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 دکتر امین ابراهیمی دهکردی: استاد راهنما 

 چکیده

زیست و  یطمحتوجهی به منابع طبیعی باعث تخریب  یبیزی و ر برنامهی اخیر به دلیل عدم ها دههتوسعه شهرها در 

محیطی  یستزتهدیدات  در برابررویکردی  عنوان که بهیدارپاتوسعه . یر به منابع تجدید ناپذیر شده استناپذ جبرانلطمات 

های نو سعی در برقراری تعادل بین منابع و نیازهای توسعه شهرها  یانرژید بر حفظ منابع و استفاده از تأکاست با  شده مطرح

 بیشتر زیستی، محیط موضوعاتینه زم در یدجد یاتضرورواسطه  به اخیر، یها سال در پایدار معماریرو  ینازا. داشته است

 کرده عرضه مقصود این به رسیدن برای راها  فن از وسیعی طیف معماران بهفنّاورانه  های یشرفتعالوه پ به است،شده   شناخته

با این اوصاف توسعه  .اند کرده کسب محیطی مشکالت درها  ساختمان نقش چگونگی درباره بیشتری آگاهی طراحان و است

یی و جو صرفهترین راهکارها در این رویکرد،  یاساس، یکی از است یضروریی انرژی، امری جو صرفهپایدار، با محوریت حفظ و 

های نو و معرفی  یژانراجمالی به راهکارهایی جهت شناخت  صورت بهکه در این مقاله سعی شده  استبازیافت انرژی 

 .یی برای بازیافت منابع تجدید ناپذیر اشاره شودها روش

در پایان به شناسایی و ارائه که ی بوده است ا اسناد کتابخانهروش پژوهش در این تحقیق به شیوه مطالعه 

 .است شده ارائههایی در این زمینه  یشنهادپپرداخته و راهکارهایی جهت استفاده مطلوب از انرژی های نو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه 

که این رشد سریع و افزایش  رود میانتظار . جهانی گردیده است  اهمیت باگرمایش جهان موجب پیدایش مبحثی 

 شده ثبتدر تاریخ  تاکنون ازآنچهبا سرعتی بیشتر  وهوا آبدر سراسر جهان در کنار هم ، موجب تغییر  ای گلخانهتراکم گازهای 

دانشگاهی مرتبط با زمین در حال رقابت برای درک بهتر از این تغییرات آب  یها رشته، صنایع ، جوامع و  ها دولت. است، گردد

 وسیله بهامروزه، وظیفه هر رشته دانشگاهی است که . باشند میآن ، برای دستیابی به توازن اکولوژیک  های پیچیدگیو هوایی و 

ناپذیر ، به پدید آمدن جهانی پایدار کمک برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدید  هایی حل راهتوسعه ، 

عامل تقریباً نیمی  ها ساختمان که چراساختمانی بسیار ضروری است،  های رشتهاین موضوع خصوصاً در مورد معماری و . نماید

 6002مار سال آبر اساس . روند می، مصرف انرژی و مصرف مصالح خام در سراسر جهان به شمار  ای گلخانهاز انتشار گازهای 

درصد  51درصد الکتریسیته و  62درصد انرژی ،  84 کننده مصرفتجاری و مسکونی،  های ساختمانسازمان اطالعات انرژی ، 

که بسیاری از آن جزء  نمایند میدرصد مصالح خام جهان را مصرف  10همچنین  ها ساختمان. آیند می حساب بهآب مصرفی 

دو  کننده مشخصو  هشداردهندهاین آمار ، . باشند میدرصد از کل اتالف انرژی  62و عامل  باشند میمنابع تجدید ناپذیر 

مشکل اول طبیعت و استفاده از . حل و فوراً اصالح شوند طورجدی بهکه باید  استمشکل متمایز در بخش ساختمان 

تنها در . است شده  منسوخموارد گذشته و حتی در برخی  ها آنکه بسیار ناکارآمد و تاریخ  استموجود  های فنّاوری

 63، نماید میخطرناکی را مصرف ( و به لحاظ اثر محیطی ) تجدید ناپذیر  های انرژیآمریکا در بخش ساختمان ،  متحده ایاالت

به مدت کافی جهت  تولیدشدهفاقد توانایی حفظ انرژی . کند میکربن ناشی از مصرف انرژی را منتشر  اکسید دیدرصد از 

مشکل دوم مصالح است ، که . کند می، و در چرخه و مدیریت آب اختالل ایجاد استماندن سطح کیفیت هوای داخل پایدار 

