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 طرح توجیهی پژوهشکده علوم دریایی جزیره کیش
  وحیده مجاهد

 کارشناس ارشدمعماری ،دانشگاه آزاد،واحدبین المللی کیش

Email:parsapey_kish@yahoo.com 

 

 
  چکیده 

ایران جزیره کیش باتوجه به موقعیت طبیعی واکولوژیکی وقرارگرفتن درآبهای خلیج فارس به عنوان تنهاجزیره مرجانی       

وداشتن مناطقی سرشارازپدیده های منحصر به فرد طبیعی،دارابودن شرایط زیست محیطی ودریایی بسترمناسبی رابرای 

پیشرفت صنعت گردشگری دررقابت باکشورهای مختلف فراهم کرده است ومی توانددرانتقال علم وشکوفایی اقتصادی 

 کشورنقش قابل توجهی راایفاکند.

ارایه  ،های نوین دریایي توسعه فناوریو بررسی ایجاد پژوهشکده علوم دریایی که بطور تخصصی به مطالعهحاضر به  مقاله 

سواحل ،مدیریت فعالیتهای علمی وپژوهشی دریا وهدایت هدفمند این ها وخدمات علمی برای بهره برداری بهینه از دریا

های دریایی است می پردازدومسلما ایجاد چنین مجموعه ای فعالیت هابه سمت بهره برداری مطلوب تر وحفاظت پایدار ازآب 

 می تواند نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی وگردشگری ایفا کند.

ازمنابع مکتوب یابه عبارتی همان مطالعات  ها و جمع آوری داده هبرای اجرای طرح مورد نظرپس از مطالعات انجام شده 

تعیین موقعیت طرح تحلیل وآنالیزشکلی و محتوایی وفضایی داده ها و سپس به کتابخانه ای وهم چنین مشاهدات میدانی 

پرداخته شده به گونه ای که سایت مورد نظر پاسخگوی اهداف و نیازهای موردنظر پروژه باشد.درانتها باتوجه به اصول طراحی 

 ی رسیدیم.تعریف شده  وارایه کانسپت مطروحه شروع به طراحی وارایه طرح کرده وبه نتیجه گیر

- جزیره مرجانی    -مدیریت فعالیتهای علمی وپژوهشی -پژوهشکده علوم دریایی -جزیره کیش  کلید واژه:  

 رونق اقتصادی وگردشگری
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 مقدمه -1

جزیره کیش باتوجه به موقعیت جغرافیایی وتنوع آثارزیستی،نمونه کاملی ازخصوصیات زیستتی منطقته خلتیج فتارس بته            

می رود.بدیهی است که متمرکز نمودن بخشی ازمطالعات علمتی بترروی ستواحل جزیتره کتیش متی تواندبسترمناستبی        شمار 

راجهت رشدوتوسعه هرچه بیشترمنطقه فراهم سازد.بی شک توده های باارزش مرجانی وصدف ها،وجودگونه هتای بستیارزیبای   

ناسی که طبیعتت درطتی ستالهای متمتادی بته معتر        آبزی،فسیل های بی نظیرموجودات دریایی وهمچنین سایراثارزمین ش

نمایش گذاشته است یک سرمایه طبیعی وواجدارزش به حساب می آیدومی توان ازآن درجهت باالبردن سطح دانتش وآگتاهی   

علتوم مترتبط بتا دریتا هتا و اقیتانوس هتا، یتا         مراجعین به منطقه وجذب هرچه بیشتر گردشگران بته جزیتره کتیش بهتره برد.    

دارد، اما به دلیل پیچیدگی دسترسی به بخش های مختلف آن هنوز در آغاز راه   اسی، گرچه بیش از یک سده سابقهشن اقیانوس

ها و دریاها به لحاظ حمل و نقل، تجارت، منابع غتذایی و دارویتی، منتابع معتدنی و امنیتت       برداری از اقیانوس بهره توسعه است.

هان امروز برخوردار استت. نظتر بته ایتن اهمیتت و بتا توجته بته اینکته پهنته           ای در ج کشورهای ساحلی از اهمیت بسیار ویژه

های آبی دریای خزر، خلیج فتارس و دریتای عمتان    کیلومتر را کرانه ٢٧٠٠طول بیش از   ای از قلمرو سرزمین ایران به گسترده

ر جمهتوری استیمی ایتران،    دهد، وجود یک مؤسسه ملی فعال در زمینه های مختلف علتوم دریتایی و اقیانوستی د    تشکیل می

هتا مستتلزم دانتش کتافي و درس درستت از       متدیریت متؤثر دریاهتا و اقیتانوس     همواره از اهمیت راهبردی برخوردار بوده است.

گیری، پایش و مطالعه ایتن محتیط بته     فرآیندهای طبیعی و عملکرد متقابل میان دریا، خشکي و انسان است که به کمک اندازه

رو ایجادپژوهشکده های مرتبط باعلوم دریاها ضمن افزایش دانش درزمینه علوم دریایی می تواند منجتر بته   ازاین آید.  دست می

 افزایش نوریست ورونق اقتصادی کشورگردد

آنچه که دراذعان عمومی وجوددارداین است که گردشگری رامحدودبه بررسی بناهای تاریخی وآثارباستانی می دانند.امابی شک 

ای دریایی یکی ازجذاب ترین زمینه های گردشگری است وچشم اندازاقتصادآینده است ومی دیدنیهاوپدیده ه

جزیره کیش به عنوان یکی از مهمترین چشم اندازهای ژئواستراتژیکی در خلیج فارس طی دهه  تواندبسیارموردتوجه قرارگیرد.

این مناطق حساس در نهایت موجب تخریب  عدم توجه به و های اخیر مورد توجه مردم وبخصوص مسئولین قرار داشته است.

