
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 

1 

 

 

ن یانگ ها و نگرش مدرنیته به معماری پایدار  با تأکید بر آثار کبررسی دیدگاه  
 

 2 علیرضا جزء پیری ،*1سارا امامی 

  e@yahoo.com912sزنجان، ایران،  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان دانشکده هنر و معماری،شجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دان -1

 _yahoo.com11alireza_jpiry@، ، ایرانواحد هیدج، دانشگاه آزاد اسالمی، هیدج ،گروه معماری -9

 

 

  چكیده
 به ولی. استشده ارائه زمینه این در گوناگونی نظریات و است معماری در موضوعات برانگیزترین بحث از امروزه پایدار، توسعه

 و است پاسخگو مکانی و محیطی شرایط و هاویژگی به نسبت که دانست سبکی از معماری میتوان را پایدار معماری طور کلی

 محیط بر را صدمات نماید و کمترینمی بهینه استفاده مطلوب محیطی شرایط ایجاد راستای در خود بستر هایقابلیت از

 منحصر معماری دیگر عبارت به و  است پذیرو تداوم پذیرانطباق نیازها، و شرایط تغییرات به نسبت اینبر عالوه. دارد زیست

کن یانگ . است منطبق نیز خود بستر اکولوژیك و طبیعی هایظرفیت با شناسیزیبا نیازهای به توجه ضمن که است فردی به

کند. صول کار خود قرار داده و در زمینه معماری بومی فعالیت میاز جمله معمارانی است که توجه به محیط زیست را جزء ا

های اخیر با های بلند مرتبه است که در دههها و ساختمانخراشهای او در معماری اقلیمی و بومی آسمانیکی از تخصص

های کار یانگ ژگیروند. یکی از ویتوجه به افزایش جمعیت و قیمت زمین، راه حلی برای حفظ زمین طبیعی به شمار می

ها به جای غلبه بر خراشها و آسمانشود ساختمانهای مرتفع با سایت و زمین اطراف است که باعث میهماهنگی ساختمان

پایدار)سبز( و معرفی  بررسی آثار  معماری شرح به مقاله پارچه و در ارتباطی قوی با آن پدید آید. دراینزمین، هماهنگ و یك

 راستا پرداخته خواهد شد. دکتر یانگ در این

 

 .هاخراشاکولوژیك، آسمان و طبیعی هایمعماری پایدار، معماری سبز، کن یانگ، ظرفیت کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 را متفاوتی های طرح و فرمها روز هر و ، است مشهود کامالا  معماری فضاهای بر جوامع شدن صنعتی و ارتباطات عصر تأثیرات

 و خاص شرایط به توجه بدون یا و ضوابط و شرایط سری به یك توجه با شاید که هایی فرم و ها طرح ، هستیم شاهد معماری در

 و حفظ زمینه در که معضالت و ها کاستی با توجه با امروز اما .شوند می ساخته صرف تقلید یا جالب توجه های فرم علت به صرفاا

 از ما عملکردی نیازهای تغییر و معماری فضاهای سازی بهینه به توجه همچنین هستیم و مواجه آن با انرژی از بهینه استفاده

 این کلی اصول باید آن کردن تر کاربردی برای و . باشیم  پایدار معماری عنوان با بناها خلق از نوینی تعریف سوی به باید معماری

 خلق فضاهایی باید ، دانست پایدار صد در صد و طلقم توان بصورت نمی را بنایی هیچ که آنجایی از . شود شناخته معماری نوع

 اصول و طبیعی منابع از موثر برداری بهره براساس سالم و پاك محیط یك و باشند نزدیك اصول این به نسبی صورت به که شوند

 اما کنند می یاد لیمیاق یا معماری سبز عنوان به صرفا پایدار معماری از ها مقاله و ها نوشته اکثر در و .شوند خلق اکولوژیکی

 .است شده پرداخته آنها به ادامه در که .گذارند تاثیر پایدار معماری خلق در دیگری مهم های مشخصه
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 معرفی کن یانگ-2
التحصیل معماری میالدی در مالزی به دنیا آمد. فارغ 1291کن یانگ از مطرح ترین چهره های معماری سبز است که در سال 

دکترای خود را در گرایش طراحی بومی در دانشگاه کمبریج  اوماری و طراحی منظر از دانشگاه پنسیلوانیا است.از مدرسه انجمن مع

سال است که در زمینه معماری تجربه علمی دارد. وی هم در زمینه معماری و هم در زمینه  03به پایان برد و اکنون بیش از 

ص ونه ای یکپارچه و هماهنگ با سایت و منظر اطراف طراحی شده است. تخصهای او به گاری منظر فعالیت میکند و ساختمانمعم