که اخیراً توسط آژانس حفاظت از  هایی گزارشبر اساس . است ها آنساخت  های روشعمدتاً به دلیل خواص ترکیبی ، تولید و 

خصوصیات )و اداره بازرگانی ( Annual Energy Review،2006،2003)اداره انرژی (  EPA، 2001) آمریکا  زیست محیط

در  توجهی قابل، مصالح ساختمانی موجود، نقصان  شده ارائه ( Economic Census،2000،2002عمومی  سازی ساختمان

 .دهد میمباحث اجرایی همانند دوام ، کارآمدی ، میزان اتالف ، سمیت و پتانسیل مصرف دوباره را نشان 

مطرح  سؤاالتناکارآمد پایداری کمی در مقابل تغییرات محیطی دارند، این  های ساختمانبا دانستن این حقیقت که 

تمرکز اصلی این  سؤاالتانجام دهیم ؟ این  توانیم می کاری چهنقش معماران چیست و ما برای اصالح این مشکالت : شوند می

 بینی پیشبر اساس .  استابزاری برای اصالح این مباحث جدی  عنوان بهالح جدید و مص ها فنّاوریبر استفاده از  تأکیدمقاله با 

درصد از  61،  6061تا سال ( U.S. Annual Energy Outlook 2006)توسط اداره اطالعات انرژی  شده  گزارش

تاریخی را برای  این تغییر شکل در طی دو دهه آینده یک فرصت. موجود جایگزین یا بازسازی خواهند شد های ساختمان

 های ساختمانپیشرفته جدید در جهت ایجاد  های فنّاوریو  مصالحمعماران ، مهندسان ساختمان جهت توسعه و استفاده از 

 .(50 :5630،اتمن)کشد میجدید کارآمد ، دوستدار طبیعت و پایدار به تصویر 
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 پایداری در لغت -5

واقع آن چیزی است  ایستادگی، پافشاری، بادوام، دارای ثبات، ماندگار و درپایداری در لغت به معنای مقاومت، تاب،  

این واژه بر شرایط یکنواخت . ( 1855 :5666، دهخدا)ماند  میچیزی که ثابت و برقرار . تواند در آینده تداوم داشته باشد که می

طور  امروزه به»این واژه . تداوم داشته باشدها است که در طول زمان  ای از وضعیت و باثبات داللت دارد و بیانگر مجموعه

ای دور ادامه حیات دهند، به کار  های انسانی و طبیعی، توأماً بتوانند تا آینده منظور توصیف جهانی که در آن نظام ای به گسترده

 .(5640بحرینی، )«.شود گرفته می

 :در زبان التین نیز از پایداری تحت این عناوین یادشده است

به معنی وجود داشتن و قابل حفظ بودن در یک موقعیت یا شرایط مشخص  Sustenereدار از واژه التین واژه پای

اکولوژیکی این واژه ، اغلب برای نشان دادن مسائل مربوط به موضوعات  های ریشهبه دلیل (. Lawrence, 2006. )است

 5360اقتصادی در طول دهه -یک مفهوم جهانی اجتماعی عنوان به، پایداری در ابتدا هرحال به. باشند می وهوا آبجهانی و 

نیازهای حال با در نظر گرفتن  تأمین» عنوان  به BrundtlandCommتوسط « آینده عمومی ما»معرفی شد و سپس در 

 .(U.N.1987) تعریف شد« لید نیازهای آینده خودو تو تأمینتوانایی 

 پایدار معماری مفاهیمتعاریف و  -2

 و ریزی برنامه برای وسیع طور به و گردید پایدار ریزی طرح مفهوم یک عنوان به پایداری محیطی، و اقتصادی تفکرات شروع از

 ادامه همچنان پایداری جدید مفهوم پیرامون کاربردی مباحثات ریزی، برنامه تخصصی ادبیات در. رفت کار به جوامع توسعه

 بر ریزان برنامه و اقتصاددانان بینش صورت همان به. نهاد گسترش به رو اقتصادی اولیه افکار به پاسخ در پایداری تعریف. دارد

 .شد شناخته نیز پیشرفته دنیای یک به انتقال برای نیاز رو این از و گردید تأثیرگذار تکامل این روی

 نشان واکنش اکولوژیکی های محدودیت به بایستی که ای بسته اقتصاد مورد در خود نظری عقیده اقتصاددانان 5360 دهه در

 به را پایدار اجتماع و اقتصاد یک ضروری مشخصات از بعضی محیطی افکار بعد، دهه یک از بیش. دادند قرار توجه مورد را دهد

