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 چکيده
به واسطه پیشرفت تکنولوژیکی در استخراج منابع فسیلی و رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی 

ساختمان ها به واسطه آن ها،معماری به سمت استفاده بیشتر و بیشتر از این منابع سوق داده شد 

عت فراموش شد بدیهی است و رفته رفته روش ها و راه حل های سنتی و بومی سازگاری با طبی

که زندگی و کار تفریح استراحت و غیره فعالیتهای  است که در فضا های طراحی شده توسط 

معماران صورت پذیرفته شده است  و از انجا که نقاط ضعف وقوت یک ساختمان بر زیست بوم 

یان سطوح برای ایجاد تعادل م. جهان تاثیر گذاشته است وظیفه حساسی بر عهده معماران است

تنوع زیستی بر اصول توسعه  صنعت ساخت و ساز پایدار که در جهت و حفظ تنوع زیستی در 

که بهره گیری از سیستم های غیر فعال .می بایست مورد توجه قرار گیرد. شهر باید رعایت شود

 اقلیم محور می تواند  تاثیر در حفظ انرژی  برای نسل های آیندگان و حفط محیط زیست گام بر

مقاله انجام شده به بررسی اهمیت معماری پایدار توسعه پایدار،اصول آن،نمونه استفاده شده .داشت

داخلی ساختمان غیر فعال و در آخر با استفاده از نرم افزار دیزین بیلدر به مقایسه دو ساختمان 

شده  یکی استفاده شده از سیستم های غیر فعال و دیگری بدون سیستم های غیر فعال پرداخته

 .است و در آخر نیز نتایج پژوهش انجام شده پرداخته شده است

انرژی ،معماری پایدار،توسعه پایدار،سیستم های اقلیم محور،نرم افزار دیزین  :يديکل واژگان

 بیلدر

 

 

 

 

در
ی 

هش
ژو

ی پ
دها

کر
روی

ی 
علم

له 
مج

ند
مه

ی 
مار

 مع
ن و

مرا
ی ع

س
(

ول
ل ا

سا
)

 

ره 
ما

ش
3  /

ن  
ستا

زم
53

31
  /

ص 
44-

33 
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 مقدمه

اروپا، در خانه ها مصررف  درصد مصرف انرژی  04ساختمان ها از جمله بخش های اصلی مصرف کننده انرژی ،در جوامع صنعتی هستند     

مشودهم خانه های مسکونی و هم تجاری،هر دو مصرف انرژی به صورت گرمایش آب گرم ، تهویه مطبوع،روشنایی و غیره نقرش دارنرد کره    

طبوع و صرفه جویی در مصرف انرژی ، راهی برای روند رو به افزایش تقاضا برای انرژی در بخش تهویه م).بیشتر از انرژی برق تامین می شود

امروزه دانش و آگاهی در  مورد مفاهیم طراحی سراختمان برا رویکررد کراهش انررژی،در حرال       . مضرات اقتصادی و زیست محیطی آن است

این کار معموال بر اساس نتایج مطالعات تحقیقلتی گسترده انجام می شود که در آن هرا فنراوری هرای    .افزایش و بسیار مورد توجه می باشد

رای کاهش نیاز به انرژی سرمایشی حرف اول را می زنند که به عنوان نمونه می توان به وسایل سرایه سراز خرارجی ،اصرالح     مورد استفاده ب

در سرال هرای   . .مفاهیم مربوط به روشنایی روز همراه با کنترل هوشمند مصنوعی و تجهیزات صرفه جرویی در مصررف انررژی اشراره کررد     

برداشته شده است که سینک های حرارتی،مانند استفاده از هروای بیرونری بررای    « ارزان»ع سرمایشی اخیر،گام دیگری برای استفاده از مناب

سرمایش شبانه تبخیری،سرمایش تشعشعی،سرمایش زمینی به هوا،از جمله اند،اما به طور کلی،ظرفیت سرمایش ایرن روش هرا تمرام انرواع     

 .ساختمان ها با نیازها و شرایط اقلیمی متفاوت باشد

 رورت طراحی  پایدار ض -1

میلیارد جمعیت خود به سرعت در حال نزدیکری بره شروکی برزر      6زمین با.در دراز مدت طراحی پایدار یک گزینه نیست یک اجبار است»

نابود   می باشد ما به نابود کردن منابع آب و خاکمان  پرداخته ایم و در حال[ بشر]انسان به راحتی در حال پوشاندن کره زمین با افراد. است