د اصول معماری اقلیمی در توان از پیشگامان کاربریهای بزرگ است. او را مها و پروژهایشان ، طراحی بومی در ساختمان

های اقلیمی در را با عنوان آسمانخراشدر این زمینه کتاب معروف خود  ها دانست.های بلند ، گونه جدید از آسمانخراشساختمان

به  "بزرگ و سبز"های اوست . همچنین از کارهای او در نمایشگاهی تحت عنوانچاپ رساند که گویای افکار و ایدهبه  1229سال 

 آمد که مورد توجه دوستداران محیط زیست واقع شد. به نمایش در 9330در سال  91قرن  سوی معماری پایدار در

-های بلند را امری ناگزیر میها و ساختمانیت و قیمت زمین ، ساخت آسمانخراشدر نظر گرفتن مسئله افزایش جمع ایشان با

او  های بلند مرتبه ذاتا مخرب طبیعت هستند.ه این تفکر درست نیست که ساختمانداند، اما طی کار حرفه ای خود ثابت کرده ک

طراحی "نوع طراحی را  ها میزان مصرف پایین انرژی است. یانگ اینخراشمانیکی از پیشگامان نوع خاصی از طراحی برای آس

شود که متناسب با نیازهای نوع جدید توسعه شهری مطرح می آل برایهای او به عنوان یك مدل ایدهنامند و ساختمانمی "اقلیمی

های ترین ویژگیرود. یکی از مهممی به شمار میوافراد برای فضا و با توجه به اهمیت روز افزون توجه به محیط زیست و طراحی ب

 .باشدطراحی او هماهنگی ساختمان با زمین است که در این زمینه طراحی منظر عمودی از شاخه های کار این معمار جسور می

ها برج ها وسایر آسمان خراشود یك پارچه دیده شود. و برخالف های او با زمین بستر خاین ویژگی باعث شده آسمانخراش

حالت غلبه بر زمین را نداشته باشد. طراحی منظر عمودی ، استفاده از گیاهان و فضای سبز در سایت و ادامه آن در نمای ساختمان 

ها و مصالح اکولوژی سایت و استفاده از انرژیبه تأثیر ساختمان بر  کند. عالوه بر آن یانگ در طراحیاین حالت را به خوبی القا می

 پذیر به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست توجه دارد.شتطبیعی برگ

تصمیمات یانگ برای طراحی بر اساس یك سری آنالیزهای به هم پیوسته است. او با استفاده از ریاضیات عوامل تولید را در 

اظت از منابع انرژی نیز به همان سیستم های ساخته شده و طبیعی سازمان میدهد.  تعهدی که او به معماری پایدار دارد در حف

ها را به برد. یانگ ساختمانو سازمان یافته و عملی به کار میهایی سازگار و اصول تقلید از طبیعت را در روشخوبی مشهود است. ا

های این که حتی بهترین بازوها و قلب خورند. با توجه بهکند که به یك سیستم زنده پیوند میاعضایی مصنوعی تشبیه می

آل فقط باید با انرژی بدن کار کنند، در واقع ایده های خارجی هستند و اندام مصنوعی ایدهمصنوعی همواره نیازمند منابع انرژی 

 یانگ نوعی توازن بین جسم ارگانیك و غیر ارگانیك است.

 

 چیست؟ پایدار معماری -3
 چندین عمر با بنا یك چون کنند سپری را زیادی عمر ااصرف که کنیم خلق بناهایی که نیست این معماری در پایداری مفهوم

. باشد پاسخگو خود حال زمان نیازهای به که نامید پایدار توانمی را هاییمعماری. ندارند هماهنگی حال زمان با نیازهای ساله صد

 رعایت کامال مصالح و اصالت اقلیمی، فرهنگی، شرایط بناها، این از خیلی در که یابیممی در سنتی بناهای مطالعه در و تأمل کمی با

 و شرایط و باشدنمی هماهنگ موجود هایمحدودیت و نشینی شهر زندگی نوع و زمان این نیازهای معماری با اما. است شده

 وممفه با است ممکن آینده هایزمان در کندمی تعریف((  پایدار معماری))  عنوان را به معماری از نوعی امروزه که هاییشاخص

 زیست محیط بر جدید معماری منفی اثرات از تا است آن بر سعی معماری پایدار نوین مباحث در و نداشته باشد کاربردی امروزی
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 مصرف در اقلیمی ویژه و طراحی محیط با همگون مصالح و مواد بکارگیری با عوض در و شود کاسته

 منابع زمینه در محدودیت و معماری امروز هاینیاز و زندگی به توجه با پس. آید عمل به جوییصرفه انرژی