بی تردیدجزیره کیش باتوجه به موقعیت طبیعی واکولوژیکی وکاهش میزان سرمایه گذاری در جزیره خواهد شد.آن 

وقرارگرفتن درآبهای خلیج فارس به عنوان تنهاجزیره مرجانی ایران وداشتن مناطقی سرشارازپدیده های منحصر به فرد 

ایط زیست محیطی ودریایی بسترمناسبی رابرای پیشرفت صنعت گردشگری دررقابت باکشورهای مختلف طبیعی،دارابودن شر

 فراهم کرده است ومی توانددرانتقال علم وشکوفایی اقتصادی کشورنقش قابل توجهی راایفاکند.

زیست نتایج زیست  دراموردریایی ومحیط مطالعات بنیادی و مسلمابررسی ماکروفونای منطقه همچون مرجان هاونرم تنان

توسعه و محیطی ارزشمندی را ارائه می کند.قاطعانه می توان اظهار نظر کرد که ایجاد مجموعه ای که بطور تخصصی به مطالعه

مرتبط باعلوم گسترش دانش سواحل ،ها وهای نوین دریایي ارایه خدمات علمی برای بهره برداری بهینه از دریا فناوری

ازجمله تربیت نیروهای مجرب درعلوم وفنون دریایی  بپردازد می تواند نقش بسیار مهمی های تخصصی و ه آموزشئارادریاهاو

در رونق اقتصادی وگردشگری ایفا کند.مجموعه ای که می تواند بطورتخصصی به پرورش وتکثیر ابزیان باارزش وسودآوری 

 همچون صدفهای مروارید سازومرجان هابپردازد.
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 تعاریف ومفاهیم-2 .

 موسسه ملی اقیانوس شناسی-1

ای در جهان امروز برخوردار است. نظر به این اهمیت و با توجه به  ها و دریاها از اهمیت بسیار ویژه برداری از اقیانوس بهره      

وجود دهد،  های آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تشکیل میسرزمین ایران  را کرانه نواحی شمالی وجنوبی اینکه

بر این اساس، مرکز ملی ی ضروری به نظر می رسیدیک مؤسسه ملی فعال در زمینه های مختلف علوم دریایی و اقیانوس

شناسی با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل  اقیانوس

شورای گسترش آموزش عالی کشور، با  8/12/88و در جلسه مورخ  ردیدتأسیس گ ١٣٧٠متحد )یونسکو( در اواخر سال 

 (www.inio.ac.ir)شدموافقت قطعی  «شناسی  مؤسسه ملی اقیانوس»تبدیل آن به 

 های پژوهشی ها و گروهپژوهشکده-2

پژوهشی است که گروه  6و « فناوری و مهندسی دریایی»و « علوم دریایی»شناسی دارای دو پژوهشکده  مؤسسه ملی اقیانوس

 عبارتند از:

 :پژوهشکده علوم دریایی-الف 

-  گروه علوم زیستی دریا 

 

 گروه علوم غیرزیستی دریا:  -2

 گروه حقوق و مطالعات راهبردی دریا   -3

 
 پژوهشکده فناوری و مهندسی دریایی-ب

 
-شناسی ساحلی گروه اقیانوس 

 

 شناسی ساحلی گروه اقیانوس-2

 

 اقیانوسی و سنجش از دورهای  گروه داده -3

 

 ها: آزمایشگاه-3

 های زیر است: آزمایشگاه مجهز در زمینه 4شناسی دارای  مؤسسه ملی اقیانوس

 شناسی دریا زیست    -

 شیمی دریا       -

 شناسی دریا زمین       -

 افیزیک دری       -

 

  های پژوهشکده علوم دریایی محورهای اصلی فعالیت-4

     های دریاییپایش محیط 

     مخاطراتدریایي هشدار بینی و طالعه، پیشم 



4 
 

     های نوین دریایي دانش محور توسعه فناوری 

     تغییرات اقلیم و بازسازی اقلیم دیرینه دریاها و اقیانوس ها 

     سیمت محیط های دریایی 

     ی اقیانوس ها و جنوبگان ظرفیت سازی برای حضور در عرصه 

     مطالعه در زمینه حقوق، مدیریت، اقتصاد و سیاست گذاری دریایی 

    های تخصصی و عمومیشناسی با ارایه آموزشگسترش دانش اقیانوس 

    هاها و اقیانوسارایه خدمات علمی برای بهره برداری بهینه از دریا 

 

 نقش وعملکردپژوهشکده علوم دریایی -5

هدف اصلی تاسیس پژوهشکده های علوم دریایی دردنیا مدیریت فعالیتهای علمی وپژوهشی دریاوهدایت هدفمنداین     

 فعالیتهابه سمت بهره برداری مطلوبتر وحفاظت پایدارازابهای دریایی است.

به عنوان یک مجموعه به طورکلی به اختصارمی توان ازمواردزیربه عنوان مهم ترین کارکردهای پژوهشکده علوم دریایی 

 چندمنظوره یادکرد.