 (1831نوبرت،.)ساختن  تنوع زیستی هستیم،خاک، آب و هوا را آلوده ساخته ایم و اقلیم را با  نتایج بالقوه فاجعه آمیز آن تغییر داده ایم

ه در کوتاه مدت به نظر می رسد که مجبور به رعایت طراحی پایدار نباشیم با این حال این موضوع زمانی می تواند درست باشرد کره از آینرد   

ما به حد افراط از منابع خرود اسرتفاده مری کنریم و زمرین را آلروده مری سرازیم بردون آنکره بره نیازهرای فرزنردانمان و              . صرف نظر کنیم

 (1831:26نوبرت،. .)فرزند،فرزندانمان توجه داشته باشیم

 توسعه پایدار -2

توانایی نسل های آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخراطره   توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را بدون آنکه

مطالعه در معماری در گذشته و نحوه تعامل انسان با محیط  در آن روزگار نشان می دهد که معماری هماهنر  برا   . بیفکند تأمین می کند 

رویکردی نوین .ی مطرح و ضرورت زمان حاضر استایده معماری پادار که در قرن حاضردر بیشتر جوامع معمار.طبیعت اندیشه تازه ای نیست

به عنوان نمونه خانه های کشف شده در تپه .وبی سابقه نیست و از سرآغاز تمدن های کهن بشری به گونه های مختلف مورد توجه بوده است

تین مکران هرای اسرتقرار مرردم     زاغه قزوین مصداقی بر وجود تفکر پایداری در نخستین تمدن ها می باشد،این مکان به عنوان یکی از نخس

متدمن مربوط به اواخر هزاره هشتم تا اواسط هزاره پنجم پیش میالد است وحاکی از توانمندی مردم این سرزمین در تعامل صحیح با محیط 

ت پایداری محرور  اکتشافات انجام شده در این منطقه بیانگر این است که انتخاب جهت خانه ها بسیار هوشمندانه وبرپایه تفکرا. زیست است

دراین خانه ها جهت خانه ها به گونه ای انتخاب شده که مانع نفوذ بادهای سرد در زمسرتان وبادهرای گررم در تابسرتان     .صورت گرفته است

 (1836پیرنیا،. )داشته باشد

 اهداف توسعه پایدار -3

فظ و اداره بهترر اکوسیسرتم هاوآینرده ای امرن ترر و      هدف اصلی توسعه پایدار،تامین نیازهای اساسی،بهبودارتقاءسطح زندگی برای همره،ح 

این نوع توسعه راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بشر همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان اسرت و  .سعادتمندتر ذکر شده است

قتصادی،مالی،تجاری،انرژی،کشراورزی  توسعه پایدار فرآیندی است کره در آن سیاسرت هرای ا   .توسعه ای است کیفیات زندگی را مدنظر دارد

وصنعت و سایر سیاست ها به نحوی طراحی می شوند که منجر به توسعه ای شوند که اط لحاظ اقتصادی،اجتماعی واکولوژی پایدار باشرد و  

ل های آینده به مفهوم آن انجام سرمایه گذاری به قدرکافی در زمینه آموزش بهداشت،جمعیت وانرژی به نحوی که بدهی اجتماعی برای نس

 (1832سفالیی،.)وجود نیاید
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براساس ایده توسعه پایدار نقش انسان در ارتباط با طبیعت همچون نقش مراقبت وناظری است که دائمأ به محاسبه سود وزیان و هزینه های 

کل بسیار زیبا و موجز در یکری از  این دیدگاه به ش.ناشی از اقدامات مختلف که برای انسان و سیستم های طبیعی ایجاد می گردد می پردازد

ما زمین را از پدران خود به ارث نبرده ایم،بلکه آن را از فرزندان خرود بره   :ضرب المثل های بومیان آمریکا شمالی چنین بیان بیان شده است

 (1831گلکار،(.امانت گرفته ایم

 نمونه از کاربرد ایده توسعه پایدار در معماري و شهر سازي ایران باستان-4

شواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که در گذشته معماری و شهرسازی ایران در توازن با محریط زیسرت و بره عبرارتی برا      

معمرای  . گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی،با احترام و توجه به منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان شرکل گرفتره اسرت   

مندی استادانه ای انرژی های طبیعی را ارج نهاده و در جهت استفاده بهینه از آن ها بسیار خردمندانه و موفق عمل زیست بومی ایران با هنر