 :باشد می ذیل موارد شامل که کرد معرفی پایدار معماری اصول عنوان به توان می را کلی هایشاخص سری یك ، انرژی

 اقلیمی و محیطی و فرهنگی شرایط از پذیری تاثیر .1

 ( یعتطب به آسیب حداقل)  زیست محیط و طبیعت با سازگاری و هماهنگی .9

 ( نگهداری و جویی صرفه)  انرژی مصرف در جوییصرفه .0

 عملکردی نیازهای به درست پاسخ .9

 ( مردم درك)  ابهام از دور خوانایی .5

 امروزی صورت به اما بومی معماری از ذیریپ تاثیر .1

 محیطی زیست هم و بصری لحاظ از هم مصالح از درست استفاده .7

 

 :اقلیمی و محیطی ، فرهنگی شرایط از یریتاثیرپذ  -3-1

 و فرهنگ این که باشدمی دارا را خود خاص شرایط و فرهنگ که کند می زندگی کشوری یا و شهر و اجتماع در انسانی هر

 زندگی الینفك جز نیز معماری چون باشد گذار تاثیر نیز معماری نوع در باید است تاثیرگذار هاآن زندگی در که طورها همانسنت

 فرهنگ با هماهنگی و تعامل در که است رویکردی که کنیم یاد گراییمنطقه عنوان به توانیممی بحث این که در. باشدمی هاانسان

 در و. کندمی تاکید خاص یمنطقه یك اقلیمی و جغرافیایی ، فرهنگی هایویژگی به توجه بر لزوم و داشته قرار فرهنگی بستر و

 و فرهنگ سمت به را معماران نگاه تا کردند تالش مدرن پست معماران که دارد از آن نشان معاصر معماری تاریخ راستا همین

 معماری عبارتی به. برگردانند ، دهد می شکل را آن پیرامون کالبد و محیط انسان هویت که چیزی آن کالم یك در و سنت و تاریخ

 آن در فرهنگ و رسوم و آداب و محیط و اطراف شرایط بلکه باید شوند لیدتو انبوه و سری بصورت صنعتی محصول یك مانند نباید

 ، فرم نوع لحاظ از تواندمی تاثیر این که باشند نقش داشته آن در اطراف شرایط باید پایدار معماری یك خلق در. باشد داشته تاثیر

 تطبیق از بعد باید پایدار طراحان و غریبه نباشد))  خود فاطرا به نسبت که کنیم خلق بنایی باید واقع در. باشد ... و مصالح و اقلیم

 هاآن برای است قرار که مردمی نژاد و دین و فرهنگ به محیطی، هایانرژی از گیریبهره به توجه و اطراف شرایط و اقلیم با بنا

 .نمایند توجه کنند طراحی

 : محیط( درك)  زیست محیط و طبیعت با سازگاری و هماهنگی  -3-2

 صدمه از توانیم می باشیم آگاه هستیم آن در که محیطی امکانات به ما اگر شودمی آغاز اطراف محیط از درك با پایدار طراحی

 خورشید به نسبت گیری قرار جهت جمله از طراحی مراحل شدن مشخص باعث محیط درك واقع در کنیم ها جلوگیریآن به زدن

 اکوتك معماری و ارگانیك معماری در زیادی هایتالش راستا همین در که گرددیم سایت در گیری ساختمان قرار چگونگی و

 در را تصرف و دخل و آسیب کمترین که شود اجرا و طراحی طوری باید ساختمان به تعبیری ارگانیك درمعماری گرفت صورت

 و طبیعت با هماهنگ پایداری کلش به ساختمانی مصالح و باشد خود طبیعت اطراف از جزئی عبارت به و باشد داشته طبیعت

 و درست راهکار ارائه به اطراف طبیعت تحلیل و تجزیه با باید طراحان پایدار. هستند محیط با هماهنگ کل در و هستند هارنگ

 طمحی با را مغایرت و ناسازگاری کمترین باید ساختمان پایدار خالصه بطور و بنمایند طبیعت در مصنوع اثر تلفیق برای مناسبی

. نماید وارد طبیعت به را زیان کمترین بپردازد که اثری خلق به محیط درست درك با باید طراح.  باشد داشته خود پیرامون طبیعی

 و طبیعت به را آسیب کمترین که تجدید انرژی و بازیافت و شونده تجزیه انرژی و سوخت از استفادهنیز با  اکوتك معماری در

 .کندمی وارد زیست محیط
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 : ( انرژی نگهداری و جویی صرفه)  انرژی مصرف در جویی صرفه  -3-3