 انجام طرح های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی -  

 مکانی جهت جذب توریست وگردشگر -  

 سیاست های اموزشی -  

 تاثیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وزیست محیطی -  

 

 مرکز تحقیقات-6

پژوهشکده های علوم دریایی همچون یک انستیتو ویک موزه عمل می کنندوازاین روازابعاد گوناگون دارای عملکردهای                   

 اموزشی،تحقیقاتی وپژهشی می باشند.که به اختصاردرزیر می آید:

 فهرست برداری در آزمایشگاه ونگهداری جمع آوری نمونه های جانوری و فسیل های جانداران دریایی منطقه و شناسایی،

 وتوسعه آن ها

 وخلیج فارس عمان خزر، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی مستقر در حوزه دریای 

 حمایت از طرح های دانشجوییو همکاری با ارگان های منطقه ای 

  واشاعه اگاهی واطیعات دررابطه باعلوم دریایی وپرورش ابزیان ودارابودن  برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی

 فعالیتهای انتشاراتی واطیع رسانی درسطح شهرومنطقه

   جمع آوری داده و اطیعات پیوسته از منطقه )شامل: برداشت اطیعات روزانه شوری، هدایت الکتریکی و دمای آب در

 (واحلس

 جذب توریست وگردشگر-7

باتحول وگسترش ارتباطات،افزایش درامد،شکل گیری قوانین جدیدکاروافزایش اوقات فراغت وفزونی یافتن انگیزه های        

سفر،گردشگری درجهان معاصربارونقی شگرف به یکی ازعناصر وحلقه های عمده ساختاراقتصادجهانی بدل شده است.کشورهی 
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ی ملی ومنطقه ای شان،راهبردهایی رابرای بهره گیری مطلوب ازتوان های مختلف درعرصه رقابت بین الملی ودربرنامه ریز

بالقوه خوددراین زمینه موردتوجه قرارداده اند.به نظر می اید که تکثیر وپرورش ابزیان  دریایی وتیش برای یافتن راهکارهای 

انسیل مناسبی جهت مناسب جهت ارتباط با دریا که درپژوهشکده های علوم دریایی امکان تحقق دار ند،پت

 جذبگردشگرایجادنموده ودرصورت پاسخ درست به نیاز مخاطبان در جذب توریست عامل مناسبی می باشد.

 آموزش-8

تدریس علوم در یایی  درسطوح مختلف تحصیلی ودر مقاطع مقدماتی ومتوسطه وبخصوص دانشگاهی تئوریک ودرقالب        

ای مختلف ابزیان وجانداران دریایی محدود می شود.این شیوه تحصیل ضمن جزوه وکتاب وحداکثر به تصاویری ازگونه ه

واردکردن فشارمضاعف به دانشجوواستادکیفیت یادگیری  راپایین می اورد،حال باتوجه به ویژگی های پژوهشکده علوم دریایی 

انشجویان ر شته های چون  می توان به راحتی حدس زد که قرارگیری چنین کاربری ای دراختیار دانش آموزان،محققان ود

شییت،زمین شناسی،زیست شناسی و...چقدرمی تواند د ر ارتقا کیفیت آموزشی موثرباشد ودرواقع می توان گفت نتایج 

 ملموس اموزش های مرتبط باعلوم دریایی هنگامی حاصل می گر دد که با بازدید ازمجموعه های زنده دریایی همراه باشد

 عی،فرهنگی وزیست محیطیتاثیرات اقتصادی،اجتما-9

مسلماایجادچنین مجموعه ای نتایج مثبتی ازلحاظ فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وزیست محیطی دارددرادامه به اختصار به ذ کر 

 پاره ای ازآن می پردازیم:

 استفاده مناسب ازفضای ایجاد شده برای توسعه تحقیقات،پرورش ومعرفی ابزیان دریایی 

 ری منطقهتوسعه وگسترش صنعت گردشگ 

 استفاده بهینه ازطبیعت زیست محیطی 

  ایجاد یک مر کز فرهنگی تفریحی وآموزشی 

 ایجادفرصت های شغلی مستقیم وغیرمستقیم 

  بررسی تاریخچه طرح-3
 علوم دریایی پژوهشکده-1

دارد، اما به دلیل پیچیدگی   شناسی، گرچه بیش از یک سده سابقه علوم مرتبط با دریا ها و اقیانوس ها، یا اقیانوس       

شناسی چیزی بیش از درس چگونگي حرکت  دسترسی به بخش های مختلف آن هنوز در آغاز راه توسعه است. اقیانوس

ترین  در طول تاریخ همین بوده است. شناخت بادها اصليریاهاودها  ها بر آب است اما انگیزه اصلي شناخت اقیانوس کشتي

ای بود که دریانوردان قدیمی به تحقیق درباره آن پرداختند، اما به تدریج برای شناخت بهتر محیط دریا، اختراعات و  زمینه

با تصویب هیأت  1389در سال  گرفته است  ها صورت  گیری و کشتی های اندازه ها، پارامتر ابتکارات بسیاری در نوع سنجنده

امنای مؤسسه و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم دریایی با سه گروه پژوهشی علوم زیستی دریا، 

  علوم غیر زیستی دریا و گروه حقوق و مطالعات راهبردی دریا تشکیل شد.

های علوم زیستی دریا، شیمی دریا،  شناس در حوزهکار 4کارشناس ارشد و  20عضو هیأت علمی،  15پژوهشکده دارای  

های فیزیک دریا، شیمی و محیط زیست  آزمایشگاه شناسی دریا و حقوق و اقتصاد دریا است. گروه های پژوهشی مجهزبه زمین

ی نوشهر، شناس شناسی دریا در ستاد مرکزی )تهران( و در مراکز اقیانوس شناسی دریا و زمین دریا، بیوتکنولوژی دریا، زیست
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 و بوشهر نوشهر، مراکز در شناسی اقیانوس ملی مؤسسه های آزمایشگاه در متخصص نیروهای از نفر 11 بوشهر و چابهار هستند.