مجموعره  . به واقع پشتیبان ما گام های بلندی در جهت استفاده بهینه از آن فناوری بومی در مسیر توسعه پایردار برداشرته انرد   .نموده است 

ل در ایران باستان،عناصری از قبیل قنات ها،آسیاب ها،یخچال هاو روستاهایی نظیر میبد،کندوان،ماسوله و هایی نظیر تخت جمشید،چغازنبی

 مواردی از این دست تنها یکی از هزاران مصداقی هستند که مهر تایید می زنند و این ادعا که معماری پایدار و اصول آن از قرن ها پریش در 

خانره ها،مساجد،کاروانسررا و عناصرری نظیرر بادگیرهرا ،آسبادها،آسریاب       . ری نوین و بدیعی نیسرت سرزمین ایران وجود داشته است و معما

به مدد شناخت اقلیمی بستر معماری و با عنایرت بره اصرول صرحیح معمراری و      ...ها،شودان ها،کاله فرنگی ها،گودال باغچه ها،سرداب ها و 

زیست بومی پدید آمده و همگی بیانگر استعداد نیاکان مرا در بره کرارگیری     تناسب ساخت و سازها با شرایط محیطی،اقلیمی و ظرفیت های

 (1833مهدی زاده ،.)نیروهای طبیعی و استفاده از آن ها در جهت آبادانی و تامین آسایش،بدون تهدید و مخاطره محیط زیست می باشند

 اهداف معماري پایدار.-5

 و زمانساخت طول در طبیعی، منابع آن طی که فضاست خلق فرآیند طبیعی، و جتماعیا اقتصادی، محیط با سازگار معماری پایدار، معماری

 برا  مصررفمنابع،که  در جرویی  صررفه  : میشود مطرح درمعماری پایداری برای اساسی اصل سه . بیند می آسیب حد کمترین به برداری بهره

 روشی که چرخةحیات، براساس طراحی دارد، سروکار ساختمان در شده گرفته کار به طبیعی منابع بازیافت و مجدد استفاده مصرف، کاهش

 جهران  و انسران  تعامل بین بر که انسانی، طراحی آخر دست و میکند مطرح زیست محیط بر آن تأثیرات و بنا ساختن فرآیند تحلیل برای را

 .دارد تمرکز طبیعی

 توصیه هرای  و اهداف از عمیقتری شناخت الزمة معماری، ایه طراحی در رویکردی چنین گیری شکل اسباب و پایدار معماری به پرداختن

 کره بایرد   اصرولی  دهرد،  می قرار پایدار بناهای ی زمره در را ها آن که هستند خصوصیاتی و ها ویژگی دارای بناها برخی . باشد می پایداری

 : زیراست شرح به شود بندی طبقه پایدار بناهای زمره در ساختمان یک تا شود رعایت

 انرژی حفظ : اول لاص •

 اقلیم با هماهنگی : دوم اصل •

 جدید منابع از استفاده کاهش : سوم اصل •

 ساکنان نیازهای برآوردن : چهارم اصل •

 سایت با هماهنگی : پنجم اصل •

 گرایی کل : ششم اصل •

 واقع بینانه کارهای راه به دستیابی برای دهد، می قرار هدف را زمین حفظ مسئله و است فراگیر که اش مبنایی شعارهای به توجه با پایداری

شرکاری نیرری ،   ).کنرد  می توصیه را رویکردهایی دیگر، سوی از است موجود طبیعت نفس در که گوناگونی از حمایت و یکسو از اجرا قابل و

 (1810اموشه و عطار، 
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 نور و معماري پایدار -6

. در ساختمان های تجاری به هزینه های نور پردازی اختصرا  مری یابرد    21ر اغلب خانه ها و از صورت حساب انرژی د 11امروزه حدود

ایرن انررژی توسرط نیروگاههرای برقری کره از       .کاهش  می دهد  14استفاده ازنور طبیعی در بناهایی با عمق کم ،مصرف  این انرژی  را تا 

سوخت فسیلی استفاده می کنند تأمین شده و مسئول تولید درصد قابل توجهی از گازهای گلخانه ای است که یکی از علل اصرلی تغییررات   

لیدی در طراحی پایدار هردف قررار داده   به همین دلیل درصنعت ساختمان ،نورپردازی به عنوان یکی از عناصر ک. جهانی آب و هوا می باشد

شده و امروزهیک جنبش جهانی برای توسعه و پیاده سازی راه حل های نورپردازی که مقررات زیست محیطری را رواج مری دهد،بره وجرود     