 در حاضر قرن مسائل از بزرگ شهرهای گرمایی جزیره و زمین شدن گرم پدیده ، زیست محیط آلودگی ، انرژی بحران

 به باید که دشو فضاها کردن خنك و گرم صرف زیاد انرژی که شودمی موجب هااین یهمه که شود می محسوب سراسر دنیا

واز  کنیم کمك محدود طبیعی منابع حفظ به سازیساختمان مناسب مدیریت و طبیعی منابع معقول از یاستفاده با نوعی

 از باید بناها این در که باشدمی سبز یا پایدار ساختمانهای طراحی این راهکارها از یکی که دهیم کاهش را انرژی مصرفطرفی 

 است این بر سعی اکوتك معماری در که شوند انرژی از استفاده مجدد باعث هاییحلراه ارائه با و شود جلوگیری انرژی اتالف

(  بازیافت)  انرژی از بهینه و مجدد باعث استفاده بلکه نمایند جلوگیری انرژی اتالف از تنها نه که شوند ساخته بناهایی که

 سبز فضای از استفاده و تجدید انرژی و انرژی اتالف از جلوگیری پایدار معماری شاخصهای ترین مهم از یکی واقع در که شوند

 .انرژی دارند جویی صرفه در مهمی نقش اقلیم با متاسب فناوریهای و مصالح از استفاده همچنین و.باشد می بناها در

 عملكردی: هاینیاز به درست پاسخ - 4 - 3

 و کار ، زندگی که است بدیهی و باشدمی فضاها عملکردی وابطر و نیازها به توجه پایدار معماری شاخصهای از دیگر یکی

 قوت و ضعف نقاط و پذیرد می صورت معماران توسط شده طراحی فضاهایی در که هستند هاییهمه فعالیت و همه...  و تفریح

 در خالی و پر سطوح نسبت و فضاها بین درست و مناسب عملکردی روابط چون گذاردمی تاثیر جهان بوم زیست بر بنا یك

-می فضاها از بهینه استفاده چنین هم و کمتر انرژی اتالف باعث خودی خود به کارکرد با متناسب فضاهای طراحی و فضاها

 احترام مثال بطور پرداخت معماری فضاهای در داخل عملکردها تقسیم به زندگی نوع و فرهنگ به توجه با باید واقع در. شوند

 . است بررسی و تعمق قابل ایرانی هایخانه در خاص ایفض و پذیرایی ، مهمان به

 : ابهام از دور و خوانایی -5 - 3

))  عنوان از اما کردیم یاد پایدار معماری در زیست محیط درك و اطراف محیط درك از بیشتر شده عنوان مباحث در

 به منطقه آن مردم برای باید شودمی خلق که ییبنا اینکه یعنی کرد یاد((  مردم درك))  از توانابهام می از دور و خوانایی

 زیبایی اصول و نباشد بیگانه مردم فرهنگ با که باشد ایبگونه آن طراحی نوع و نیاید به چشم غریب و عجیب بنای یك شکل

 از ردمم که شود عمل ایبگونه مصالح رنگ و استفاده مورد مصالح و رم بناف طراحی در و.  باشد شده رعایت آن در شناسی

 ، ندارد منطقه معماری در ایپیشینه گونه هیچ غریب که و عجیب ترکیبات و هافرم از و نکنند بیگانگی احساس بنا دیدن

 .نشود استفاده

 امروزی: صورت به اما بومی معماری از برداری الگو - 6 -3

 کنیم خلق معماری بناهای توانیمنمی سنتی هایروش به و گذشته مانند دیگر نشینیشهر و تکنولوژی رشد به توجه با

-فناوری به توجه با توانمی اما ،نیستند پاسخگو سنتی ساخت هایروش هم و اندشده عوض معماری از فضای نیازما هم چون

 .کرد تبدیل و ترجمه زبان امروزی به را بومی معماری نوین های

 : محیطی زیست ظلحا از هم و بصری لحاظ از هم مصالح از درست استفاده  -3-7

-می تشکیل ساختاری و فرم از ساختمان چون گرفت نادیده تواننمی پایدار معماری ایجاد در را مصالح از استفاده نقش

 در تواننمی مستقیم طور به چوب از دیگر که آنجایی از مثال بطور. دآیمی بوجود مصالح بوسیله و پوسته فرم این که شود

 هاپوشاننده و تزئینات عنوان به شودمی ساخته چوب رنگ و طرح با که مصالح جدید از توانمی ماا کرد استفاده شمال اقلیم

 از محیطی تغییرات مقابل درموجودات زنده  بدن پوست باید مانند ساختمان پوسته اکوتك معماران عقیده به و کرد استفاده

