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  چكیده
 حجم و سو ازیك امروزی جوامع در مصرف الگوی تغییر و جمعیت افزون روز افزایش تکنولوژی، سریع رشد به توجه با امروزه دنیای در

 انرژی مصرف کاهش و مطلوب  وری هبهر انرژی، منابع از بهینه استفاده دیگر، سوی از ها نیروگاه احداث الزم جهت گذاری سرمایه عظیم

 طبیعی، های انرژی از بهینه استفاده و ساختمان های هزینه کاهش جهت داده است. در قرار توجه مورد مختلف جوامع در را الکتریکی

 اتوماسیون و مدیریت های سیستم عملکرد ساختمان در و حسگرهایی سنسورها حضور و ای رایانه و اطالعات فناوری بکارگیری و تکنولوژی

 بکارگیری از ناشی های جویی صرفه به طوری که داشت. خواهند بر در را انرژی جویی صرفه مجموع در که گردند می چشمگیرتر ساختمان

 شود. می مربوطه های هزینه جبران موجب کوتاهی زمان مدت در ها سیستم این

 سقف با گذشته سده در و شده مشاهده ها اقلیم تمامی در باز، رو سقفی با و مختلف اشکال به ساله، هزار چند تاریخی سابقه با آتریوم

 نشیمن، و پذیرش برای عمومی ساختمانهای در آسایشی، شرایط تداخل و زیاد حرارتی اتالف علیرغم متفاوت، ویژگی های و ای شیشه

 می تواند آتریوم تنها نه پایدار معماری اهداف به توجه با است. گرفته قرار استقبال مورد درونی سبز فضاهای وایجاد داخلی روشنائی تامین

 گرمایش و سرمایش به شکل انرژی مصرف کاهش جهت در هم جدیدی را نقش بلکه باشد داشته پائینی انرژی اتالف که شود طراحی چنان

 را داخلی بازشوهای سطوح افزایش امکان آن بودن حرارتی میانجی ویژگی به توجه با و کرده ایفاء خورشیدی فعال غیر عملکرد طبیعی،

 فضائی در ارتباط تعامل و و همگرایی احساس یك یجاد ا باعث سو یك از ها آتریوم که آنجا از سازد. میسر بیشتر طبیعی نور یافت در برای

ارتقاء  برای پایدار اریمعم اهداف می آورند؛ پدید شهر به ساختمان اتصال برای را مشترکی مرز دیگر سوی از و شده داخلی دلباز و فراخ

 در ساختمان یك اجزاء سایر همانند آتریوم ها حقیقت در می گردد. متجلی آن به واسطه مردمی های مشارکت و شهری زندگی کیفیت

بهره  انواع باشند. امروزه از داشته آن با متناسب عملکردی و نموده تبعیت پایدار معماری کالبدی اهداف از به کل باید جزء از روند یك

 آوردن در حرکت به منظور خورشیدی سلول های و باد انرژی برای استفاده از طراحی آتریوم  به توان می طبیعی، های انرژی از گیری

 نیز اشاره کرد. آتریوم مراکز درمانی که در نهایت به بهبود کیفی فضاهای داخلی کمك می کند، باالی در متحرک سقف های

مراکز درمانی کودکان  و همچنین روش بررسی میدانی  سازی هوشمند ی کیفی در جهت ارائه راهکارهای  برایدر این پژوهش، از روش ها

 شده، گردآوری ای کتابخانه اطالعات طریق از که آتریوم عنوان بیمارستان به باز فضای حرارت درجه کنترل برای گرهایی حس توسط که

 های ساختمان عناصر سنتی و انرژی مصرف میزان رساندن حداقل به در طبیعی رژیهمچنین نحوه به کارگیری ان استفاده شده است.