ی از ابزارهای به همین دلیل ،طراحی ساختمان بر اساس استفاده حداکثری از نور روز،خود نوعی طراحی سبز محسوب شده و یک. آمده است

نور پردازی طبیعی در ساختمان تنوع و جذابیتی . نور روز باید منبع اصلی در سامانه های نورپردازی داخلی در نظر گرفته شود. پایداری است

ا  درمانی بلکه خو. این نه تنها یک منبع تجدید شونده رایگاناست. را ایجاد می کند که به ندرت توسط راه های دیگر می توان به آن رسید

طراحی معماری در راستای به حداکثر رساندن نور طبیعی در یرک سراختمان و در عرین حرال حفرظ و      . آن به خوبی به اثبات رسیده است

امکان دسترسی داشتن به پنجره می تواند عالوه بر تأمین .تنظیم دمای محیط  داخلی و کاهش تابش مستقیم ،همواره باید مد نظر قرار گیرد

طبیعی،جریان هوای آزاد ،بهره مندی از تابش خورشیدی ،کاهش مصرف انرژی ،دید و ارتباط کاربر را با محیط خرارج نیرز فرراهم    روشنایی 

 (1818قیابکلو،)نماید که از نظر روانی بسیار الزم و مفید است

 انواع تامين حرارتی ساختمان ها  -7

کیفیرت و چگرونگی    active))و فعرال passive))غیر فعرال :از خورشید می باشد ساختمان ها به دو طریق قادر به تامیین نیاز حرارتی خود

غیرر  )سیسرتم گررم کننرده انفعرالی     یک  معماری ساختمان به دریافت و ذخیره انرژی خورشریدی در حالرت انفعرالی بسرتگی کامرل دارد     

باین معنی که چنین .ثل خورشید انجام گیردسیستمی است که در آن گرم کردن ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوال طبیعی م(فعال

سیستمی این امکان را فراهم میسازد که ساختمان بدون نیاز به انرژی فسیلی یا مصنوعی خارجی ،و حداکثر با مصرف انرژی بسیار کمی کار 

و اجزا مختلف عملکردی در چنین سیستمی بعضی از عناصر .به عبارت دیگر سیستم خورشیدی انفعالی چیزی جز خود ساختمان نیست.کند

چندگانه دارند که بطور مثال دیوارها عالوه بر تشکیل جدارهای خارجی ساختمان،عمل جذب حرارت،ذخیره سازی و توزیع حرارت را نیز به 

عهده دارد  بنابراین در طراحی ساختمان های خورشیدی غیر فعرال بایرد توجره داشرت کره خلصرت،ذات و کالبرد سراختمان  خورشریدی          

 (1814حاج سقطی،.)باشد

 سيستم هاي غير فعال غير فعال-8

 تحت ای پدیده بروز همچنین با .روست به رو انرژی مصرف چالش با جهان انرژی، منابع بودن محدود و جهان جمعیت افزون روز افزایش با

 هرای  انررژی  گسرترش  و توسرعه  رو ناز ایر  .اسرت  کرده پیدا دوچندان اهمیت انرژی موضوع اخیر، سال چند در انرژی جهانی بحران عنوان

 توسعه به رسیدن در اساسی عوامل از که شود می محیطی کشور زیست و اجتماعی اقتصادی، توسعه اهداف تحقق به کمک باعث تجدیدپذیر

 و منرابع  از مناسرب  برداری بهره است، معاصر معماری های جریان مهمترین از یکی که پایدار، معماری اصول از .است کشوری هر در پایدار

 برا  و همراهنگی  طبیعی منابع از بهتر چه هر کارگیری به آنها، از استفاده کردن حداقل و فسیلی های سوخت مانند تجدیدناپذیر انرژی های

 هک هایی ساختمان اجرای و شود، طراحی می ها ساختمان تهویه و سرمایش و گرمایش صرف بسیاری انرژی روزانه که آنجا از .باشد می اقلیم

 ترابش  شرامل  اقلیمری  مناسرب  ی زمینه وجود در ایران، .است اهمیت حائز بسیار ببرند را استفاده حداکثر تجدیدپذیر های انرژی از بتوانند

 انررژی  نروع  این از استفاده برای مناسبی ی زمینه باد باالی واجد پتانسیل مناطق بودن دارا و سال فصول اکثر در و مناطق بیشتر در آفتاب

 جرایگزین  فسیلی های سوخت از استفاده کاهش برای غیرفعال های سیستم به همراه تجدیدپذیر های انرژی کارگیری به .است شده فراهم