 . (5641نژاد،  بریم) دادند نشان شفاف و واضح صورت

محیطی همگی دارای مفهوم یکسان و  زیستهای معماری پایدار، معماری سبز، معماری اکولوژیکی و یا معماری  واژه

 .زیست داللت دارند دارای یک هدف مشترک هستند و بر معماری همساز با محیط

عنوان  اصل معماری پایدار بر این نکته استوار است که ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به

یافته بین طبیعت،  هدف این معماری ایجاد تعادلی پایدار و سازمان. بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

برداری  موجودات زنده و محیط مصنوع است و در این راه کل فرآیند معماری، یعنی اندیشیدن و مطالعه، طراحی، ساخت، بهره

 .(65 :، 5636احمدی، ) شود ریب ساختمان در نظر گرفته میو تخ

 

 

 پایداری ایده پیشینه -3

 بوم نگاه دیرباز از. است داشته وجود بشر زندگی در دور های گذشته از و نیست سابقه بی و جدید ای ایده پایداری، 

 ارتباطی و برگزیده را محیط با همسازی راه بشر، که است بوده ای گونه به محیط با تعامل در انسان خاص بینی جهان و شناسانه

 در و داشته ریشه بشر کهن های فرهنگ و قدیمی های عرف در» مفهوم این. است داشته زیست محیط با آمیز مسالمت و عمیق

 تفکر قدمت(. 5646موسوی،) «است شده گر جلوه طبیعی منابع و طبیعت به گذاری حرمت و تکریم قالب در سنتی، زندگی

 داخل به خورشید نور که را جنوب به رو غارهای ، غارنشین انسان که زمان همان. گردد برمی اولیه های انسان زمان به پایداری

 و خارج غار از ازآنکه پس او. برداشت طبیعت با مسالمت جهت در را خود های گام نخستین دید تر مناسب یافت می راه ها آن

 مشترک عنصری و محیط در موجود مصالح سنگ زیرا ساخت چین خشکه های سنگ وسیله به را بناها اولین شد ها دشت روانه

 نیروهای به پیشین های انسان توجه دور، بسیار های درگذشته پایداری تفکر وجود دیگر مصداق. بود او غارنشینی بازندگی

 دیرباز از زیستی فضای حرارتی شرایط به بخشیدن بهبود برای نیروها این از استفاده. است باد و آفتاب همچون ناپذیری زوال

 تاریخ قدمت به ای سابقه سرما تولید غیرفعال سیستم» ایران در مثال عنوان به .( 66: 5636 ، احمدی )است بوده معمول

 ، آسباد ، قنات نظیر تأسیساتی عناصر.(  56:  5642 نژاد، بهادری) «دارد قبل سال 2000 دوران معماری از شده تدوین

 های انسان توانایی و درایت برای گواهی نیز دور های زمان در...  و مرکزی حیاط بادگیر، آبی، های آسیاب شوادان، یخچال،

 .است محیط در پایداری ایجاد جهت آنان تفکرات و پیشین

 (Rosana hart and Kelly)اصول معماری پایدار از دیدگاه -8

بندی  یدار طبقهای از یک معماری پا عنوان نمونه باید رعایت شود تا یک بنا به( Rosana Hart & Kelly) اصولی که از دیدگاه

 :(62: 5636 احمدی،) د عبارت است ازشو

 (Small Think): کوچک بیندیشید -

 (Heat with the sun): گرمایش ساختمان با آفتاب -

 (Keep your cool): راحتی و آسایش خود را حفظ کنید -

 (Use renewable Energy): های قابل بازیافت استفاده از انرژی  -

 (Conserve forests): ذخیره آب -

 (Use Local Materials): استفاده از مصالح بومی -

 (Use Natural materials): استفاده از مصالح طبیعی -

 (Save our forests): های طبیعی حفظ جنگل -

 (Recycle Materials): استفاده از مصالح قابل بازیافت  -

 (Build to last): بادوام بسازید -
www.vista.ir 
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 (Grow your food): غذایتان را تولید کنید -

 (Store your food): غذایتان را نگهداری و ذخیره کنید -

 

 

 

 

 اصول پایداری -5

 هایمان ساختمان ساخت آینده است که مسائلی مهمترین از کنیم انتخاب آنرا مصالح و طراحی را هایمان خانه چگونه که این

 این.  (5630کسمایی، )است مالحظه داشته قابل هایی موفقیت اخیر سال چند در سبز معماری. دهد می قرار تاثیر تحت را

 معماری کلی به طور. است سبز معماری تفکر با متناسب مصالح فروش و جدید ساختاری های تکنیک شامل اشاعه ها موفقیت