 غول فعالیت هستند. مش چابهار

 حفاظت ازمرجان ها -2

( 1385و رضایي،  1383هاي تجاري در سواحل جنوبي ایران )دریانبرد،  با توجه به کاهش فراواني و طول برخي از گونه

در چنین مواقعي بهترین راهکار پیشنهادي را 2001در سال  .باشد بررسي دالیل اصلي و راهکارهاي پیش گیرنده ضروري مي

و ذخیره گاه مولدین عمل نموده و  توانند به عنوان نوزادگاه دانسته است زیرا این مناطق حفاظت شده ميمناطق حفاظت شده 

هاي یك منطقه وسیع باشند. اگر در مکاني مناسب مانند مناطق مرجاني عوامل خارجي مانند صید،  ي گونهتامین کننده فراوان

توانند به راحتي رشد و تکثیر داشته باشند و  تخریبهاي محیطي و آلودگي حضور نداشته باشند، آبزیان در این مناطق مي

د خواهد رسید و در مورد بسیاري از آبزیان بخصوص گروههاي فراواني، اندازه متوسط و سن جمعیت آنها به مقدار واقعي خو

 .(Sanchez-Lizaso, j 2000)توده سایر نقاط در دریا باشند توانند به عنوان تامین کننده زي پیژیك، مناطق حفاظت شده مي

بنابراین ایجاد مناطق  شوند  هاي با فراواني کم و یا نادر نیز معموال یافت مي باشد، گونه باال مي اي در نقاطي که غناي گونه

 تواند کمك کند ها نیز مي حفاظت شده به بقاء و حفظ این گونه

در جزیره پروژه قلمه زني و کاشت مرجان  برای اولین باروبصورت محدودبه همت سازمان منطقه آزاد کیش،درسال گذشته  

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اداره محیط زیست این سازمان به منظور .شدانجام  کیش

حمایت از محیط زیست دریایي جزیره و اکوسیستم هاي مرجاني آن اقدام به قلمه زني و تکثیر مرجان ها کرده است.بنا بر این 

 با اي شاخه هاي مرجان از نشاء هزار سه حدود زني قلمهپلیت بتني گزارش، در راستاي اجراي این طرح، ساخت پانصد عدد 

. در مرحله نخست این طرح عوامل تخریب کننده همچون است شده انجام ریال میلیون 480 حدود اي هزینه صرف

با  بعد مرحلهلنگراندازی قایق های صیادی و بسیاری از عوامل تهدید کننده حیات مرجان ها، از میان برداشته شده و در

انجام گرفت.استفاده از روش های علمی قلمه زني مرجان ها  

 سازصدف مروارید پرورش وتکثیر -3

ها و  فعالیت خود را در بندرعباس شروع کرد و با توسعه فعالیت 1361مرکز تحقیقات شییتی دریای عمان در سال        

فنآوری به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ارتقاء با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و  1381امکانات، در سال 

مرکز نخصصی تحقیقات نرم تنان خلیج فارس وابسنه به این مرکز  بوده وظیفه اصلی آن احیا نسل صدف مروارید  .یافت

مرکز سازلب سیاه وشناسایی زیستگاههای صدفهای اقتصادی وپراکنش نرم تنان درخلیج فارس ودریای عمان است.این 

به  1391وزیرنظرمهندس حسین رامش شروع به تکثیر نسل صدف مروارید سازلب سیاه نموده ودرسال 1383ازسال

 بیوتکنیک این صدف به صورت انبوه دست پیدا کرده است.
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 : مرواریدصدف لب سیاه1تصویر شماره                                                                

 

 ضوابط طراحی-4

 انتخاب مصالح مناسب با توجه به اقلیم-1

بودن نوسان دماي هواي روزانه، مصالح با مقاومت حرارتي زیاد و بدون ظرفیت حرارتي، مناسبترین مصتالح   متناسب با کم       

براي جزیره هستند. دیوارهاي ترکیبي دو جداره شامل یك الیه عایق نزدیك به سطح خارجي ، و یك الیه مصالح سنگین داخلتي  

داشتن ساختمان مفیتد   نگه  ش بر فضاي داخلي مناسب خواهد بود. مصالحی که براي خنكبراي کاهش تأثیر دماي حاصل از تاب

رسد عبارتند از : دیوارهاي بتوني، آجر با ضخامت محاسبه شده متناسب یا دو الیه که سطح خارجي آن با یتك الیته    به نظر مي

انتد. ایتن تمهیتدات در متورد ستقف       ده شتده عایق حرارتي یا پیستیك منبسط شده، که خود بوسیله مصالح ضدرطوبت پوشانی

 هاي روشن قابل عمل است.  مخصوصا در دو پوسته نمودن آن و ایجاد کوران در جداره وسطي و استفاده از رنگ

استفاده از فضاهاي عریض و آزاد براي ساختمانها، قرار دادن ساختمان برروي پیلوت و ایجاد کوران در فضاهاي داخلي ضروري 

سد. محدود نمودن نورگیري ساختمان از طریق منفذهاي کوچك یا در واقع ایجاد نماي رو به داخل و استفاده ر به نظر مي

 (1390.)مرادی، باشد. روشني ) نور منعکسه( بجاي نور مستقیم از راههاي کاهش حرارت داخلي ساختمانها مي

 

   ترین فرم ساختمان در رابطه با اقلیم مناسب=2    

العمل آن ساختمان در  همانطور که قبًی بیان شد خصوصیات طرح و ویژگي مصالح بکار رفته در هر ساختمان، در عکس         

برابر عوامل اقلیمي پیرامونش، تأثیر فراواني دارد. در رابطه با فرم ساختمان سردي هوا باعث فشردگي ساختمان و شتدت زیتاد   

ت محور شرقي غربي خواهد شد. بعبارت دیگتر در منتاطق گترم و مربتوط شتدت زیتاد       آفتاب باعث کشیدگي ساختمان در جه

نماید ساختمان فرم کشیده داشته باشد و به شکل مکعب مستتطیل در امتتداد    تابش آفتاب در سمت شرقي و غربي ایجاب مي

هواي داخلي نیز بسیار مناسب  محور شرقي غربي قرار گیرد، این فرم از لحاظ ایجاد کوران در داخل ساختمان و کاهش رطوبت