 محیط برای که باشد موادی از هدش برده بکار رنگ نوع که کرد استفاده مصالحی از باید چنین هم دهد نشان واکنش ودخ

 .باشد نداشته ضرر زیست
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 پایدار و سبز صورت به ساختمان احداث لزوم-4
 دستخوش زندگی الگوی آوری،فن پیشرفت با. کشانید شهر در زندگی به طبیعت در زندگی از را انسان صنعتی تحول

 هایسوخت از گرم، هایلباس از استفاده و بیشتر پوشش جای به خود کردن گرم برای هاانسان که نحوی به شد، گونیدگر

 گرمایشی تاسیسات به را خود جای ساختمان در ونورگیرها هاسایبان بادگیرها،. نمودند استفاده کنندهگرم عنوان به فسیلی

 هجوم درنتیجه. است کرده فراهم انانس برای را افزونی روز راحتی و سایشآ تکنولوژی ترتیب این به. دادند وسرمایشی

 وساز، ساخت تردد، برای. بسیاری کرده است  تغییرات دستخوش را هاوجنگل طبیعی هایزمین از بسیاری شهرنشینی

 را انرژی شهرها. است شده بیشتر صوتی لودگیآ و هوا آلودگی نتیجه ودر یافته افزایش انرژی مصرف گرمایش و سرمایش

 نیز طبیعی ازمنابع برداریبهره به نیاز ،صنعت پیشرفتبا  درنتیجه. کنندمی ایجاد آلودگی و زباله آن جای وبه کرده مصرف

 چرخه دراین زندگی ادامه برای. شودمی هانآ نابودی به منجر طبیعی منابع از غیرمنطقی برداریبهره که نحوی به، شده بیشتر

 ولزوم نگرش این با. هستند اتمام به رو انرژی منابع که قرارداریم ایمرحله در اکنون ولی شده بیشتر انرژی به انسان احتیاج

 برجسته دارد وجود که محیطی زیست مشکالت به توجهبا پایدار حال عین ودر سبز هایساختمان دایجا مشکالت، کاهش

 .(1)شکلمیشود

 

 
 

 معماری پایدار-1شكل
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تحلیل و برسی آثار یانگ:-5  

 

 مالزی در Ta1 اداری جبر -5-1

 مالزی در Ta1 اداری معرفی برج -1جدول 

 

 

 
 

 مالزی در Ta1 اداری تصاویر  برج -1شكل
 

 ایده و کانسپت روند و شکل گیری طراحی توضیحات و ویژگی های پروژه ماهیت وکاربری پروژه

طبقه با  07ساختمان  -

کاربری اداری در شهر 

-کواالالمپور و در نزدیکی برج

ای مشهور دو قولوی ه

آن پتروناس قرار دارد و ساخت 

( طول  1221-1229سال ) 5

 . استکشیده 

 ایشیشه و براق آن نمای و بتنی ساختمان اسکلت -

 از غرب جبهه در ساختمان سطح تمام اما. است

 شده پوشیده خورشید نور برابر در محاظ صفحات

 .است

 مکان برای فضاهایی ساختمان بام روی در -

 یك و است شده گرفته نظر در کارکنان تفریحی

 پوشانده را آن روی ای پوسته شکل ای خیمه سازه

 باران بارش و خورشید تابش از نیز را افراد که است

 .دارد می امان در

 بوده باز نیز همکف طبقه ساختمان در ورودی البی-

 7 ساختمان این.  شود می تهویه طبیعی طور به و

 .است همکف طبقه زیر در پارکینگ طبقه

 ارچه زمین یك پروژه این سایت-

 جنوبی – شمالی کشیدگی با گوش

 آب برای کشیدگی جهت این. است

 استوا نزدیکی در که منطقه هوای و

 سایت هندسه و نیس مناسب است

 تطابق خورشید حرکت هندسه با

 مرکزی هسته سبب بدین.ندارد

 ها آسانسور ها، پله راه)  ساختمان

 جهت در(  ها سرویس و فرار ،پله

 به ، ستا گرفته قرار پالن شرقی

 از اداری اصلی فضاهای ترتیب این

 و محافظت ها صبح شدید آفتاب

 هسته برای نیز طبیعی تهویه و نور

 .میشود فراهم مرکزی

کشیدگی و محل قرار -

 .گیری سایت مورد نظر

 اصالح سایت . -

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مالزی در Ta1 اداری روند طراحی  برج -1نمودار 
 
 

 

 

 

 

موضوع 

 اولیه

مباحث 

یکبیوکلیمات  

 

