
                             
 

 

  

 
 

  

 

 کارهای طراحی در معماری سبزراه
 

 

 چکیده:

های زندگی گذشتگان، خواهیم برد. گیری از طبیعت در تمامی عرصهبا نگاهی به تاریخ پی به چگونگی بهره

زندگی انسان با گذشت زمان هر چه بیشتر از طبیعت فاصله گرفت تا جایی که دید او به طبیعت صرفا به عنوان منبع تولید 

شد. رشد تقاضا برای منابع انرژی و افزایش مخاطرات ناشی از مداخالت انسان در طبیعت سبب افزایش توجه انرژی مبدل 

کارهایی از جمله های طبیعی گشته است. برای مقابله با این مخاطرات، طراحی پایدار راهبه کاهش فشار بر اکوسیستم

 آسایش حرارت داخلی را ارائه کرده است. تجدیدپذیر در جهت هایطراحی سبز با هدف استفاده از انرژی

ای پس از شناخت اصول و اهداف معماری سبز به در این مقاله به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه

رسانی به های به کار رفته در آنها جهت کاهش آسیبهای اجرا شده از آن در جهان و شناخت استراتژیبررسی نمونه

 آسایش حرارت محیطی پرداخته شده است. طبیعت و تامین

هایی متفاوتی به کار گرفته نتایج حاصل شده، بیانگر آن است که جهت دستیابی به اهداف معماری سبز استراتژی

طبیعی،  منابع آن طی که حل مشكالتی برای است علمی سبز طراحی که گفت توانمی هاکارراه این بررسی شده است. با

 . بیندمی آسیب حد به کمترین ساخت و تولید پروسه طی و بعد و قبل

 

 

 معماری سبز، منابع انرژی، آسایش محیطی، انرژی تجدیدپذیر، استراتژی طراحی. واژگان کلیدی:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

 

  

 
 

  

 مقدمه-1
های جدی به دنبال داشته است، رابطه رو به زوال انسان و طبیعت یكی از موضوعاتی که در عصر حاضر نگرانی

آوری، از زمین به عنوان منبع اصلی تامین نیازها استفاده های فنی از اندیشمندان، هم زمان با پیشرفتت. از نظر بسیاراس

 آوری جدید حاکم است.شد و این آغازی بود بر آنچه امروزه انسان را احاطه کرده است. اکتشافی که بر سراسر فن

آوری نشات ای است که از همان فنبرای بحران به وجود آمدهآورانه حلی فنامروزه بشر در صدد یافتن راه

جو کرد. در عین حال وآوری جستگیرد. برخی گمان دارند که راه بیرون رفتن از این چالش را باید خارج از حوضه فنمی

ود از علم و کارهای جدید علمی، که خبسیاری از دانشمندان و به تبع آن سازمان دهندگان محیط نظیر معماران، راه

 .(121 :1131 ادوارد،)نگر را راه نجات تشخیص داداند و دیدی جامع 1های سبزحلبرند با عنوان راهآوری بهره میفن

 به تكنولوژی روز و طبیعی محیط معماری ساخته شده در جهان، تأثیرات واحدهای و هامجموعه با برخورد در

کارهای معماری ارائه راه برای خوبی هایها، مصداقمجموعه این که رسدمی نظر به. شوندمی خود متجلی شكل بارزترین

کارهای های موجود در جهان سعی در شناخت راهدر این مقاله با نگاهی به معماری سبز و بررسی نمونه .باشندسبز  

 استفاده شده در آنها داریم. 

 

 سبز معماری-2
 محیط امكانات و نیروها از که است شده گرفته کار به معماری در رویكردهایی مورد در اغلب «سبز معماری» 

 بر خصوص به گیرد ومی بهره داخلی، محیط آسایش شرایط تامین و منابع وریبهره و بازدهی به نیل راستای در طبیعی

 .کندمی تاکید طبیعت با فیزیكی و بصری ارتباط

 

 سبز اهداف معماری-3
 طراحی پایدار سایت -

 ت از آبکیفیت و حفاظ -

 زیستانرژی و محیط -

 حفاظت از مواد -

 (.Governor Green Government Council, 3-7کیفیت فضای زیستی داخلی ) -

 

 کارهای معماری سبزراه-4
. بیان و (88 :1131 نیس، کریگیل،) آوری روز استکارهای معماری سبز نیازمند بسط تفكر سنتی با فنایجاد راه 

های اولیه نظیر لوکوربوزیه و گروپیوس، به فنی، همواره از وظایف معماری مدرن است. مدرنیستابزار دستاوردهای علمی و 

کردند و بنابر همین مالحظات بود که انسان آن را در شود، توجه میآوری به مثابه نیرویی که تغییر را موجب میفن

 معماری از آن خود ساخت و مورد ستایش قرار داد.