تواند کامًی آزاد و باز طراحتي شود.بررستی    ساختمان در سایه کامل قرار گیرد. پین آن مياست در صورتیکه، این گونه مناطق 
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درجه ازسمت شترق بته   15های انجام شده روی بناهای قدیمی کیش موید این مطلب می باشد.طرح موردنظر بازاویه چرخش 

 را کامیدرجهت بادهای شمالی وشرقی قرارداده است.سمت شمال خود

 مناسبترین جهت استقرار ساختمان به لحاظ تابش آفتاب-3

 

دانیم مناسبترین جهت استقرار ساختمان به لحاظ تابش آفتاب، موقعیتي است که در آن ساختمان کمتترین مقتدار    مي         

تان کمترین میزان حرارت را از تابش آفتاب کسب نماید. بتراي تعیتین   حرارت را در زمستان از دست بدهد ضمن آنکه در تابس

جهات مناسب و بهینه ساختمان، میزان تابش خورشید در ماههاي سرد و ماههاي گرم و داغ و حفظ حدود تابش مورد نیتاز در  

درجه بطرف  5اصله در گیري قابل ارزیابي است. حداکثر مطلق اختیف گرمایي ح ماههاي سرد، تغییرات مناسب درجات جهت

شرق از جنوب است، این زاویه بهینه اخذ گرماي تابش است و به همین ترتیتب طبتق منحنتي حاصتله تغییترات طتول بتردار        

دامنته مناستب تغییترات در      درجه به طرف غرب نیز قابل میحظه بتوده،  48درجه جنوب بطرف شرق تا  50اختیف از قریب 

 دهد.   جهات ساختمان را نشان مي

 مناسبترین جهت استقرار ساختمان به لحاظ وزش باد-4

مناسبترین جهت استقرار ساختمان به لحتاظ وزش بتاد، وضتعیتي استت کته در آن بادهتاي مطبتوع در محتدوده متوثر                 

اههتاي  اثر قرار گیرند. با میحظه نهائي جهت وزش باد در گرمتترین م  ساختمان بوزد. ضمن آنکه بادهاي مزاحم در محدوده بي

درجه از جنوب شرق( و مولفه اصلي باد مناسب در طول سال ) غرب به شرق( دامنه مناسب جهت استفاده  17سال ) مرداد با 

 از این وزش باد در این سمت می باشد.  

درجه از جنوب بته ستمت شترق و دامنته مطلتق مناستب        6این حالت بهینه استفاده از حداقل تابش و حداکثر وزش را قریب 

 درجه جنوب غربي معرفي نموده است. 41درجه جنوب شرقي تا  48گیري را از قریب  جهت

 مقررات وآیین نامه ها-5

 رعایت حریم دریا-1

متری دریا جز ضوابط سازمان منطقه آزادکیش می باشدکه تا حریم فوق که دورتادور جزیتره کشتیده شتده    120رعایت حریم 

 است هیچ بنایی نباید ساخته شود. 

 فظ تراکم مجازح-2

درصد اعتیم شتده استت.هم    150طبق قوانین شهرسازی جزیره کیش تراکم مجاز برای کاربری های آموزشی درسطح جزیره تا

 درصد بیشتر شود.50چنین سطح اشغال بنا نیز نباید از

 بررسي سازه-6

 تاثیرشرایط اقلیمی برطرح-1

جزیره کیش به دلیل مجاورت بادریا دارای هوای مرطوب است ونیز این نزدیکی باعث وزش بادهای حاوی امیح معدنی وآلی 

که دارای یون های متفاوتی است می باشد.این بادها براثر برخورد باسازه،رسوب گذاری کرده ومحیط راجهت تخریب سازه مهیا 

نفعاالت شیمیایی اثرگذاشته وبدان شدت می دهد.بنابراین محیط کامی خورنده می می کند.گرمای حاکم نیزبرترکیبات وفعل وا
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شود.هم چنین بادها به دلیل حمل ماسه بادی عمل فرسایش رانیز برروی سازه انجام می دهند که خودعامل تخریب به 

 شمارمی رود. 

 

  عوامل موثر در انتخاب روش ساخت -2

هاي مختلفتي استت در    در مجموع بهترین مزایا را دربرداشته باشد منوط به بررسي جنبهدر اجراي هر پروژه انتخاب روشي که 

 این بحث عوامل موثر در انتخاب روشهاي ساخت مناسب در جزیره کیش مورد بررسي قرار گرفته است. 

  شرایط محیطي-3

 اي انتخاب گردد که موارد زیر در آن رعایت شده باشد:   در بحث شرایط محیطي باید سازه

 خیزي منطقه  زلزله -الف

اي باید انتخاب شود که با توجه به ابعاد و ارتفاع ساختمان در برابر مقابله با نیروهاي جانبي داراي پتانسیل کتافي باشتد و    سازه

اي باشد که کفسازي طبقات بتا حتداقل وزن انجتام     عتي استفاده شود. روش اجرا به گونههاي سبك صن االمکان از پارتیشن حتي

 ها را کاهش داد.   گیرد ) موکت، کفپوش، و . . .( و وزن کف

هاي سبك استفاده شود. مثًی استفاده از چتوب و آلومینیتوم و    االمکان از پوشش هاي بزرگ باید حتي هایي با دهانه در ساختمان 

 خیزي منطقه را به حداقل برساند. تواند اثرات زلزله ا ورقهاي سبك وزن پتروشیمي ارجحیت دارد که موارد فوق ميسقفهاي ب

 آب و هواي گرم و مرطوب  -ب

ساخته استفاده شود و همچنین  توان بجاي روشهاي درجا، از روشهاي پیش آب و هواي گرم و مرطوب محیط مي براي مقابله با 

 شرایط محیطي منطقه استفاده شود. در این راستا چوب، آلومینیوم و . . . بر بقیه موارد ارجحیت دارد.  از مصالح مقاوم در

 سرعت و زمان اجراي کار -4

زمان اجرای کارهای بتونی عموما طوالنی تراز کارهای فلزی است که برای رفع این نقص استفاده از تکنولوژی پتیش ستاختگی   

از قطعات پیش ساخته بتونی برای عناصر غیرباربر مثل پوسته تماس باقطعات پوششی آنهاوجتداره   می تواند موثر باشد.استفاده

 سقف ها،کانال ها وتونل های تاسیساتی می تواند کمک موثری به سرعت اجرای عملیات ساختمانی بدهد.