 (1811فاطمی حسینی و گل افشان،)  .است مناسبی کامال
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 ( غیر فعال)روش های مورد در گرمایش خورشیدی انفعالی

 روش دریافت مستقیم 

 دیوار ترومب و دیوار آبی 

 (گرمخانه)گلخانه ای روش 

  (182:1814حاج سقطی،)استخر یا حوضچه روی بام 

 روش تحقيق  -9

به دلیل این که  که می توان با مطالعه داده های خروجی گرفته شده از نرم افزارها بهترین نتیجه را برا اسرتدالل   : روش استدالل منطقی -1

 .انتخاب و در تحقیق اعمال کرد

ستدالل منظقی  با استفاده درک مفاهیم جون پایداری،توسعه پایدار، ، سیسرتم هرای غیرر فعرال و در چراچوب      تحقیق انجام شده با روش ا

 مشخص  شده انجام شده است 

سراختمان را     Design builder  زیرا می توان در این روش با استفاده از نرم افزارهای شربیه سراز اقلیمری ماننرد     : روش شبیه سازی -2

 لیز اقلیمی قرار گرفته شده استفاده از این روش استفاده شده است مورد بررسی و آنا

تحقیق صورت گرفته با برررسی و مدل سازی یک ساختمان در دو شرایط با سیستم های غیر فعال  و دیگری  بدون سیستم های غیر فعال 

 صورت گرفته است 

 نمونه انجام شده داخلی و خارجی  -11

اولرین سراختمان   تحقيقکاتی  :کاربري 1377بيژن رفيعی سال :علم و صنعت ، مکان تهران  معمارساختمان خورشيدي دانشگاه  

خورشیدی در ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران بمنظور مطالعه و پژوهش در خصو  بهینره سرازی مصررف انررژی و امکران بررسری و       

سیلی بنا گردیده است طراح و اجرای آن که الهام گرفته از معمراری  روشهای استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های ف

سنتی ایران می باشد در حقیقت تلفیقی از روش های ساختمان سازی سنتی و طرح های نوین استفاده از انرژی خورشریدی در سراختمان   

و دیگرر  IFIA(یونسکو)نگی و علمی ملل متحداین ساختمان تحقیقاتی توسط سازمان های بین المللی همچون سازمان تربیتی،فره..می باشد

مراکز ملی و تحقیقاتی  دست اندرکار در مطالعات انرژی و ساختمان در ایران،حمایرت و مراسرم افتتراح آن همرراه برا تشرکیل سره کارگراه          

 (1811حاج سقطی،)آموزشی و با شرکت پژوهشگرانی از کشورهای هندوستان،ترکیه و ایران برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

 آناليز-11

  

 ساختمان خورشیدی در دانشگاه علم و صنعت   1شکل 
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بررسی شده  و  در ساختمان دیگر بدون استفاده از (در اقلیم شهر کرمان)در مدل تحلیلی مورد نظر یک ساختمان با سیستم های غیر فعال 

 انجام شده است   v5سیستم ها ساختمان ها مور د نظر آنالیز شده اند تحلیل انجام شده با نرم افزار دیزین بیلدر

 ستفاده از سیستم های غیر فعالبا ا(:1)ساختمان شماره

 بدون استفاده از سیستم های غیر فعال(2)ساختمان شماره
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 (رم افزار دیزین بیلدرن)مقایسه مقدار سوخت مصرفی و دی اکسید کربن تولید شده 1نمودار

 ن4

 مدل ساخته شده در نرم افزا دیزین بیلدر در اقلیم شهر کرمان 8شکل 
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 نتيجه گيري  -12

اسرتفاده  بررسی های انجام شده در  معماری پایدار و توسعه پایدار نشان می دهد  که  یکی از هداف این نوع از طراحی حفط محیط زیست 

می باشد و هچنین در آنالیز های صورت گرفته نیز  نشان می دهد استفاده ... کمتر از سوخت های فسیلی و استفاده از سیتم های اقلیمی ، و

از سیستم های غیر فعال که در اینجا استفاده از گلخانه و دیوار ترومب است باعث کاهش چشمگیری در مقدار سوخت مصرفی و کراهش در  

کربن شده است حال دی این تحقیق الزم به یاد آوری است که به بررسی و استفاده از دو سیستم پرداخته شده است ولی مری تروان    اکسید

 .استفاده از سیستم های بیشتر غیر فعال این کاهش مصرف انرژی را  نیز کمتر کرد
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