عناصر استفاده  این مرغوب و های پایدار معماری از دید هم عناصر و این حفظ لحاظ از هم مدرن، که و امروزی نحوی به سنتی و گذشته

 شده باشد. 
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   مقدمه -1
 امکان بشر زندگی پیرامون محیط و انرژی مصرف به توجه بدون پایدار توسعه که دارند اعتقاد اندیشمندان از بسیاری امروزه

 ارزشهای با هماهنگ طراحی های مهارت و محیطی منابع مقوله دو با ارتباط در یدبا انسانی های فعالیت این رو از .نیست پذیر

 در .است اکولوژی و انرژی محیط، با ارتباط در راستا همین در نیز پایدار معماری. پذیرد انجام انسانی طرواب تقویت و اجتماعی

 در حال عین در و هستند مستقل هویتی رایدا خود ،یکپارچه و پیوسته بهم اجزائی بعنوان داخلی فضای ،معماری چنین

 کمترین معماری چنین می اورند. پدید را پایدار معماری یك های شاخصه ،شده هماهنگ ساختمان فرم با جانبه همه فرایندی

 عین در و پیچیده فرآیندی پایدار معماری برای طراحی این رو از .دارد اکولوژیك ارتباط آن با و گذاشته محیط بر را مخرب اثر

 : معماری این مهم اهداف از .است شده ریزی برنامه حال

 .باشد داشته انعطاف قابل و منظوره چند عملکردهای .1

 .پذیر باشد امکان آن در تجدیدپذیر انرژی های از استفاده حداکثر .2

 .نگذارد محیطی زیست مطلوبان تاثیر خود ساختگاه بر .1

 .باشد داشته اقلیم به توجه با طراحی .4

 .شود استفاده بشری تمدنهای و گذشته تجربیات زا آن در .5

 .نماید قلیمی مطالعه ا شرائط با منطبق فرمهای بعنوان را بومی فرم های .3

 .گردد افراد میان در مشارکت حس و زندگی کیفی ارتقاء باعث .7

 و تیو آن ها با هدا مدنظر قرار گرفته افتهیتوسعه  یاصل اساسی در کشورها كیبعنوان  یانرژ حیاکنون فرهنگ استفاده صح

ی ساز نهیانجمن به)اند.  افتهیدست  یبموقع انرژ نیخود در کنترل و تام هیبه اهداف عال یادیتا حدود ز یانرژ حیصح تیریمد

 ی(انرژ مصرف

 و ومیبرطرف کردن مشکل مسقف بودن آتر یمقاله برا نیموضوع و هدف ا نیا یشده در راستا یتوجه به اطالعات گردآور با

پژوهش می توان به طراحی سقف  نیا جیمی باشد. که از نتا رفشا نیا ریرخ داده در فصل تابستان در ز یگلخانه ا ندیفرآ

شده و با توجه به گرما و سرما  هیکه در فضا تعب یهوشمند یمتذکر شد، که توسط سنسورها م هاویآتر نیا یباال متحرک بر

را به حداقل می رساند  یمصرف انرژ زانیم نکهیعمل عالوه بر ا نیشود. اسقف باز و بسته  نیدهند؛ ا می عکس العمل نشان

 یمصرف انرژ زانیاستفاده کرد که م كیفتوولتائ یاز سلول ها زیسقف ها ن نیحرکت ا یبرا مصرفی برق دیتول یمی توان برا

 و ارائه داده شود. بررسی کاهش داده؛ زیرا ن کییالکتر

 

 تاریخی پیشینه -1

فرم این . نمود مشاهده سنتی ساختمانهای در و بدوی های خانه در می توان را پایدار معماری شکل ترین عبدی و ترین خالص

 آمده بدست آن با انطباق حداکثر و اقلیمی ازشرایط مستقیم ادراک و انسانی تجربیات محیط، در موجود مصالح اساس بر بناها

 تا باستان روم از که است )اندرونی( خصوصی حیاطهای یا سقف در ای هروزن با اتاق بناها، این فضاهای کارآمدترین است. از

می  شناخته عمومی ساختمان های در آتریوم نام با کلی بطور اکنون و داشته وجود آن متنوع اشکال ایران به ویژه و دور خاور

 را درونگرا _ا برونگر معماری الگوی نوعی خارجی، سطوح برشفافیت تاکید و داخلی فضاهای تعمیق با مدرن معماری شوند.