 فرم وحجم طرح  -5

حباب گونه ی آن می باشد بنابراین اجترای پتروژه   باتوجه به فرم خاص طرح وقوس های موجود درسقف که درواقع اجرای فرم 

 مذکور بصورت بتونی امکان پذیر می باشد.

 مطالعه و بررسي مصالح مورد نیاز و روشهاي ساخت-7

 استفاده از مصالح جدید-1
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بردند. زیرا اثرات زیانبخش آب دریا بر ایتن مصتالح اثتري     از چندسال پیش تاکنون، پیستیك را در ساختمانهاي دریایي بکار مي

باشتند. و در آزمتایش در دریتا نیتز حاصتل کتار        اند که این مصالح قابل استتفاده متي   هاي آزمایشگاهي نشان داده ندارد. بررسي

 آینده پیستیکها در دریا بسیار زیاد خواهد بود.  که دررضایتبخش بوده است. تردیدي نیست 

 اي فیبر شیشه-2

با وجودي که پیستیکها در اصل مسلح هستند ولي اصتطیح پیستتیکهاي مستلح را تقریبتًا همیشته بتراي نتوع مخصتوص از         

برند. مشخصات فیبر  ر ميشود به کا اي با سرد کردن و کشیدن سریع شیشه مذاب ساخته مي پیستیکها که بوسیله فیبر شیشه

 جویي، قابلیت تغییر فرم ، فاسد نشدن و حمل ساده.   اي عبارتند از توانایي زیاد، دوام، سبکي وزن، محکمي، صرفه شیشه

 (G.R.Pاي )  پیستیك تقویت شده با فیبرشیشه-3

العتاده   اي را بتا دوام و مقاومتت فتوق    اي است کامًی پایدار و بادوام که استحکام منحصربه فترد فیبتر شیشته    ، پي ، ماده جي ، آ 

کنند. ایتن متاده قتادر استت محتدوده وستیعي از        استر و ویلیل استر ترکیب مي هاي انتخاب شده از قبیل پلي اي از رزین دسته

سوزي، مقاومت در  استقامت و استحکام ساختاري، عایق در برابر حرارت، مقاومت در برابر آتش نیازهاي ما را پوشش دهد مانند:

 برابر خوردگي شیمیایي ، مقاومت در برابر تغییرات شرایط جوي و شفافیت.

  بررسی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی -8

 

اي بازدیدکنندگان از نمایشتگاه و همچنتین ایجتاد    با توجه به. شرایط اقلیمي جزیره کیش براي فراهم نمودن شرایط مطلوب بر

شرایط مطلوب الزم است انواع هر یك از سیستمهاي حرارتي، برودتي، تهویته و تصتفیه را جداگانته بررستي نمتوده و معایتب و       

 محاسن هر یك را شناخته و سپس سیستم مناسب را انتخاب نماییم.

 سیستم حرارتي-1

 طلوب است و نیازي به گرمایش فضا در ساختمان نیست. هواي جزیره کیش در فصل زمستانه م

 سیستمهاي برودتي-2

توان انتظار داشت کته بتا استتفاده از کتوران      با وجود گرماي شدید در اکثر روزهاي سال در جزیره و نیاز به سرمایش نمي      

ن استفاده از دستگاههاي مکانیکي براي نیتل  طبیعي و ایجاد معماري همساز با اقلیم بتوان شرایط آسایش را فراهم کرد، بنابرای

دهنتد. خنتك کتردن محتیط      ناپذیر است. اکثر سیستمهاي برودتي در هر لحظه حداقل دو کار انجتام متي   به این منظور اجتناب

 گیرنتد عتیوه بتر تولیتد سترما      وایجاد جریان هوا به منظور تهویه بنابراین سیستمهایي که تحت این عنوان مورد بحث قرار متي 

 شوند: قادرند کارهاي دیگري را انجام دهند، که تعدادي از آنها در ذیل بررسي مي

 سیستمهاي تهویه  -3

دهند همچنین  هاي برودتي معمواًل کار سیستم تهویه را نیز انجام مي همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم سیستم      

یش و تهویه استفاده از هواساز است. البته بهترین نوع تهویه ترین روش سرما اشاره گردید که براي فضاهاي بزرگ مناسب

شود که قسمتهاي مختلف یك ساختمان به  مطبوع آن است که بتوان هر محل را مستقًی کنترل و تنظیم نمود. گاهي الزم مي
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توان از هوارسان  م ميجهات مختلف از یکدیگر مستقل و هر ناحیه تنظیم و کنترل جداگانه داشته باشد. براي تأمین هواي الز

کشي براي انتقال هواي  هاي مربوط و کانال استفاده کرد. این سیستم متشکل است از دستگاه هوارسان با تجهیزات و کنترل

کشي  سرد یا گرم به فضاهاي مختلف، مزایاي اصلي این سیستم عبارتند از : کیفیت مطلوب حرارت و برودت، عدم نیاز به لوله

 دم اشغال فضا در داخل فضا و تأمین هواي تازه بطور یکجا و از نقطه مناسب. در هیچ قسمت ، ع

تك فضاها در صورت استفاده از یك  معایب آن عبارتند از : اشغال فضا براي هوارسان و کانالهاي آن، اشکال در کنترل دماي تك 

 هوارسان براي چند فضاي متفاوت. 