 : (55 :5636ادوارد، )است  استوار اصل چهار مبنای بر سبز

 

 آبغذا، هوای تمیز و : عنوان پشتیبان مانند  طبیعت به -1-5

 .از معماران در این زمینه می توان به راسکین، لیتایین و رایت نام برد:  عنوان منبع الهام طبیعت به -1-6

 مسکن ، جنگل بارانی و زیست گیاهی و جانوری: شناختی مانند  های بوم نظام -1-6

 گرمای جهانی ، زباله و آلودگی و فرسایش منابع: مانند  محافظت محیطی -1-8

 
 

 (2252سال  )انرژی ر مورد بین المللی دانداز  چشم -6

با توجه به مصرف روز افزون انرژی های تجدید ناپذیر و با نگاه به دورنمای آینده، چنین بر می آید که در سال های آتی 

منابع زمین به  6010تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد در سال . وضعیت زمین به طور نامطلوبی غیر قابل زندگی خواهد 

 : (56 :همان)بود صورت زیر خواهد

 وجود ندارند: گیاهان ●                      فاقد مدیریت     : ها زباله ●                             تنفس        غیرقابل: هوا ●

 یافته انپای: منابع فسیلی ●                          غیرقابل آشامیدن      : آب ●

  

 پایدارپیشنهادات عملکردی معماری  -7

 با توجه به طرح الزمه های طراحی پایدار، شاخصه های کلیدی در این طراحی پایدار محیطی از قرار زیر خواهند بود
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جذب نور روز، منظر دلپذیر، کیفیت مناسب هوا، عایق صوتی مناسب، : واسطه انجام به حداکثر رساندن آسایش انسان به -6-5

و  ...های الزم ایمنی، کنترل مناسب انسانی  بینی های مؤثر کیفیتی و پیش کنترل مناسب دما، کنترل دلخواه رطوبت، مراقبت

افزایش رطوبت نسبی در صورت  سازی تابش تابستانی و سایبان برای مناسب کارگیری ایجاد محیط مطبوع خارجی توسط به

 حداقل به را انرژی که محیطی شرایط تنظیم کلی برنامه یک چارچوب در طبیعی تهویه برای امکانات، کارگیری ، بهلزوم

 . (56 و52:  5635 مداحی،–صیادی) دهد سوق حداکثر به را آسایش و رسانده

کنندگان در فضا، ایجاد امنیت قابل تحقق، سهولت در  سیالن و تحرک مناسب مصرف: کارآمد جهتریزی  برنامه -

آمیختگی سازه ساختمان با  کنندگان، درهم ی مصرف انطباق و تغییرپذیری، قابلیت پاسخگویی در برابر خواسته

 ...تأسیسات 

ها وفق دهد، ایجاد  توسعه و افزایش نیازمندی الر که خود را بتواند باطراحی ساده و مدو: ای تغییر توسططراحی بر -

 ...سهولت جهت تغییر نقشه و کارکردها در درون بنا 

های مجانی مانند نور روز، گرمای  با استفاده از حداکثر انرژی: های جاری برای انرژی به حداقل رساندن هزینه -

های کارآمد  های مؤثر و مناسب کنترل و نظام کاری حرارتی مناسب، روش ، کنترل تغییرات دما، عایق...خورشید، باد 

 ها شیوه ه و یافتنمند شد بتوان از حرارت زمین بهرهشناسایی استعدادهایی که و  ...کارگیری گیاهان  ساختمانی و به

 .آورد دست به الکتریکی انرژی آن در بتوان که طرح بستر در هایی موقعیت و

ها در داخل ساختمان، حداقل نمودن فضای  تقلیل مساحت باغچه: توسطاستفاده  به حداکثر رساندن فضاهای قابل -

ای و تأسیساتی، برطرف نمودن ضرورت سقف کاذب  آمیختگی عناصر سازه های هوا، حداکثر نمودن درهم کشی کانال

 .در ساختمان

پیچیدگی در فضا تقلیل فضاهای تأسیساتی و موتورخانه، تقلیل : ی احداث ساختمان توسط به حداقل رساندن هزینه -

 حداکثر برای طراحی همچنین و ...سازی سازه و عناصر خدماتی، استفاده از سازه کارآمد  و عناصر خدمات، هماهنگ

 .دارند محدودیت معموالً که هایی مکان در حتی روز نور از استفاده

های کنترلی محیطی  زیاد، نظاماستفاده از مصالح بادوام، تجهیزات با عمر : تقلیل هزینه نگهداری ساختمان توسط -