پذیر و های خنثی، انعطافسازهای ساختمانی، منجر به محیطوتی منطقی به صورت ساختتولید فرآیندهای صنع

مصرف شده و در کل به صورت سبكی پیچیده و مبهم در آمده است. خوشبختانه حساسیت در مقابل چنین وضعیتی، بی

محیطی را به وجود آورده یستتر از جمله ساخت مكان، تفاهم اجتماعی، مصرف انرژی، شهرسازی و آگاهی زروابط گسترده

 است.



                             
 

 

  

 
 

  

پذیر( و شناخت معماری بومی و تلفیق این دو با هم در طراحی های نو یا تجدیدآوری روز )انرژیبا استفاده از فن 

های به کار توان موجبات پدیدار شدن معماری مطابق با اصول معماری سبز را فراهم کرد. در ادامه به بررسی استراتژیمی

 پردازیم.هایی از معماری سبز مینمونهرفته در 

 

 CH2دو  هاوس کاونسیل ساختمان-4-1

 مكان: استرالیا، ملبورن 

 معمار: مایک پیرز 

 نوع کاربری: اداری 

  :2زیربناm  12511 

  :2002 -2001سال ساخت 

 1131، ماخذ: معماران، CH2  (1)شکل

 سبز ستاره شش استرلیا در. دارد وجود سبز ستاره نام به بندیرتبه سیستم هاساختمان برای استرلیا در امروزه

 هایروش از استفاده و هاساختمان در باران آب ذخیره منابع و خورشیدی هایگرمكنآب از استفاده .است رتبه باالترین

 با دو هاوس کاونسیل ساختمان. شود رعایت باید که است مواردی نخستین از طبیعی، صورت به ساختمان داخل تهویه

 شده استرلیا در پایدار معماری و معماری، زمینه در متعددی جوایز برنده فردش به منحصر فناوری با سبز، ستاره شش

 تشویق و روز،شبانه طول در برق مصرف میزان کنترل داخل، دمای گیریاندازه لزوم مبداء، در هازباله سازیجدا. است

 شمار به عادی هایفعالیت از زیست،محیط نكردن آلوده برای عمومی نقلوحمل وسایل و دوچرخه از استفاده به ندانکارم

 نشان باید و هستند سبز شناسنامه دارای روند کار به هاساختمان کاری نازک در است قرار که مصالحی و مواد تمام. آیدمی

 هم هاصندلی شامل حتی امر این گردند،می بر طبیعت چرخه به چگونه سال ندچ از بعد و شده تهیه چگونه مواد این دهند

 .نیستند آنها از استفاده به مجاز معماران صورت این غیر در. شودمی

CH2 کند،می طی پایدار معماری سوی به دنیا البته و استرالیا، که را راهی تواندمی که است نگرآینده ساختمان یک 

 طبقه 10 هر در و آن هایجنبه تمام در پایدار آوریفن. رسید برداریبهره به 2001 اگوست در اختمانس این. دهد نمایش

 هایپنجره سرمایش، در دهنده حالت تغیییر مواد کاربرد زمین،زیر هایآب تصفیه تاسیسات. است شده رعایت ساختمان

 دارینگه ظروف حتی و دهندمی جهت تغییر خورشید تحرک با که گیرهاییآفتاب شب، در گرما کردن خارج برای کار خود

 -نیستند جدید ساختمان این در شده گرفته کار به اصول بیشتر گرچه. دارند نو تفكری از نشان همگی نما، در گیاهان

 سبكی الیااستر در این از پیش ولی ...و ورودی نور کنترل برای گیاهان از استفاده یا سرمایش ایجاد برای گرما ذخیره مانند



                             
 

 

  

 
 

  

 دهدمی نشان که آورده ارمغان به جدیدی استانداردهای  CH2.بود نشده گرفته کار به پیوسته هم به و جامع چنین