طرح 

 نهایی

استفاده 

 از منظر 

نور و 

تهویه 

 طبیعی

فرار 

فضاهای 

اصلی از 

 نور شرقی

 جلوگیری

از تابش 

ه مستقیم ب

 داخل

استفاده 

از بام 

برای 

تفریح 

 کارکنان

 عملکرد و فرم 
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 مالزی پنانگ شهر در واقع MBF برج -5-2

 

 مالزی پنانگ شهر در واقع MBF معرفی برج -2جدول 

 

 

 
 مالزی پنانگ شهر در واقع MBF تصاویر  برج -2شكل

 ایده و کانسپت روند و شکل گیری طراحی توضیحات و ویژگی های پروژه ماهیت وکاربری پروژه

 طبقه 01 اداری –این برج مسکونی 

 لوکس بسیار مسکونی واحد 11 و

-1220) سال 9 آن تساخ و دارد

 این. انجامید طول به( 1223

 پروژی ترین موفق از یکی ساختمان

 زمینه در خصوص به ، یانگ های

 که است مسکونی های ساختمان

 وی فکری  اصلی های ایده توانسته

ونی به مسک ساختمان یك در را

 نمایش بگذارد.

تمام نمای ساختمان  اصلی 

ساختمان با جعبه هایی از گیاهان 

 نظر سازی شده است.م

 

طریق طراحی  در مقطع و پالن باعث ایجاد کانال های 

تهویه طبیعی و حرکت جریان هوای خنك در سه بعد فضای 

ساختمان میشود. و سایه بان ها و گیاهان کاشته شده در 

تراسها و حیاطهای طبقات آن را تشدید می کنند. کل 

روی یك مجموعه بتنی و سفید رنگ است. ساختمان ها بر 

طبقه به مراکز  1طبقه قرار گرفته است. این پایه  1پایه 

اداری و تجاری الزم برای استفاده کنندگان و ساکنان برج 

اختصاص دارد. بر بام طبقه ششم نیز استخر مجلل و بزرگی 

واحد با فواصل و شکاف هایی به  9تعبیه شده است .اما این 

ته اند تا تهویه صورت افقی و عمودی از یکدیگر فاصله گرف

طبیعی به راحتی انجام گیرد . اکثر واحد ها دارای تراسهای 

وسیع بامنظر سازی گیاهی فراوان هستند . پلکان و 

آسانسورها نیز در فضای میانیدو جهت شمال و جنوب و بین 

واحد ها قرار گرفته اند. ای فضا ، خود یك تراس وسیع و 

یه طبیعی به راحتی پهن است که از دو جهت باز بوده و تهو

امکان پذیر است. همچنین در سطوح باالی برج در هر سه 

 طبقه  حیاط های باز رو به آسمان طراحی شده است.

 

سایت این مجموعه در شمال 

شرقی جزیره پنانگ قرار 

گرفته است، چشم انداز 

دراماتیك رو به دریا و موقعیت  

و آب و هوای گرم و استوایی 

انگ منطقه سبب شده تا ی

طراحی این مجموعه را به 

صورت  پالنهای باز با تراس 

های وسیع و در یك مقطع 

پلکانی شکل و بریده شده 

انجام دهد. این شیوه طراحی 

تهویه طبیعی هوا به صورت دو 

طرفه را بهترین نحو ممکن 

 میسازد.

 

این ساختمان 

ایده یانگ مبنی 

بر ) مکانی در 

آسمان ( را 

تداعی میکند و 

ن قواعد هم زما

منظرسازی 

عمودی و تهویه 

طبیعی را نیز در 

 بر دارد.
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 مالزی پنانگ شهر در واقع MBF روند طراحی  برج -2نمودار

موضوع 

 اولیه

مباحث 

کبیوکلیماتی  

 

پردازش 

یکامپیوتر  

 

طرح 

 نهایی

 استفاده از

ظر امن  

حیاط های 

 معلق

تراس های 

 بزرگ

ی شبکه بند  

 پلکانی

 

 عمکرد

 

 

 فرم ساختمان

 

 

 

 

 

 

ی روابط فضای

 بهینه

جهت کیری 

 مناسب در سایت

توجه به مباحث 

 ایرودینامیک

توجه به معماری 

منظر وایجاد  

یکپارچگی 

تساختمان با سای  
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 سنگاپور ملی کتابخانه ساختمان جدید -5-3

 

 سنگاپور ملی کتابخانه معرفی ساختمان جدید -3جدول

 

 
 سنگاپور ملی کتابخانه ساختمان جدید تصاویر -3شكل

 ایده و کانسپت روند و شکل گیری طراحی توضیحات و ویژگی های پروژه ماهیت وکاربری پروژه

این ساختمان آخرین -

روژه اجرا شده توسط پ

وامر نیانگ است که 

در سنگاپور  9335سال 

 افتتاح شد.