  ...اطمینان، دسترسی مناسب برای نگهداری و تعمیرات  ساده و قابل

آمیختگی با طبیعت وحشی و حیوانات و توجه به  درهم: واسطه های طبیعی به حفاظت و ارزش بخشیدن ارزش  -

یافت آب شیرین، بازیافت مؤثر از آوری آب باران و باز ها، توجه به شرایط سبز، جمع پایداری کلیه میکروارگانیسم

سازی با مصالح سخت و توجه به  حداقل سازی از دست دادن آب باران با تقلیل محوطهو  ...کارگیری آن  فاضالب و به

 کارگیری مجدد آن حداقل سازی مصرف آب، تصفیه فاضالب و به، آوری مناسب آب های جمع روش

و در محیط  شوند تدریج فرسوده می جایگزینی مصالحی که بهو  بازسازی استفاده از مصالح قابل بازیافت و یا قابل -

 .رساند اجتناب از کلیه مواد شیمیایی که در ساخت و استفاده به الیه اوزن صدمه می، کنند آلودگی ایجاد می
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 های انفعالی انرژی خورشیدی برای دریافت گرما و سرما در اغلب اوقات بهترین استفاده از شیوه -

 های کنترل ساده و غیر پیچیده در ساختمان از روش اطمینان -

 د و سایر منابع طبیعی حفاظت کنیماز انرژی آب، با -

 زیستمان را تأمین کنیم المت محیطس -

 اقتصاد را در کشور رشد دهیم -

 .کیفیت باالیی از زندگی برای شهروندان ارائه دهیم -

 .ای سعی در ایجاد رنگ تعلق داشته باشیم بوم منطقهپذیری فضاها و توجه به  با توجه به کیفیات بصری و انعطاف -

 سبز  های فنّاوری -4

شود که نیازمند استفاده از ابزار و محصوالت برای کنترل و  تعریف می( فنی)عنوان اعمال کاربردی دانش  فنّاوری به 

نماید ولی با  فنّاوری را طی میوبیش مسیر یکسانی با تاریخ کلی  تاریخ فنّاوری معماری کم. هماهنگی با محیط ما است

 .های بیشتر المان

وسایل مناسب برای ( 6ها و وسایل پایدار، اکولوژیک و اجرایی  روش(5: کند فنّاوری سبز را به این صورت تعریف می این مقاله

 .زیست ازگار با محیطهای س ای از ساختمان مجموعه( 6 ،یک مقصد 

 . ( 11: 5630زهری،) حفاظت از انرژی( 6تولید انرژی (5: شوند می دهی ازمانهای سبز در دو مقوله س فنّاوریهمچنین 

 انرژی های تجدید پذیر و لزوم توجه به آنها -3

سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل مالحظه ای افزایش یافته  60طبق آمارهای به ثبت رسیده طی 

بالغ  4.4Gtoeاین رقم به  5330بوده و در سال  Gtoe 6.6دل مصرف انرژی جهان معا 5320به طوری که در سال . است

در حال حاضر . درصد افزایش را نشان می دهد 522درصد می باشد و در مجموع  6.6گردیده است و دارای رشد متوط ساالنه 

 56به  6060و  6050می باشد و پیش بینی می گردد این رقم در سالهای  Gtoe/Year 50مصرف انرژی جهان 

Gtoe/Year  58و Gtoe/Year (5630ایزدیاری، . ) افزایش می یابد 

  (Bioenergy)انرژی زیستی  -9-1

که در  شود ماندهای همه گیاهان و حیوانات زنده تعریف می صورت پس شود که به های زیستی مشتق می انرژی زیستی از توده

 ..به مزایا و معایب آن اشاره شده است 5جدول شماره 
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 انرژی زیستیمزایا  و معایب  1شماره  جدول

 معایب فواید

 پایین انرژی چگالی شود می استخراج زیستی توده از طورمستقیم به

 محیطی آلودگی در مشارکت امکان تجدیدپذیری

 زمین منابع نمودنه تهی در مشارکت بودن خانگی دسترس در

 انرژی زیاد حجم پراکنده انرژی منابع

  جو در Co2 تولید از جلوگیری قابلیت

 زمین های پرکننده آوری جمع باعث زیستی توده از استفاده

 شود می

 

 (Tester,Drake,Golay,Driscoll and Peters 2005) :برگرفته از 

 

 

 (Solar Energy)انرژی خورشیدی   -9-2

 قابلبرای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی  شماری بی های روش اگرچه. دومین روش تولید انرژی سبز انرژی خورشیدی است

 گلخانه ، گرمایی خورشیدی و الکتریسیته خورشیدی :از اند عبارت استفاده مورداولیه  فنّاوریوجود دارد سه  استفاده 

روش برای دریافت انرژی خورشیدی  ترین سادهو  ترین قدیمیگلخانه  غیرفعال فنّاوری :(Green House) گلخانه -9-2-1

 Mc Cullagh) شود میو انرژی آن جذب  کند میاست که در آن گرمای خورشید در یک سیستم پنجره خاص نفوذ 

1978,Hanan 1997,Marshall 2006) . 