 و طبیعی نور تا توانستند ها آتریوم بنابراین شد. ساختمان میانی فضای به نور ورود نیازمند ناخواسته و خواسته و آورد پدید

 اختیار در استوائی، زیبای درختان و سبز پوشش وجود و ها دسترسی تسهیل با همراه را باران و باد از ای شده حفاظت فضای

 بر را معماری این اهداف میتوانند چگونه فضاها این، پایدار معماری موضوع به فراگیر رویکرد به توجه با اما .دهند قرار اکنانس

 سازند؟ آورده
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 ها جنبه این دهیم. قرار بررسی و سئوال مورد پایدار معماری یك مختلف های جنبه از را آتریوم باید جواب به رسیدن برای

 :شامل

 مناسبند؟ آن نگهداری و انرژی جوئی صرفه در اندازه چه تا آتریومها .1

می  عمل چگونه بامحیط اکولوژیك رابطه و انسانی آسایش تامین و معتدل اقلیم خرد یك ایجاد درجهت آتریوم .2

 کند؟

 بین ارتباط در را نقشی چه و شده اجتماعی تعامالت باعث چگونه پایدار توسعه یك چارچوب در آتریوم .1

 میکند؟ ایفاء شهر و ساختمان

 جنبه محل، اقلیمی شرایط به باتوجه و آتریومها انواع طراحی زمینه در شده انجام تحقیقات گرفتن نظر در با .4

 .اند قرارگرفته بررسی مورد فضاها اینگونه از های متنوعی

ذیل  ده و معموال آنرا درخطی، اتصالی و محیطی دست بندی ش طور کلی به پنج دسته مختلف مرکزی، یکپارچه،ه آتریوم ها ب

 انرژی، جوئی صرفه امکان و  حرارتی میانجی نقش نظر از همچنین (. آتریوم ها را1شکلکنند )  مبحث گلخانه ها  معرفی می

 آن، درون که در سطوح مقادیر و حرارتی سازی ذخیره میزان گذاری، شیشه انواع آن، مجاور فضاهای آسایشی بر شرایط تاثیر

 توجه مورد آتریوم بیرون و درون عمومی فضاهای گیری شکل نحوه و طبیعی روشنائی مقدار و صدا ا پراکندگیی کاهش اثرات

 .اند داده قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع آتریوم از باال به پائین مرکزی.یكپارچه، خطی، اتصالی. -1 شكل

 

 

 انرژی نگهداری امكان و جوئی صرفه نظر ز ا عملكرد آتریوم بررسی  -2

 : شود جوئی صرفه باعث می تواند شکل چهار به مختلط و عمومی کاربری های با به ویژه ،نساختما دریك آتریوم یك یجادا

اما  است، داخلی دمای سانتیگراد درجه11-15 دارای معمول بطور حرارتی میانجی بشکل ، حائل فضای یك بعنوان آتریوم

 از آتریوم مجاور است. فضاهای تغییر حال در زمانی تأخیر با و یرامونپ محیط دمای نوسانات با همراه آتریوم خود دمای

 بستگی به جوئی صرفه این مقدار می کاهد. آنها شفاف سطوح از ناشی حرارتی اتالف از و شده محافظت شدید محیط تغییرات
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 آن سطوح عایقکاری میزان و آن سازنده عناصر حرارتی هدایت ضرائب آتریوم، تهویه و هوابندی وضعیت آتریوم، داخلی دمای

 .دارد

 سطوح دارای آتریوم اگر .می دهد راکاهش ساختمان سرمایش و گرمایش بار تازه، هوای سازی سرد پیش یا گرم پیش با

 روز در گرمایش برای خورشیدی از انرژی فعال غیر بشکل باشد، چرخیده نیز جنوب به سمت و بوده حرارت ساز ذخیره

 .می کاهد مصرفی انرژی از کرده استفاده تابستان شب در سرمایش و زمستان

 آتریوم ها از بعضی نیز مقابل در و می دهد کاهش آنرا گرمایشی نیازهای آتریوم مجاور فضاهای در انرژی های جوئی صرفه

 نیز آتریوم درونی گرمای به توانائی این می آورند. اما پائین را ساختمان گرمایش نیازهای کل بودن میانجی خصلت بواسطه

 :است ارتباط در زیر موارد با گرما این دارد. بستگی

 دیوارها سطح به آتریوم های پنجره خارجی سطح نسبت .1

 کل به داخلی های پنجره سطح نسبت با معموال که اصلی سازه از آتریوم جداکننده دیوار از حرارت عبور میزان .2