کننده  کنیم که این سیستم شامل برج خنك جه به نیاز از سیستم هواساز استفاده ميبراي کلیه ساختمانهاي پژوهشکده نیز با تو

کننده را می توانیم در پشت بام قراردهیم تا در معر  وزش باد قرار گیرد و  باشد و چیلر و برج خنك چیلر و دستگاه هواساز مي

 یم. چون اندازه این دستگاه خیلي بزرگ است آنرا نیز با روشهایي استتار کن

 موتورخانه -4

افتد این بخش با توجه به عملکرد خود نیازمند فضاي ختاص در پتروژه    بخشي از فعالیتهاي تأسیساتي در مورتورخانه اتفاق مي 

هتا. دیگهتا    هاي اصلي موتورخانه عبارتند از : دیگ، مشعل، چیلر، مبدلها، منابع انبساط ، شترها و لولته   است.تجهیزات و دستگاه

ني یا فوالدي باشند که داراي حرارت هستند مشعل هم ممکن استت گتازوئیلي یتا الکتریکتي باشتد. چیلتر در       ممکن است چد

گیرد البتته اگتر آب کتافي را بتتوان از محتیط       کننده در محوطه نزدیك ساختمان قرار مي گردد و برج خنك موتورخانه نصب مي

نیست. پمپها از نوع گریز از مرکز هستند و مبدلهاي حرارتتي ممکتن استت از نتوع کتویلي       ندهکن دریافت کرد نیاز به برج خنك

 باشند، منابع انبساط نیز از نوع باز یا بسته در ارتباط با دیگها و مبدلها به کار خواهند رفت.  

 تصفیه خانه  - 5

براي مرجان ها ی مورد آزمایش  در آزمایشتگا ه  اي است. تصفیه آب  ترین واحدهایي چنین پروژه خانه یکي از اصلي تصفیه      

کننتده آب برگشتتي از آزمایشتگاه  و     خانه دو کار را انجام مي دهد یکي تصتفیه  باشد ولي در مجموعه تصفیه الزم و ضروري مي

 آب دریا جهت مصرف در آزمایشگاه و مصارف دیگر.    دیگري تصفیه

 سیستم دفع و تصفیه فاضیب -6

شویم: یکي فاضیب ناشي از مصارف انساني و دیگر فاضیب ناشتي موجتوداتی    روژه با دو نوع فاضیب مواجه ميما در این پ     

 که در آزمایشگاه ها می باشند . براي دفع و تصفیه فاضیب ناشي از مصارف انساني .  

 توان از روشهاي زیر بهره جست.  مي

 اتیلن   چدني یا پلي هاي لولهتوسط  هدایت به چاههاي جذبي ) سپتیك( (  1

 Septic tankتصفیه تك واحدي  X0( استفاده از سیستم 2

 خانه مرکزي  ( استفاده از شبکه فاضیب و تصفیه3

که بانوجه به وجودسیستم فاضیب شهری )اگو(که درجزیره وجودداردازروش سوم استفاده می شودو در مورد نوع فاضیب کته  

 توان آن را به چرخه طبیعت بازگرداند و به دریا هدایت کرد. ضرربودن آن مي دلیل بيشود به  مربوط به آزمایشگاه ها  مي

  : محدودیت های طرح-9
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 نوع متریال-1

با توجه به قرار گیری سایت مورد نظر کنار دریا و وجود اقلیم گرم و مرطوب در جزیره کیش و شتدت تتابش خورشتیددر کثتر     

خاص بنا(امکان استفاده از قطعات فلزی و آلومینیوم در پوستته رویتی وجتود نتدارد      ماههای سال درطراحی بنا )باتوجه به فرم

چون باعث ایجاد رفلکس نور خواهدشد و چشم را به شدت اذیت می کندبه همین جهت بهترین متریال مورد استتفاده در ایتن   

 قسمت بتن سبک می باشد که در این صورت از بتن با رنگ روشن می توان استفاده کرد .

 ارائه پیشنهاد های طراحی-10

  تحلیل سایت

 موقعیت جغرافیایی -1

 سایت موردنظر درقسمت شمال شرقی جزیره قرارگرفته ودرامتدادشمال به جنوب کشیده شده است. 

 
      موقعیت جغرافیایی  (1نقشه شماره )                                                 

       

مشرف به مسجد تاریخی ماشه،ازسمت شمال مشرف به خیابان، ازشرق مشرف به دریا وازسمت غرب  سایت از سمت جنوب

 مشرف به اراضی سازمان منطقه آ زادکیش می باشد.

 
      موقعیت سایت  (2نقشه شماره )                                                 

 

 محدوده سایت-3

 مترمربع دارد.7200مترمربع واقع شده است که مساحتی درحدود 80مترمربع وعر 90پروژه موردنظردرزمینی به طول 

 دسترسی ها -4
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ورودی اصلی سایت درضلع شمالی ومشرف به خیابان واقع شده که ورودی سواره نیز درهمین قسمت تعبیه شده است.خیابان 

طرفه که ازکنار سازمان منطقه آزاد می گذرد می مذکوردرانتها به دوشاخه تقسیم می شود ،سمت راست به خیابان اصلی  یک 

 پیوندد ودرواقع خروجی است وسمت چپ به خیابان سنایی می پیوندد که ورودی می باشدوباز هم یکطرفه می باشد.