قرار  مورداستفادهگلخانه را  فنگرمایی خورشیدی همان اصول  فنّاوری :(Solar thermal) گرمایی خورشیدی -9-2-2

گرمایی خورشیدی نور خورشید را دریافت کنند،  فنّاوریاگر . و برای عمل کردن به آب نیاز دارد تراست پیشرفتهولی . دهد می

و مستقیماً استفاده  منتشرشدهتواند میکه هم  کند میآب را گرم  تولیدشدهگرمای . کنند میآن را متمرکز نموده و گرما تولید 

 Peuser,Remmers)(5شماره تصویر.)مصرف شوند کنند میکه تولید برق  هایی توربینبرای چرخاندن  تواند میشود یا 

and Schnauss 2002). 

 

http://www.iran-eng.com/2015 

 سیستم انرژی خورشیدی- 1تصویر 
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(http://arshad98.ir/2015) : منبع  

 

 

 

های الکتریکی خورشیدی که در حال حاضر موجود  از بین نظام :(Photovoltaic) الکتریسیته خورشیدی -9-2-3

ها وسایل غیر مکانیکی هستند که نور خورشید را به  آن. تر است تر و سنجیده پیشرفته (Photovoltaic)باشند، فنّاوری  می

 .می توانیم مزایا و معایب این سیستم را مشاهده نماییم 6در جدول شماره  .کنند الکتریسیته تبدیل می

 

 (Photovoltaic)مزایا  و معایب استفاده از الکتریسیته خورشیدی  2شماره  جدول

 معایب فواید

 هزینه ابتدایی باال دوام باال

 رهاسازی ناپایدار انرژی پایین حفظ و نگهداری های هزینه

 سطح فضای موردنیاز برای تولید انرژی کافی مواد و نیروی کار ونقل حملپایین  های هزینه

 انرژی غیرمستقیم با حجم زیاد عدم نیاز به مواد سوختی

  کاهش آلودگی صوتی
 (26: 5630اتمن ، ): منبع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://arshad98.ir/2015)منبع
http://arshad98.ir/2015)منبع
http://www.sid.ir


 

11 
 

 (Geothermal heat pump)های حرارت مرکزی زمین پمپ -9-3

ها  آن. های فسیلی وابسته باشند که به سوخت جای آن شود، به استفاده میها برای گرم کردن یا سرد کردن ساکنان  این دستگاه

آژانس حافظت از . دهند، یعنی استفاده از انرژی پایدار داخلی خورشید های نیروی تجاری ادامه می به قانون دستگاه

 10تا  60ایش خانه و درصد در گرم 60تا  60تواند بیش از  کند که سیستم حرارت مرکزی زمین می زیست بیان می محیط

  .می پردازیمه مزایا و معایب این سیستم ب 6در جدول شماره . های مرسوم ذخیره کند درصد سرمایش خانه را نسبت به دستگاه

 های حرارت مرکزی زمین مزایا  و معایب پمپ 3شماره  جدول

 معایب فواید

 نیست پذیر تجدید باد و خورشید نور مانند آلودگی انتشار بدون پاک،

 .است خاص مکانی لحاظ به اطمینان  قابل

 دسترسی مشکالت پذیر انعطاف

 محیطی تخریب پتانسیل محلی

 خانگی حرارت پمپ های دستگاه بودن گران منابع بودندسترس  در

 (26: 5630اتمن، : )منبع 

 

 

 

 

 (wind energy)انرژی باد  -9-4

باانرژی خورشیدی است، چون توسط الگوهای خورشیدی تولید انرژی باد گونه چهارم انرژی سبز است که مرتبط 

وهوا و توپوگرافی بر سرعت و جهت بادی که مهار خواهد شد  چرخش سیاره، آب. شود و بر توپوگرافی زمین تأثیرگذار است می

پتانسیل انرژی باد . ندک هرحال انرژی باد مقدار بسیار کمتری انرژی را نسبت به انرژی خورشیدی تولید می به. گذارد تأثیر می