 .می شود تعیین دیوار سطح

 .آتریوم خارجی های پنجره از حرارت انتقال عبور وآهنگ شیب گیری، جهت .1

آتریوم های  بهتری را بر فضاهای مجاور دارند و بر عکس اثرمیانجی، ساختمانهایی که دارای آتریوم مرکزی یا خطی هستند

میانجیگری نوع چسبیده و  افزایند. قابلیت می ساختمانمیانجی کرده و بر زیبائی  شده تنها برای قسمتی از بنا ایجاد یکپارچه

 .نمایند اما این آتریوم ها باید هوای گرمتری نسبت به بقیه دریافت یا دور گرد بطور بالقوه زیاد بوده

 رو دیوارهای سطح که زمانی و است بیشتر عمودی حالت از حرارتی اتالف میزان باشند دار شیب آتریوم های شیشه که زمانی

 ساختمان داخلی وضعیت در هم تغییری و می یابد کاهش %25 تا آن گرمایشی نیازهای یابد، شافزای آتریوم درون شید خور به

 . بود خواهد ساختمان تهویه نحوه از تابعی آتریوم در گرما جذب حالت این در نمی کند. ایجاد

 روش ها این داد. کاهش را ادم افزایش می توان این مناسبی روش های با و می شوند دما افزایش دچار تابستانها در ها آتریوم

 به متصل بانهای سایه و یا معلق صفحات یا درختان با سطوح اندازی سایه بادگیر، یك از استفاده شامل می تواند مثال برای

 .باشد تابشی برودت و حرارتی جرم بکارگیری و تهویه آتریوم، سازه

 این که زیرا دارد بستگی آتریوم در گذاری شیشه میزان خابانت به زیادی دازه ان تا آن های جنبه سایر و انرژی وری بهره

 .می گذارد تاثیر حرارتی بندی الیه و حرارتی بارهای روز،  نورتکمیلی دریافت میزان روی بر عامل

 

 محیط با اکولوژیك ارتباط ایجاد و معتدل خرد اقلیم ایجاد در آتریوم نقش -3

 می برند. بهره آتریوم ویژگی های از بزرگ فروشگاه های بیمارستان ها، تل ها،ه ادارات، از اعم کنونی ساختمانهای از بسیاری

 تامین تنها نه آتریوم ساختمان ها، اینگونه در است. مشخص کامال استوائی و گرم بسیار و سرد های اقلیم در فضا این اهمیت

 ای شیشه سقف زیر در گفتگوست. و بازی و نشیمن گردش برای فضائی خود بلکه هاست عملکرد برای تازه هوای و نور کننده

مونترال،  و تورنتو شهرهای ودر کانادا در . دهند انجام ساعد نام فصول در را روزانه های فعالیت از بسیاری می توانند مردم

 و محیطی لحاظ از آن کنترل با تنها آتریوم در شرایطی چنین ایجاد اند. گرفته قرار استقبال مورد بسیار گذرها زیر و ها آتریوم

می  تاکید نامساعد هوائی و آب شرائط با هائی اقلیم در را فضاها اینگونه طراحی ضرورت بر استقبال این است. میسر اکولوژیکی

 .کند

 راانعکاس آن و کرده خود رشد صرف را خورشید تابش فعال، غیر اشیاء بعنوان آنها که زیرا دارند رشد امکان آتریوم در گیاهان

 و برگ هایشان توسط ذرات و آب بخار جذب اکسیژن تولید و فضا از کربن اکسید دی جذب با گیاهان نمی دهند. تابش یا

 . می کنند ایجاد انسان حضور برای را مناسبی محیط اندازی سایه ایجاد
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 داخلی عمومی فضاهای ایجاد با پایدار معماری در آتریوم نقش -4
 و بنا داخل در حرکت تسهیل ضمن فضائی چنین در بدانیم. کننده یکپارچه فضای راآن تا می شود باعث آتریوم هندسی ویژگی

 اداری مرکز رایت لوید فرانك که زمانی بود. خواهد همراه تعامل و همبستگی احساس و تمرکز و تفکر با افراد حضور دسترسی،

 . می شد متجلی کار یدرفضا باید که بود انسانی ارزشهای به احترام بدنبال نمود، طراحی را الرکین

 تالش وی اما شد انجام کارگاه ها و ادارات شامل شهری عناصر از نامطلوب ترتیبی و مسطح ای محوطه در اگرچه وی طراحی