 .کند رعایت هم با را محیطیزیست و اجتماعی، مالی، هایاستاندارد تواندمی ساختمان یک چگونه

CH2 در که گونههمان. پیوسته هم به اجزای از است ایگسترده مجموعه که شده طراحی زمین کره زیستبوم همانند 

 در که شده تشكیل متعددی اجزای از هم CH2است،  ممكن غیر کل به مراجعه بدون بخش هر نقش بررسی زمین کره

 طور به. آفرینندمی هم با هماهنگ محیطی حال همان در و کنندمی تولید آب و برق سرما، گرما، ساختمان برای هم، کنار

 دریچه ده CH2 شمالی نمای خاصیت، همین براساس. رودمی باال گرم هوای و کنندمی جذب را گرما تیره هایرنگ المث

 بیرون ساختمان از و رانده باال به را داخل مانده هوای و کنندمی جذب گرما خورشید از که دارد تیره رنگ با هوا تخلیه

 نمای هایدریچه(. کندمی حرکت ساختمان شمال در آفتاب جنوبی، کرهنیم در استرلیا گرفتن قرار علت به) رانندمی

 جریان توانندمی ساختمان این کارکنان. کنندمی توزیع پایین سمت به بام از را تازه هوای که دارد روشن رنگ جنوبی

 از که غربی ضلع یرهایگآفتاب. کنند تنظیم طبقه هر کف در شده تعبیه هایدریچه با خود کاری فضای در را تازه هوای

 برای نیاز مورد برق بام، خورشیدی صفحات از حاصل انرژی. اندازندمی سایه نما بر اند،شده ساخته شده بازیافت چوب

 اجزا این. دهندمی جهت تغییر آسمان در خورشید وضعیت به توجه با که کنندمی تامین را گیرهاآفتاب حرکت

 صد حدود در روزه هر .آورند وجود به شده کنترل و سالم محیطی پایدار، معماری هایمعیار تا دهندمی هم دستبهدست

 در آب %35 معموال شهری فاضالب یک کانال. شودمی گرفته( CH2 مجاورت در) کالینز خیابان کانال از فاضالب لیتر هزار

 خانه تصفیه وارد فاضالب این CH2 در. شبكه در فاضالب بار افزایش و آب دادن هدر جز نیست چیزی این که دارد خود

 سیستم با شده استخراج آب. فرستدمی فاضالب شبكه به را جامد قسمت و کندمی جدا آن از را آب که شودمی ساختمان

 آب از بخشی .است مناسب آشامیدنی غیر استفاده برای که کندمی تهیه را A  درجه با آبی که شودمی تصفیه فیلتر میكرو

. شودمی استفاده حریق اطفای فشانسامانه آب و هاتوالت سیفون موتورخانه، سرمایش، شبكه آب تامین برای هشد بازیافت

 با هم ایمالحظه قابل آب حجم. شودمی استفاده شهری تاسیسات و هافواره شهرداری، هایساختمان دیگر در مابقی

 .شودمی ذخیره ساختمان این در باران آب آوریجمع

 
 1131، ماخذ: معماران، CH2مقطع بیوکلیماتیک،  (2)شکل



                             
 

 

  

 
 

  

 

 عمودی هایباغ  

 سرسرتا در که روندمی کار به عمودی هایباغ آبیاری برای شده بازیافت آب از بخشی

 نور از جلوگیری و افكنی سایه به کمک برای هاباغ این. دارند وجود ساختمان شمالی نمای

 در گیاهان .اندشده طراحی داخل هوای هب بخشیدن طروات همچنین و خورشید شدید

 رونده باال هایپیچک. اندشده ثابت طبقه هر هایبالكن در که هستند مخصوصی هایگلدان

 قد طبقه هر هایپیچک. کنندمی دارینگه زنگضد فوالد از شده ساخته ایشبكه را

 .دهندمی ادامه را هاآن راه باالتر طبقه هایپیجک و کشندمی

 

 

 

 
 1131، ماخذ: معماران ، CH2باغ عمودی،  (1)شکل

 

 کنندهسرد مخازن و فشانآب هایبرج 

 که دلیل این به است، شده صرف هزینه بیشتری آن، گرمایش سیستم با مقایسه در ساختمان، سرمایش سیستم در