مزایا و معایب این سیستم در جدول .رسد درصد از مقدار کلی انرژی خورشیدی است که به جو زمین می 6در جهان تنها 

 .آورده شده است 8شماره 

 

 مزایا  و معایب انرژی باد 4شماره  جدول

 معایب فواید

 مکان لحاظ به خاص پاک بدون آلودگی

 دسترسی مشکالت اطمینان قابل

 باد تامین و زمین اختصاص به نیاز تجدیدپذیر
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 سروصدا پر محلی

 پرندگان برای بالقوه خطر منابع بودن موجود

 (Hubert 1971,Sark,Patel,Faaij and Hoogwijk 2006)برگرفته از : منبع 

 (hydroenergy)انرژی نیروی محرکه آب  -9-5

منبع پاک و تجدید پذیر  یک این. است، گونه پنجم تولید انرژی اکولوژیک آید بهدستمیانرژی آب که از حرکت آب 

میزان انرژی تولیدی . استبزرگ مانند آب سد برای چرخاندن یک توربین آبی و ژنراتور  تأسیساتاست اما معموالً نیازمند 

نیروی  های ایستگاهبرای ذخیره کردن در  فناز این . شود میسطوح مختلف مخزن آب کنترل توسط پمپ کردن آب به 

درصد از انرژی الکتریکی  16درصد از انرژی جهان و  60و امروزه این انرژی  شود میدر مقیاس بزرگ استفاده  ای شبکه

 (Ren21,2009).دهد میاز منابع تجدید پذیر را تشکیل  تولیدشده

 

 

 (Image Courtesy www.statkraft.com) : منبع 

 (osmotic energy)انرژی اسمزی  -9-6

این انرژی از یک واکنش شیمیایی مابین آب ساده و آب دریا . هنوز هم یکی از انواع انرژی سبز، انرژی اسمزی است

های نمک  شود که توسط ایجاد توازن بین دو محلول با غلظت سازی تولید می انرژی از طریق فرآیند رقیق. آید به وجود می

 .(6شماره  تصویر) آید زیه الکتریکی معکوس به وجود مییا تج فشار تحتمتفاوت در فرآیندی به نام اسمز 

 

 (fuel cell energy)انرژی سوخت سلولی  -9-7

  Statkraft Osmotic Power : اسمزی نحوه عمل توسط انرژی -6تصویر 
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یک سوخت سلولی نوعی باطری است که از طریق واکنش . انرژی سوخت سلولی هفتمین روش تولید انرژی است

و  ها اندازهسوختی در  های سلول. شود میبین سوخت فرآوری شده و یک اکسیدان در حضور یک الکترولیت الکتریسیته تولید 

برای محصوالت متفاوت از لوازم الکترونیکی کوچک تا ژنراتورهای انرژی برای  توانند میو  شوند میمختلف تولید  های گنجایش

متفاوت در حال پیشرفت  های تولیدکنندهسوختی توسط  های سلولبرای مصارف خانگی، . بزرگ استفاده شوند های ساختمان

 .(HomeGen 7000, Tokyo Gas With Ballard Power System and Matsushita Electric) باشند می

 (hybrid systems)انرژی ترکیبی  -9-8

این روشی است که از دو . زیست انرژی ترکیبی است هشتمین و آخرین نوع تولید انرژی بدون صدمه زدن به محیط

سیستم ذخیره قابل شارژ با یک : نماید؛ مانند حرکت درآوردن یک وسیله استفاده مییا بیشتر منبع جداگانه انرژی برای به 

های بادی با نیروی  هوا و موتورهای احتراق داخلی و مدول های فوتوولتائیک و توربین. منبع نیروی تجدید شده

 (6شماره  تصویر.)الکتریسیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ انرژی-12

انرژی  های دستگاهنصب  اگرچه. نماییم میاکنون توجه خود را به سمت تولید انرژی در راستای حفظ انرژی معطوف 

در بر را  خانه یکدرصد از انرژی مصرفی در  61فعالیت حفاظتی بیش از  دهد میرا تشکیل  ها هزینهدرصد  60 خانه یکدر 

 ها آن، بستگی به چند فاکتور دارد که بسیاری از رود میهدر  آنچهکه قابل حفظ است، نسبت به  ای انرژیمیزان . گیرد می

/ این عوامل شامل اندازه، شکل، فرم، جهت و اجرای ساختمان همچنین عایق کردن، گرمایش . عناصر معماری هستند

 www.power2.ir/2015: منبع 

 انرژی ترکیبی -6تصویر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 
 

محلی و  وهوای آبیر معماری شامل موقعیت، غ فاکتورهای. استپوششی در ساختمان  های دستگاهسرمایش و 