 هم درکنار آن اعضای می شد، رعایت شرکت مراتب سلسله آنکه ضمن تا کند تبدیل درونگرا ای فض به را کار محیط تا نمود

 فضای تا بود آن پی در آنها، زیر در آتریوم فضای و سقفی های نورگیر ایجاد با او کنند. توجه جدیت با ودخ بکار و یافته پرورش

 کار اتمام از پس کارمندان اینکه علت شاید یابند. ارتقاء هم با هنر و کار زندگی، آن در که کند بندی قالب را شکوهمندی

 .باشد بوده ساحسا این از ناشی می کردند درنگ آنجا در را مدتی

 آن از رسمی غیر بشکل خود کارهای نمایش و گردهمائی جهت دانشجویان که است خوشایندی فضاهای جمله از آتریوم

 وصدای سر و جوی شرائط از فارغ دوستانه های مالقات و گفتگو، فراغت اوقات گذراندن برای فضائی چنین می کنند. استفاده

 .است بوده مطلوب بسیار آبنماها و درختان از استفاده و ها کافه و تورانهارس همچون خدماتی درکنار و خیابانها

 از خارج در را یادگیری تداوم اموزشی فضاهای ودر نموده میسر را انسانها نزدیك ارتباط امکان ترتیب همین به آتریوم

ماهیت  می کند. تقویت اجتماعی تعامالت کنار در را انسانی فعالیت های و کرده تشویق شده بندی زمان و مقید کالسهای

 های نمونه از. نظرهاست تبادل و جشنها پائی بر ویا نقاشی، موسیقی چون مردمی هنرهای تبلور برای ای زمینه آتریوم عمومی

 از هدف مهمترین که می باشد شایر هرتفورد دانشکده و آلمان درسدن در پالنك ماکس تحقیقات مرکز طرح، قابل موردی

 . است بوده دانشجویان و دانشمندان میان در یکپارچه هویت یك ایجاد آنها در مآتریو طراحی

 اتاق ها، شامل عمومی، فضاهای همه آتریوم اند. بوده جمع گرائی و مساعی اشتراک حس تشویق بدنبال آتریوم بواسطه طراحان

 .است گرفته قرار نمادین بطور حجم مرکز در خود و آورده هم گرد را ادارات و آزمایشگاه ها

 

 ساختمان در کارمندان و شمالی شایر هرتفورد همگرائیدردانشكده و یادگیری تعامل، _درآتریوم انسان حضور - 2شكل 

 الرکین
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 پایدار معماری یك چارچوب در شهر و ساختمان ارتباط ایجاد در آتریوم نقش -5

 درون فضای مابین جدید رابطه ایجاد امکان اند، گرفته نظر در ساختمان ها توسعه یا طراحی در معماران که جدیدی اهداف از

 جمله از میاید. پدید ساختمان از بیرون جامعه و درون افراد مابین همگرا ای رابطه اینکار با است. شهری فضای با ساختمان

 در آتریومها طراحی با دارند. عهده بر ها آتریوم را تحول این کلیدی نقش است. عمومی فضاهای به ها موزه تبدیل ها برنامه این

 این . می شوند کشیده آنها بهدرون عمومی فضاهای ها، موزه مجاور شهری های نمودن میدانچه مسقف ویا ها موزه جوار

 مفصلی همچون آتریوم حالت این در باشد. جدید و قدیم ساختمان دهنده ارتباط آتریوم که میگرد، دوچندان زمانی ارتباط

 ها رامپ حرکت فضا همین طریق از می کند. تاکید هم قدیمی ساختمان حضور بر و کرده برقرار را ساختمان دو حیاتی رابطه

 دو بین آتریوم ایجاد با اگرچه می شود. پذیر امکان فضا از بعدی سه درک ایجاد امکان و می شود شروع طبقات به ها پله و

 توزیع اما یافته کاهش قبل حالت به نسبت ساختمانها های رهپنج از دریافتی روشنائی و مستقیم کوران میزان ساختمان

 .داشت خواهد پی در را افراد همه رضایت آتریوم به مشرف فضاهای تمامی در تهویه و دما، رطوبت یکنواخت و مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LSE درساختمان اجتماعی روابط تقویت و اقلیمی عوامل از گیری بهره در آتریوم نقش -3عكس