 این گرم هوای تولید سامانه. نندکمی ایجاد ایمالحظه قابل گرمای ساختمان داخل الكترونیكی لوازم و انسانی هایفعالیت

 استفاده ساختمان سرمایش برای انرژی عمده بخش نتیجه در. کند استفاده گرما این از که شده طراحی چنان ساختمان

 شمالی ضلع هایفشان آب داخل به خیابان سطح متری 11 حدود ارتفاع از ساختمان خارج تازه هوای CH2 در. شودمی

 خنک دوش، با شده پاشیده آب تبخیر اثر در آید،می پایین هابرج داخل در هوا که حال همان در. شودمی هدایت ساختمان

. شودمی زمین رساندهزیر در دهنده حالت تغییر مواد مخزن به خنک آب و همكف طبقه هایمغازه به خنک هوای. شودمی

 آن درون مواد زدنیخ باعث و کندمی حرکت مخزن در هابرج در شده خنک آب. کندمی ذخیره خود در را سرما مخزن این

 مخزن داخل از است، جریان در طبقات در کنندهسرد هایلوله و صفحات در که هم ایجداگانه آب جریان. شودمی

 . شودمی خنک و گذردمی

 دمای با که ندکمی ایجاد مالیمی سرمای یابد،می جریان هاپنجره جلوی هایلوله و سقفی صفحات در که آب سردی

 هوای دمیدن برای فن از استفاده سنتی روش جایگزین روش، این. آیدمی فرود کاری فضای بر گرادسانتی درجه 18 حدود

 است. ساختمان افراد بر سرد



                             
 

 

  

 
 

  

 
 1131، ماخذ: معماران، CH2 (4)شکل

 

 شبانه تهویه برای کارخود هایپنجره 

 شمالی ضلع هایپنجره. شودمی خنک طبیعی تهویه با هنگام شب ساختمان این

 هااتاق وارد خنک و تازه هوای دهد اجازه تا شوندمی باز خودکار صورت به جنوبی و

 تخلیه فرآیند این. شود خنک ساختمان نتیجه در و کند خارج را گرم هوای شود،

 هب را هاپنجره دما و باران باد، گرهایحس. شودمی نامیده شب در هوا تخلیه یا شبانه

 شبانه، تخلیه فرآیند در ساختمان خارج هوای. کنندمی بسته و باز خودکار صورت

 به توجه با سقف، و کندمی خنک را ساختهپیش متریمیلی 180 بتنی هایسقف

 ذخیره سرمای کنند،می ذخیره خود در را زیادی سرمای ،بتن باالی حرارتی ظرفیت

 کندمی کمک آنها سرمایش به و شودمی دهدا پس هااتاق به روز طول در بتن در شده

 .دهدمی  کاهش %12 تا تابستان در را موتورخانه برودتی بار نتیجه در و

 

 
 1131معماران، : ، ماخذCH2 خودکار، هایپنجره (5)شکل

 برآوردها   

 بتوانند ل،متداو هایساختمان با مقایسه در ،CH2 محیطیزیست ویژگی از ناشی جوییصرفه که است شده برآورد

 قابل الگویی همچون که است این در CH2 ارزش بیشترین اگرچه کند، جبران سال 10 در را آن ساخت اضافی هایهزینه

 مصرف ABGR ستاره پنج ساختمان با مقایسه در کمتر گاز  %81 و  کمتر برق  %85 رودمی انتظار. است برداری نسخه

 به کردمی استفاده شهرداری سابق ساختمان که را ایانرژی از درصد 15 تا 11 فقط CH2 که است معنی بدین این. کند

 ملبورن شهرداری سابق ساختمان پنجم یک و ستاره، پنج ساختمان بهترین از کمتر CH2 10% شودمی برآورد. بردمی کار

 را آنها حمل و تولید هایجنبه همه ساختمان، مصالح شناختی زیستبوم بازرسی جامع مجموعه. کند تولید آالینده هایگاز

 .است داده قرار ارزیابی مورد ساختمان از کنند استفاده افراد و محیط بر تاثیر با ارتباط در



                             
 

 

  

 
 

  

 نیروی وریبهره افزایش در بیشتر پروژه این اقتصادی سود انرژی، مصرف از ناشی هایهزینه گیرچشم کاهش وجود