طراحی این  -

ساختمان در سال 

به مسابقه  1221

ت گذاشته شد و ساخ

سال به طول  7آن 

ها این انجامید. بعضی

ا آسمان ساختمان ر

خراش زنده نامگذاری 

 اند.کرده

 

و  سررتر به فعالیتهای عمومی و پوچكکبلوك منحنی شکل -

ای لن اجتماعات و مرکز ارتباط رسانهتر مانند نمایشگاه ساصدا

های عظیم در نما باعث کاهش تصاص دارد. وجود سایباناخ

جذب گرمای خورشید و انتقال آن به فضاهای درونی و 

جلوگیری از ورود آفتاب مستقیم در طول روز به فضای داخلی 

شود. ساختمان دارای یك بخش مرکزی باز است که در آن می

شود. بازدهی انرژی در این تهویه به صورت طبیعی انجام می

 تجاری –بیشتر از یك بنای اداری  %93ساختمان به مقدار 

ترین جایزۀ زیست ابه در سنگاپور است. این ساختمان بزرگمش

به خود اختصاص داده است.   9335محیطی سنگاپور را در سال 

که دو بلوك  متر ارتفاع  است 139طبقه و  11خانه دارای بکتا

است. این دو بلوك   ههای متفاوت طراحی شدجدا گانه  با اندازه

ارتباط دارند و در  دیگریك مسیر نیمه بسته با یكتوسط 

باالتر نیز این ارتباط توسط پل هایی  بین دو بلوك طبقات 

 شود.برقرار می

 

 

، ایستا و های مختلف ) پویاترکیبی از المان-

مرکب ( برای اجرای یك طراحی پایدار در 

      ن ساختمان به کار گرفته شده است.ای

گیری ، جهتاستفاده از نور طبیعی روز -

صحیح ساختمان نسبت به نور خورشید ، 

ه سایبان و آفتاب گیرهای مناسب ، تهوی

ها  و طبیعی و استفاده  مناسب از رنگ

گیاهان اصولی است که معمار در این 

            ساختمان از آنها بهره گرفته است. 

همچنین به دلیل مالحظات زیست -

مصالحی  حیطی سعی شده است از مواد وم

که از مواد بازیافتی ساخته  استفاده شود

های تخته های دیوارها پوشششده، کفپوش

های محلی از این به دست آمده از چوب

 جمله هستند. 

معمار در این -

ساختمان یك 

بازی زنده از 

سایه و نور 

پدید آورده 

است که نه 

تنها باعث 

زیبایی است 

عث بلکه با

خنك شدن 

فضاهای داخلی 

برای استفاده 

کنندگان نیز 

 میشود.
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 سنگاپور ملی کتابخانه روند طراحی  ساختمان جدید -3نمودار

 

 یانگ توسط شده ارائه کارهای راه برخی-6

 همواره معمار یك برای. کند توجه آن به باید امروزی انسان که است موضوعی  ترین یاتیح ، زیست محیط حفظ -1

  کرد؟ خلق آینده برای پایدار طراحی میتوان چگونه که باشد سوال جای این باید

 طبیعت مخرب که او کار کنونی روش ، باشد هماهنگ زیست محیط با انسان توسط شده ساخته محیط باشد قرار اگر

 .یافت خواهد غییرت است

 و ساختارها پروسه از را خود شده ساخته محیط توانمی آیا که سوال این یا.  مکنی شروع طبیعت به نگاه با باید ما -9

 در چیز همه و  دهدنمی هدر را چیزی سیستماکو کرد؟ تقلید هاآن هایچرخه و هااکوسیستم از خصوص به ، طبیعت عملکرد

 .دهدنمی هدر را چیزی اکوسیستم از تقلید به نیز ما توسط شده ساخته محیط براینبنا.  نهاستآ چرخه

موضوع 

 اولیه
مباحث 

یکبیوکلیمات  

پردازش 

یکامپیوتر  
طرح 

 نهایی

ز استفاده ا

 منظر 

حیاط های 

 معلق

ایوان های 

 سراسری

  شبکه بندی

استفاده از 

 سایبان برای

 کنترل نور

بازی نور 

 و سایه

 عملکرد و فرم 

استفاده از 

مواد و مصالح 

 بازیافتی
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-اکوسیستم و آن با سازگار و طبیعی محیط درون سیستمی عنوان به شده ساخته محیط طراحی بومی طراحی واقع در

 .است طبیعی محیط این های

 را کل یك هم با که ندتهس زنده غیر و زنده داتموجو شامل پذیرتعریف واحدهای ، طبیعی محیط در هااکوسیستم -0

