .تواند خارج میکند شود المپ ها حداکثر نوری را که می خیابان روشن تر می

www.designboom.com) 

 
 

 
 نورهای شکوفه ای( : 3شکل )

 

 استفاده از انرژی زیست توده در پروژه -1-5

 د.گیرن المپ هایی که انرژی خود را از زباله ها میامین روشنایی مصنوعی محوطه مجموعه با استفاده از ت     

 

 
 ( : چراغ های قابل استفاده با انرژی زیست توده11شکل )

 

، دهد  شرکت طراحی هانیوم لی یک ایده ی سیستم روشنایی را مطرح کرد که تقاضای انرژی را کاهش می

کند و از گاز متان رها شده  زباله ها را فشرده می، سازد. المپوست  ون مصرف را فشرده میهمچنین غذای بد

ایده ی المپ, به مصرف کنندها برای  کند. به عنوان محصول فرعی برای تامین سوخت چراغ استفاده می

ظر بازیافت می نها برای انرژی مورد نآکه بیشتر  ،دهد شغال اجازه میآلی در سطح آریختن مواد بدون مصرف 

. در واقع این چراغ ها تلفیقی از یک سطل زباله برای مواد آلی در زیر و چراغی در باالی آن می شوند

 (www.designboom.com - 81/2/38)باشد.

http://www.designboom.com/
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 ( :  جزئیات چراغ های قابل استفاده با انرژی زیست توده11شکل )

 

 عوامل تأثیر تحت و پیچیده نسبتاً بیهوازی هضم فرآیند در ازبیوگ تولید مکانیسم :بیوگاز تولید مکانیسم     

( مرحله 5 مراجع برخی در) مرحله 8 به کلی طور به مکانیسم این باشد، می متنوعی بیوشیمیایی و شیمیایی

 :می گردد تقسیم

 محلول ترکیبات به مواد این تبدیل و نامحلول و پیچیده آلی مواد هیدرولیز: اوّل مرحله

 آلی اسیدهای و شده شکسته اسیدساز باکتریهای وسیله به اول مرحله از حاصل آلی ترکیبات: مدوّ مرحله

 اسیدساز باکتریهای توسط و شده حل آب در کربنی شش و پنج های هیدروکربن معموالً. شود می تولید

 .گردند می بدیلت کربنیک گاز و پروپیونات استات، فورمات، هیدروژن، قبیل از ترکیباتی به و گردیده مصرف

 به ساز متان باکتریهای توسط اسیدسازی مرحله در شده تولید اسیدهای و آلی ترکیبات تمام: سوّم مرحله

 ( 1: 3 ، 1832 توده زیست انرژی. ) گردند می تبدیل بیوگاز

 

 قطع نشدن درختان در طراحی مجموعه  -1-4

گذاری درختان موجود در سایت بود تا ترین مراحل در جهت توسعه معماری پایدار، لکه یکی از مهم     

ای انجام پذیرد که هیچ گونه درختی قطع نشود ، خصوصا که سایت مورد نظر در منطقه ای از طراحی به گونه

جنگل ابر شاهرود انتخاب شده بود. برای این منظور عکس هوایی سایت مورد نظر با پالن سایت تطبیق داده 

 (.12ری شدند )شکلگذاشد و تمام درختان موجود لکه

های درختان، فضاهای موجود در سایت به صورت با توجه به توپوگرافی سایت و لکهمرحله دوم طراحی:      

ها، راحتی گذاری توجه به رابطه فضاها، دسترسی(. که نکته مهم در لکه12گذاری مشخص گردید )شکللکه

 باشد.انسانها و خصوصی و عمومی بودن فضاها می

 



 
 گذاری درختان و فضاها در سایت پالن(: لکه12)شکل 

 

 
 گذاری درختان و فضاها در سایت پالن نهایی(: لکه18شکل )

 

 

 گیرینتیجه -3
دنیای امروز و در پس آن روزهای فردا ، نیازمند توجه بیشتری به ابعاد مختلف توسعه پایدار و تحقق آن 

کافی نیست. لذا باید سعی داشت که در طرح های  و به کار بردن یکی از اصول آن الزم ، اما شدبامی

پیشنهادی تا حد ممکن به همه ابعاد معماری پایدار توجه شود تا به یک طراحی ایده آل نزدیک تر شود. توجه 

های نو برای تولید کل برق مجموعه و حفظ درختان گیری از انواع انرژیبه ابعاد مختلف توسعه پایدار و بهره

راهکاری نوین در جهت گسترش چند باشد که در غالب طرح پیشنهادی ، اد مهم  این طراحی میموجود ، از ابع

 جانبه توسعه پایدار برای طراحی سایر معماران ارائه می دهد ، از نتایج تحقیق حاضر است.
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