 به دالر هامیلیون ساالنه که است( سالم و مطبوع محیطی ایجاد خاطر به) نهاآ جایگزینی و کارمندان غیبت کاهش انسانی،

 مانند ایپروژه تهویه سامانه در ساختمان داخل هوای سازیبهینه دهندمی نشان هابررسی. رساندمی ضرر کارفرمایان

CH2 1.2 ذخیره باعث بتواند موضوع این شودمی بینی پیش. شود کارمندان غیبت درصدی 2.3 کاهش باعث تواندمی 

 .شود ملبورن شهر برای دالر میلیون

 

  ZEB خانه-4-2

 مكان: نروژ، الرویک 

  معمار: شرکت بین المللی معماریSnøhetta 

 نوع کاربری: مسكونی 

  :2مساحتm  200 

 :2012سال ساخت 

 خود انرژی که ،ZEB یخانه. کنندمی تولید انرژی نیازشان میزان از بیش که اندشدهساخته  زیادی هایخانه تاکنون

 .است رسیده اتمام به نروژ در تازگیبه  کند،می تأمین تجدیدپذیر منابع از را

 
 www.ecogeek.ir ،1131، ماخذ:  ZEB خانه(6)شکل

 

 جهت ظاهری پلتفرم عنوانبه ساختمان این البته. است مناسب بسیار خانواده یک برای سبز یخانه این حجم

 مرکز) ZEB-OM بندیرده به دستیابی برای. است شده گرفته نظر در پایدار وسازساخت هایروش آموزش در سهولت

 محصوالت. دادمی کاهش صفر تا را خود اکسیددیکربن تولید میزان بایستی پروژه این( صفر کربن هایساختمان تحقیقات

 پوش با شدهیكپارچه  حرارتی خورشیدی هایپنل و فتوولتائیک خورشیدی هایپنل ازجمله پذیرتجدید هایانرژی

 .اندکرده محقق را هدف این ساختمان،

 سقف که صورتی به است شده ساخته باغ یک در و شرقی جنوب جهت به رو دار،شیب به صورت خانه این

 گرماییزمین انرژی همراه به اجزاء این. است شده هزمج خورشیدی کلكتورهای و خورشیدی هایپنل به آن دارشیب

 را برقی خودروی یک شارژ برای مورد نیاز انرژی همچنین و خانه مورد نیاز انرژی زمین، در انرژی هایچاه از شدهحاصل 

 .است شده محقق هدفی چنین تكنولوژی و معماری پیوند با. کنندمی تأمین

http://www.ecogeek.ir/


                             
 

 

  

 
 

  

 
 www.ecogeek.ir ،1131، ماخذ:  ZEB مقطع بیوکلیماتیک، خانه(7)شکل

 

 پوشانده را خانه این سقف مختلف های قسمت شرقی جنوب درجه 13 زاویه با خورشیدی پانل مربع متر 150

 خانه این رایب سال در انرژی کیلووات 1212 تنها اما کنند می تولید انرژی سال در کیلووات 13200حدود در که اند

 .کافیست

 داخلی سطوح در کار رفتهبه  از مواد بازیافتی بومی منطقه است؛ و مواد ZEBمواد و مصالح به کار رفته در خانه 

 طراحان برای اهمیت حائز موارد از یكی نیز زیبایی کهدرحالی اندشده انتخاب منطقه وهوایآب باکیفیت متناسب خانه،

 .است بوده

 

 CII Sohrabji Godrej بزشرکت س-4-3

 مكان: هند، حیدرآباد 

 معمار: کاران استیفن گراور و همكاران 

 نوع کاربری: اداری 

  :2مساحتm  1858 

  2001سال ساخت: نوامبر 

 

 

 

 

 

 

 AsiaBusinessCouncil ،2015، ماخذ:  Sohrabji سبز شرکت (8)شکل
 

آوری روز هند است. ترکیبی از معماری سنتی، ساختمان نشان دهنده شكوه و جالل معماری غنی و فن این 

مدرن و معاصر این کشور است. در ساختمان از چند نوع انرژی که در سطح جهان قابل قبول هستند استفاده شده که از آن 

های تهویه مطبوع، ختمان، راندمان باالی سیستم، نظارت بر کیفیت هوای داخل ساPVتوان به سیستم خورشید جمله می

http://www.ecogeek.ir/
http://www.asiabusinesscouncil.org/


                             
 