 

 گیری تیجهن

 و انرژی هایآوری فن بکارگیری بر صرف تاکید و محیطی شرایط به نسبت بیستم قرن مدرن ساختمانهای پذیری انعطاف عدم

است. به  نموده جدی بحران دچار آنرا اکوسیستمی های چرخه و زمین کره حیات سرمایش، و گرمایش تامین در ناپذیر تجدید

تای توسعه پایدار نمود بیشتری پیدا کرده است. که یکی از عناصر مهم استفاده از انرژی همین جهت استفاده از انرژی در راس

 فضاهای ترین بخش هویت و ترین شاخص از یکی مرکزی، نورگیر آتریوم یا پایدار در مناطق گرم و خشك آتریوم ها هستند.

 و توجه مورد می تواند داخلی دسترسی و نائیروش تامین نقش از فراتر مدرن، معماری در بویژه و گذشته در مورد استفاده

  گیرد. قرار استفاده

به دام  یهوا انیو جر هیمی باشد تهو فییو ظر ادیز اریضوابط طراحی بس یدارا مارستانیب یطراحی فضا نکهیبا توجه به ا

پژوهش به وفور  نیکه در افضاها  نیاست. از جمله ا تیاهم یدارا اریطراحی شده توسط طراح بس یافتاده در بعضی از فضاها

فعال  ریغ یها ستمیدارند و جزو س یمرکز اطیهمانند ح ینام برد که عملکرد امها ر ویشد را می توان آتر دیبه آن تاک

 اطیح نیمی باشند که همانند گلخانه ها عمل کرده. فضاها در اطراف ا یا شهیسقف ش یها دارا ومیمی باشند. آتر یدیخورش

 نیا ریاز اندازه در ز شیب یگرمادر فصل تابستان باعث  دیبا تشعشع خورش نکهیا لیولی به دل رند،یگشکل می  دهیسرپوش
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 زیاز ورود باد سرد در فصل زمستان ن ستمیس نیا نکهیجست؛ با توجه به ا یسقف فکر نیحضور ا یبرا دیشده با اطیح

سقف  ریشکل گرفته در ز یموضوع و اثر گلخانه ا نیبه اگرفت، با توجه  دهیمی کند نمی توان آن را به طور کل ناد یریجلوگ

شده در فضا پرداخته  هیسنسور هوشمند تعب یکسریسقف توسط  نیفصل تابستان به متحرک طراحی کردن ا رد ستمیس نیا

هوشمند از سنسور به  ستمیس كیکرده و  میتنظ شیآسا طیمشخصی از شرا یدما یکه سنسورها را بر رو یشود. به طور

سنسورها توسط هوشمند شدن  نیشده ا گرماز حد معمول  شتریفضا ب نکهیمتحرک نصب نموده، بعد از ا یا شهیش سقف

 زیفضا کمك می کند و همچنان از قبل ن نیشکل گرفته در ا یگلخانه ا یسقف به باز شدن سقف می پردازند و به خروج گازها

 ودرجه  27تا  21بازه از نیبا توجه به روش اولگی در فصل تابستان انموده؛ (  میتنظ شیآسا طیسنسور را که در حد فاصل شرا

سقف  نیممکن برسد ا یاست)؛ تا زمانی که دما به حداقل دما شیآسا طیدرجه سانتی گراد شرا24تا  21در فصل زمستان از 

 طیدر شرا ومیو آتر یمرکز اطیح یدر فضا طیتا شرا ردیدر طول روز انجام می گ ندیفرآ نیباز مانده و بعد بسته می شود. ا

مانند  یدیفعال خورش ریغ یها ستمیس گریمی توان از د زیسقف ن نیاز برق ا ادهاستف یطور برا نی. همردیقرار بگ شیآسا

 یمصرف انرژ شیباعث افزا ومیآتر یفضا یصورت گرفته در آسان ساز ریو تداب ندیفرآ نیتا ا افتیبهره  كیفتوولتائ یسلول ها

 شود. یانرژ مصرفدر  ییرده تا بتعث صرفه جو نیسلول ها تام نیرا توسط ا ازیمورد ننشده و برق 
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