 و درختان قطع ، زیست محیط آلودگی مثل ملیاعو خاطر به که است آن طراحی نوع بدترین اساس این بر. دهندمی تشکیل

 .باشد داشته دنبال به را محیطی هایزیان کمترین که باشد ای گونه به ما طراحی. کندمی تخریب را ،طبیعت غیره

 دستیابی. عمودی صورت به هم و عمودی صورت به هم یابد، بهبود اطراف ومنظر طراحی یانبومی م پیوندهای باید  -9

 در منابع اشتراك باعث و ورندآمی وجود به را پویای و تحرك ، هابرهمکنش ، ارتباطات انواع از وسیعی سطح پیوستگی این به

-می هاسکونتگاه پذیریانعطاف و زیستی هایگونه و زنده موجودات تنوع شافزای باعث ایتوسعه چنین. شودمی مرزها یهمه

 .شود

 محیط بقا برای ایناحیه طرح و ریزی برنامه در بومی ارتباطات و هاراه کردن فراهم ، شهری گوهایلا ساخت در -5

 ضرورت یك شده ساخته فرم رد افقی و عمودی ارتباطات اصالح و  بهبود این بر عالوه.  است کننده تعیین و مهم بسیار زیست

 .یدآ می حساب به

 .داد ادامه بام تا داخل در را اکولوژیکی ارتباطات باید طرح در میباشد طبقه چند ها ساختمان بیشتر که نجاآ از 

 ای گونه به را شده ساخته محیط هایپروسه و گانیكار غیر هایجنبه باید بومی پیوندهای افزایش منظور به -1

 کامل طبیعت هایاکوسیستم باید واقع در.  شوند اکوسیستم به تبدیل متقابال آنها تا کرد یکپارچه اطراف منظور با یکیبیوژ

 .میابد افزایش زمین کره بقای برای سازانسان هایاکوسیستم کارایی ترتیب بدین.  شوند

 هایویژگی باید ابتدا انسانی تفعالی هر از قبل طراحی برای. است سایت اکولوژی تشخیص بومی، طراحی - 7

 وارد آن به که فشارهایی برابر در مقاومت برای محدود ظرفیتی با دارد اکولوژی یك سایت هر.  دانست را محل آن اکوسیستم

 تأثیرات حداقل از میزانی میتواند تأثیرات این. میبیند خسارت جبران قابل غیر ای گونه به شود آن از بیشتر فشار اگر. میشود

 کردن صاف ، گیاهان و درختان قطع قبیل از ، زمین کلی خرابی تا دسترسی برای کوچك زمینی تسطیح قبیل از ، محلی

 .باشد موجود آبی هایراه مسیر تغییر و پوگرافیوت
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 گیریهنتیج

 آشتامیدنی، آب منتابع کتاهش جمعیتت، افزایش زمین، شدن گرم چون خطراتی و فسیلی منابع کاهش قبیل از عواملی

 صحیح طراحی راستا دراین. است انداخته مخاطره به را زمین کره آینده و حال... و زیست محیط آلودگی محیطی، منابع کاهش

 بته بتا. باشتد آینده در تهدیدها این از مبرا جهانی ساخت در هاکانار اثیرگذارترینت از یکی تواندمی شهرها کالبد و هاساختمان

 از ،زنتدگی بترای آستایش بتا و راحتت فضتای  ایجاد بر عالوه توانیممی پایدار شهرهای توسعه و پایدار معماری اصول بردن کار

 بلکته کنتد، رنتگ کتم را آینتده خطترات به حصول دتوانمی تنها نه پایدار شهرهای ایجاد. نماییم جلوگیری رو پیش تهدیدهای

 ": باشتدمی زیتر اصتلی محتور سه بر پایدار طراحی شهری، مقیاس در. دارد را جوامع اجتماعی و اقتصادی امنیت بهبود توانایی

 ورهتایمح اجتمتاعی هتایارزش " آوری فن و طراحی مهارت( انرژی و زباله و آب سبز، فضای اقلیم، ریز شامل) محیطی منابع

:  بتردارد در ارزشتی چند ترکیبی پایدار معماری .دارد قرار پایدار توسعه با مرتبطین اکثر توافق مورد اصلی عناصر عنوان به فوق

 پروسته یتك در بایتد پایتدار اصول معماری تمام .. که.و مناسب مصالح,  محیط با هماهنگی,  اجتماع,  محیط ، شناسی زیبایی

 یابد . تجسم ، روانی و بصری لحاظ از و پاك سالم زیست محیط شدن ساخته به منجر که کامل
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