 

  

 
 

  

ای باال، باغ بام، ذخیره آب باران و ... اشاره کرد. همچنین از کننده منفعل با استفاده از برج باد، عملكرد شیشهسیستم خنک

 هوایی منطقه بهره گرفته شده است.وهای گیاهی بومی و متناسب با شرایط آبگونه

بازیافت یا  %80کاهش مصرف آب و استفاده از  %15جویی در مصرف کلی انرژی، رفهص %50اهداف این طرح  

قابل بازیافت مواد است. طراحی این ساختمان به عنوان ساختمان گسترده سبز فعال که خود جنبشی در کشور هند 

 شود از اهمیت خاصی برخوردار است.محسوب می

 

 آوری پایدارهای سبز و فنویژگی 

 رژی وری انبهره .1

و  %20 - %15های بتنی هوادهی شده برای نمای ساختمان جهت کاهش بار تهویه مطبوع بین استفاده از بلوک

 ای توسط گاز آرگون جهت افزایش خواص حرارتی انجام گرفته است.های شیشهپرکردن فضای بین پانل

 رسیدن میزان اتالف آب مصرفی ساختمان به صفر .2

سازی مورد استفاده قرار شود و جهت مصارف محوطهن توسط فرایند تصفیه، تصفیه میفاضالب تولید شده در ساختما

 گیرد.می

 احترام به سایت .1

زیست اطراف آن صورت فوت اطراف ساختمان، اختالل در سایت و محیط 20ای است که تاطراحی ساختمان به گونه

م موجود در اطراف ساختمان حفظ شود. اقدامات گرفته است تا گیاهان، جانوران، میكروبیولوژیكی طبیعی و ارگانیس

 ساز صورت گرفته است.ومناسب جهت جلوگیری از فرسایش خاک سطحی در سایت در طول روند ساخت

 مواد و مصالح مصرفی .2

مایلی سایت تهیه شده است. بسیاری از مصالح مصرفی، مصالح سبز هستند  500ساز از فاصله ومواد مصرفی در ساخت

های دیگر ساز در داخل ساختمان بازیافت و یا به سایتوهای ساختزباله %50گردند. بیش از ه طبیعت باز میکه به چرخ

 منتقل شده است.

 پذیرانرژی تجدید .5

خورشیدی نصب شده  PVشود. ظرفیت از انرژی مورد نیاز ساختمان توسط فتوولتائیک خورشیدی تامین می 20%

 کیلو وات است.5/21

 اختمانکیفیت هوای س .1

کیفیت هوای داخلی ساختمان به طور مداوم تحت نظارت است و هوای تازه جهت مطبوع شدن هوا توسط پمپ به 

 شود.داخل از طریق برج باد هدایت می

 

 های سبز دیگرویژگی 

 بیشترین بازشو در جبهه شمالی ساختمان است. -

 ذخیره آب باران. -

 مصرف آب کمتر در سرویس مردانه. -



                             
 

 

  

 
 

  

 لر اسكرول آب سرد.استفاده از چی -

 در چیلرها. HFCمبرد مبتنی بر  -

 های روشنایی.( سیستمVFDSهای ثانویه آب سرد نصب شده بر روی درایورهای فرکانس متغیر )پمپ -

 جویی در مصرف انرژی با استفاده از المپ کم مصرف.صرفه -

 فضاهای وسیع جهت گیاهان با رویش زیاد. -

 ده است.بام را باغ بام تشكیل دااز پشت 10% -

 آوری آب باران.سوالز برای جمع -

 حداکثر استفاده از روشنایی روز. -

 

 هزینه و مزایا 

بیشتر شد. با این حال ساختمان سبز  %18این اولین ساختمان سبز در کشور هند است. از این رو، هزینه مصرفی آن 

 سبت به هزینه اولیه خواهد شد.افزایش ن %8 -%1روز به روز در حال تغییر و تحول است و هزینه آن در آینده 

 

 مزایای به دست آمده 

 جویی انرژی در سال.کیلو وات ساعت صرفه 120000بیش از  -

 های معمولی.نسبت به ساختمان %10 - %20جویی آب آشامیدنی تا میزان صرفه -

 کیفیت هوای بسیار عالی فضای داخلی. -

 استفاده از روشنایی روز. 100% -

 وری بیشتر ساکنین.بهره -

 