عیوه براین ورودی دیگری هم به موازات ورودی اصلی وپشت قسمت اداری درنظرگرفته شده است که هم جهت ورودی پیاده 

 ه می باشد.وهم سوار

 همجواریها-5 

پروژه مذکور به فاصله نزدیکی از دانشگاه علمی کاربردی واقع شده که این نزدیکی می تواند ازلحاظ ارتباط دانشجویان بااین 

پژوهشکده بسیارمفید باشد.عیوه بردانشگاه وجودسازمان منطقه آزاد کیش به فاصله ای اندک ازپروژه منجربه ارتباط تنگاتنگی 

 این دو واحد خواهدشد.بین 

وجودمسجدامیر المومنین به عنوان پایگاهی مذهبی که کیشوندان درآن حضوری دائمی دارند می تواند خود عاملی جهت 

 برقراری ارتباط با این پژوهشکده باشد.

 ست باشد.هم چنین وجود مسجد ماشه )که خودجنبه توریستی دارد (درکنار این مجموعه می تواندعاملی درجهت جذب توری

 دید ومنظر-6

سایت درحاشیه شمال شرقی ومشرف به دریا وکمی دورترکوه های زاگرس درکرانه های جنوبی ایران می باشدکه خود به 

 زیبایی مجموعه می افزاید.

 توپوگرافی وشیب اراضی-7

شیب فیت قاره در این  نواحی شمالی جزیره دارای نظم در کاهش عمق و هموار بودن نسبی بستر یا نیمرخ مقعرمی باشند.

 5درصد است که درواقع مناسب ترین شرایط توپوگرافی را برای دسترسی به عمق بیش از  1تا  4/0بخش از ساحل بین 

ای  متر است. این نوع از سواحل که سواحل ماسه 200متر تا ساحل کمتر از  5متر را دارا می باشند و فاصله ژرفای بیش از 

گردد،  ها فراهم می های تفریحی، ورزشی و توریستی در آن شوند به طور کلی امکان استفادهبا عر  زیادنامیده می 

کرانه را نیز به دنبال دارند. جزیره کیش نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در سواحل شرقی آن که  ترین توسعه پس بیش

 را نسبت به سایر مناطق جزیره داشته است.ترین توسعه  شود که بیش ای است، مشاهده می دارای بیشترین سواحل ماسه

زمین سایت باشیب مییمی به دریاختم می شود که ازلحاظ دسترسی به دریا برای انجام پروژه های       تحقیقاتی  بسیار 

 مناسب می باشد.به خصوص ازلحاظ استفاده از قایق ها وتجهیزات دریایی مرتبط. 

 ومصنوعی عوار  طبیعی-8

نوبی سایت پوشش کم تراکمی از درختچه های کوچک وتعدادکمی هم درخت کهوردیده می شود. درقسمت غربی وج

 درقسمت شمالی نیز پوشش متراکمی از درختان کهوردیده میشوند که به زیبایی سایت  کمک شایانی نموده است.

که درکناراین مجموعه جای  عیوه برعوار  طبیعی ازمسجد ماشه به عنوان عارضه ای مصنوعی امازیبا می توان نام برد

 گرفته است. 

 فرآیندشکل گیری ایده-11

  شکل گیری کانسپت اولیه طراحی

 روند شکل گیری حجم-1
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ایده اولیه طرح باالهام از حباب شکل گرفت بدین صورت که ازکنارهم گذاشتن چند حباب می توان  به طرحی نودست 

 یافت.

 

 :ایده اولیه طرح2تصویر شماره                                                                       

 بنابراین سه حباب درکناریکدیگر هسته اولیه طرح راشکل دادوسپس درمرحله بعدپین  ابتدائی زده شد.

 

 :طرح اولیه 1شکل شماره                                                                       

ازآن جایی که پین طرح از سه نیم دایره وهمان طور که قبی هم ذکرشد باالهام از حباب تشکیل شده بود بنابراین به 

تا به عبارتی هارمونی خود را با پین حفظ  نظر می آمد که حجم وپوسته کار باید کمی متفاوت ونو اجراشود

کندبنابراین این ایده به ذهنم رسید که سقف ساختمان می تواندترکیبی از حبابهای ریز ودرشت وموج باشد به همین 

 خاطر اسکیس اولیه به صورت زیرزده شد.

 

           
 

 :اسکیس اولیه2شکل شماره                                                                         
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 دیاگرام روابط وعملکرد-2

این مجموعه کلیتی از عملکردها را در سه فضای جدا از یکدیگرودر سه طبقه  درکنارهم فراهم کرده است.بدین صورت 

زهم مجزا بوده وبرای یکدیگر هیچ گونه  اری ،نمایشگاه وسالن همایش کامیکه درطبقه همکف کیس ها ،بخش اد

تداخلی ایجاد نمی نمایند.درطبقه اول هم فضای کتابخانه ، کارگاهها،سلف سرویس و...ازهم متمایزهستند.هم چنین 

 درزیر زمین هم فضاها ازیکدیگر تفکیک شده اند.

 
 : طرح نهایی3ل شماره شک                                                                     

 نتیجه گیری

جزیره کیش به واسطه قرارگیری درآبهای خلیج فارس وموقعیت خاص خودازلحاظ جغرافیایی ازاهمیت باالیی        

برخوردارمی باشدوهماره درسالهای اخیربه عنوان قطب گردشگری ایران مطرح بوده وهست .ناگفته نماند که کیش تنهاجزیره 

 وجز ء چندجزیره مرجانی محدوددردنیا می باشد که ازاهمیت طبیعی واقتصادی بسیارزیادی برخورداراست.مرجانی درایران 

این جزیر کوچک اما بسیار زیبااین سرزمین می تواند مکان مناسبی جهت احداث بالطبع باتوجه به موقعیت طبیعی وتوریستی 

شی وتحقیقاتی درکنار بخشهای نمایشگاهی می تواندنه تنهابه پژوهشکده علوم دریایی باشد .مکانی که باداشتن بخشهای اموز

پیشبرد اهداف علمی وزیست محیطی منطقه کمک شایانی نمایدبلکه مکان بسیار ایده الی نیز جهت جذب توریست وگردشگر 

 داخلی وخارجی باشد.
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