 کتابخانه ملی سنگاپور-4-4

 مكان: سنگاپور 

  معمار: معمارانDP با مسولیت محدود 

 نوع کاربری: کتابخانه 

  :2زیربناm  58181 

  :2005سال ساخت 

 

 AsiaBusinessCouncil ،2015کتابخانه ملی سنگاپور، ماخذ: (3)شکل
های طراحی و پیشرفته مهندسی هوایی و تكنیکوهای آن با توجه به شرایط آبسبز و ویژگی معماری نوآورانه

 مكانیک و برق در کتابخانه ملی سنگاپور گنجانده شده است.

 آوری پایدارهای سبز و فنویژگی 

 ریزی و طراحی سایتبرنامه .1

 ن اوقات فراغت طراحی شده است.فضایی مسقف در طول خیابان که نیاز کمی به تهویه هوا دارد جهت گذرا

http://www.asiabusinesscouncil.org/


                             
 

 

  

 
 

  

 طراحی نما .2

برای جلوگیری از افزایش حرارت ناشی از تابش خورشید از طریق نما، زاویه نما 

شود. )عدم درجه تعیین شده است. این زاویه باعث افزایش سایه می 10با خورشید 

درجه یا  10حضور نور مستقیم خورشید در داخل فضا هنگامی که زاویه خورشید 

 شتر نسبت به افق است.(بی
 

 نمای شیشه ای دو جداره .1

های دو جداره با کیفیت باال و با قابلیت حدود دو سوم از نمای ساختمان شیشه

انتقال کم برای به حداقل رساندن انتقال حرارتی و در عین حال استفاده از نور مرئی 

 ه شده است.و عدم نگرانی از ورود نور خیره کننده خورشید به داخل فضا استفاد
 AsiaBusinessCouncil ،2015کتابخانه ملی سنگاپور، ماخذ: (11)شکل

 

 (VAVحجم هوای ورودی به فضای داخلی ) .2

ایی هووکه با توجه به شرایط آب VAVتوزیع هوا در فضای داخلی کتابخانه، قسمت اداری و فضای تجاری از جعبه 

 شود.  منطقه جوابگو است جهت کنترل دما استفاده می

 استفاده از فن با سرعت متغییر .5

 2COسنسورهای  .1

نصب شده در هواساز این اطمینان را حاصل می کند که درصد هوای تازه در فضا در سطح قابل  2COسنسورهای 

 قبولی است.

 نظارت بر منوکسیدکربن .1

 سیستم تهویه جابجایی هوا .8

 های سنسورداربرقیپله استفاده از .3

 سنسور باران .10

کند تا بارد عمل میبه عنوان بخشی از سیستم خودکار آبیاری، سنسورهای باران نصب شده در روزهایی که باران می

 در طول روز بارانی عمل آبیاری صورت نگیرد.

 های اتوماتیکپرده .11

ها به طور خودکار عمل کتابخانه این پرده کننده و تابش خورشید به فضای داخلیبرای جلوگیری از تابش خیره

 کنند.می

 سیستم کنترل روشنایی .12

شود و فضاهای اداری و نمایشگاه عمدتا از روشنایی مصنوعی در طول روز در صورت نیاز فقط در کتابخانه استفاده می

 د استفاده شده است.با نور طبیعی روشن هستند. از سوئیچینگ هوشمند جهت روشنایی برای فضاهایی که اشغال هستن

 استفاده از باغ بام .11

http://www.asiabusinesscouncil.org/


                             
 

 

  

 
 

  

 گیری:نتیجه-5
نام 

 پروژه

 استراتژی هدف خصوصیات

ن
ساختما

 
ل

سی
کاون

 
س

هاو
 

دو 
C

H
2

 

 ملبورن استرالیا،: مكان

 پیرز مایک: معمار

 اداری: کاربری نوع

  2m 12536: زیربنا

 -2001: ساخت سال

2002 

رسیدن به چگونگی -

رعایت استانداردهای 

عی و مالی، اجتما

محیطی در زیست

 طراحی ساختمان.

کاهش استفاده از -

 منابع انرژی.

استفاده از مصالح -

با قابلیت بازگشت به 

 چرخه طبیعی.

 خورشیدی آبگرمكن از استفاده-

 باران آب ذخیره منابع-

 طبیعی صورت به ساختمان تهویه هایروش-

 مبدا در هازباله جداسازی-

 داخل دمای گیریاندازه لزوم-

 روز شبانه در برق مصرف میزان کنترل-

 هستند سبز شناسنامه دارای که مصالحی و مواد از استفاده-

 زیرزمینی هایآب تصفیه تاسیسات-

 سرمایش در دهندهحالت تغییر مواد کاربرد-

 شب در گرما کردن خارج برای خودکار هایپنجره-

 دهندمی جهت تغییر خورشید حرکت با که آفتابگیرهایی-

 شمالی جهت نمای سرتاسر در عمودی باغ از تفادهاس-

 هوای به بخشیدن طراوت و خورشید نور شدت از جلوگیری

 داخلی فضای

صویر
ت

 

 

خانه
 

Z
E

B
 

 الرویک نروژ،: مكان

 شرکت: معمار

 معماری المللیبین
Snøhetta 

 مسكونی: کاربری نوع

 2m 200: مساحت

 2012:ساخت سال

سهولت در آموزش -

های روش

 وساز پایدارساخت

کاهش -

اکسید تا دیکربن

 میزان صفر

استفاده از -

های انرژی

 پذیرتجدید

 استفاده از انرژی زمین گرمایی-

 های خورشیدی به جای مصالح در نما و باماستفاده از پنل-

 های خورشیدی فتوولتائیکاستفاده از پنل -

 های خورشیدی حرارتیاستفاده از پنل -

 بازیافتی در نما و فضای داخلی  استفاده از مواد -

صویر
ت
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 حیدرآباد هند،: مكان

 استیفن کاران: معمار

 همكاران و گراور

 اداری: کاربری نوع

 2m 1858: مساحت

 نوامبر: ساخت سال

2001 

 جوییصرفه 50%-

 کلی مصرف در

  انرژی

 کاهش 15%-

 آب مصرف

 %80 از استفاده-

 یا زیافتیمواد با

  بازیافت قابل

 PV خورشید سیستم-

 ساختمان داخل هوای کیفیت بر نظارت-

 مطبوع تهویه هایسیستم باالی راندمان-

 باد برج از استفاده با منفعل کنندهخنک سیستم-

 باال ایشیشه عملكرد-

 بام باغ-

 ... و باران آب ذخیره-

صویر
ت

 

 

خانه
کتاب

 
ی

مل
 

سنگاپور
 

 سنگاپور: مكان

 با DP معماران: مارمع

 محدود مسولیت

 کتابخانه: کاربری نوع

 2m 58783: زیربنا

 2005: ساخت سال

کاهش استفاده از -

 منابع انرژی.

 

 سایت طراحی و ریزیبرنامه-

  درجه 10 خورشید با نما تعیین زاویه-

 جداره دو ای شیشه نمای-

 (VAV) داخلی فضای به ورودی هوای حجم-

 متغییر رعتس با فن از استفاده-

 2CO سنسورهای-

 منوکسیدکربن بر نظارت-

 هوا جابجایی تهویه سیستم-

 سنسوردار هایبرقیپله از استفاده-

 باران سنسور-

 اتوماتیک هایپرده-

 روشنایی کنترل سیستم-

 بام باغ از استفاده-

صویر
ت

 

 
 

 

 

 



                             
 

 

  

 
 

  

 

 پانوشت-6
1. Green solutions 

 منابع-7
 ، ترجمه دکتر ایرج شهروز طهرانی، انتشارات مهرازان."هایی به سوی معماری پایداررهنمود "،1131ادوارد، برایان،  -1

مدلسازی اطالعات ساختمان سبز )طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدلسازی  "،1131کریگل، ادی، نیس، بردلی،  -2

 .، ترجمه دکتر مهدی روانشادیان و مهران قنبری مطلق، انتشارات آذر"اطالعات ساختمان(

3- Governor Green Government Council, Building Green in Pennsyivania. 

4- www.AsiaBusinessCouncil.org. 

5- www.ecogeek.ir. 

 .www.memaran.ir وب سایت معماران )جامعه آنالین معماران ایرانی( -6

 

 

http://www.ecogeek.ir/
http://www.memaran.ir/
http://www.memaran.ir/