 . (66:  5630اتمن، ) کنندگاناست هایمصرف اولویت

 بندی  عایق سیستم های-11

ساختمان را در مقابل نوسانات حرارت در  یبند قیعا. استعایق کاری حرارتی ساختمان برای حفظ انرژی ضروری 

 80بیش از . گذارد یممناسب  ریتأثو بر بودجه ساکنین  دهد یم، سرما یا گرمای ناخواسته را کاهش کند یممحیط تقویت 

مداوم انرژی  طور بهکه  استبه دلیل اتالف حرارت  شود یمکه در ساختمان برای سرمایش و گرمایش مصرف  یا یانرژدرصد 

 لهیوس بهدرصد از این هزینه انرژی  60، حدود هرحال به. طلبد یمیک درجه حرارت داخلی پایدار  نیتأماضافی را برای 

  بهسنتی با اجرای پیشرفته  یها ستمیسسبز در سازگاری با  یبند قیعا یها ستمیس. محدود شود تواند یممناسب  یبند قیعا

سبز  یبند قیعاسیستم های ابتدایی . باشند یمپایدار و اکولوژیک برای مشکالت حفظ انرژی بسیار سودمند  حل راه  کی عنوان

 :از اند عبارت

 .صفحات درخشان( 6های سخت  بندی با پانل عایق( 6بندی با پایه زیستی  عایق( 5 

 بندی منزل ذخیره انرژی از طریق عایق -8تصویر

 

 

 

 

 

 http://www.sustainability.vic.gov.au/2015:منبع

 

 

 

 

 (water management)مدیریت آب -12

 . آب باران در مخازن و استفاده از آن برای اهداف متنوع مصرف آب است آوری جمعمرحله ،  ترین بدیهیاولین و 
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 .آوری آب های ذخیره و جمع روش

 کاهش مصرف -12-1

 کشی و آالت پیشرفته استفاده از محصوالت، لوازم لوله -

 .شود که استفاده نمی استفاده از حسگر روی آالت عمومی برای خاموش نمودن آب در هنگامی -

 . ها تعمیر همه چکه -

 ها در سردترین ساعات روز رسانی به چمن هایی بر پایه حسگرها برای آبیاری و آب کننده استفاده از کنترل -

 سیستم فاضالب -12-2

با تقسیم آب به آشامیدنی و غیر . طراحی و مدیریت ساده کاهش یابد های حل راهاز طریق اتخاذ  تواند میمصرف آب  -

، استفاده مجدد و بازیافت آب بدون هیچ هزینه وابسته یا مشکالت  آوری جمعآشامیدنی ممکن است منفعت 

با  های توالتمانند  ای ساده حل راهو از  شود میاین راهبرد منجر به کاهش مصرف آب هم . بهداشتی افزایش یابد

  .کند میاستفاده  دوالیهیا سیفون  عمق کمسیفون 

و  های بیولوژیک های سیاه آلوده ناشی از آالینده دهد و از آب می چهارم اتالف آب خانگی را تشکیل فاضالب سه -

 .به مزایا و معایب آن اشاده شده است 1حوادث شیمیایی سمی متفاوت است که در جدول شماره 

 مزایا  و معایب سیستم فاضالب 5شماره  جدول

 معایب فواید

دارد، مانند پمپ تنظیم فشار، هایی در ابتدا  نیاز به هزینه ها اجرا در تمام ساختمان قابل

 پمپ انبار فاضالب ولوله کشی ثانویه

 نگهداری دشوار

سازی جدید در بعضی موارد  مشکالتی در مورد ساختمان کاهش استفاده آب سالم

 .کند ایجاد می

تواند برای تغذیه خاک  بازگردان مواد مغذی به چرخه که می

 .سطحی استفاده شود

های تجاری  ماً در ساختمانهای آب باران عمو دستگاه

وسیله جذب آب،  شوند تا مشکل پخش آب را به استفاده می

زهکشی، . نماید حرکت و دور کردن آن از ساختمان حل می

های  کنترل سیالب و دور کردن آب اهداف عمده دستگاه

 .مدیریت آب باران است

  های زیرزمینی کمک به پر شدن آب

  .آورد گیاهان وارد میاسترس کمتری بر سپتیک تانک و 
 (41:  5636ادوارد،): منبع 

 (waste management)دیریت مواد زائد م -12-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 
 

. های بشری است سازی مواد زائد تولیدشده توسط فعالیت آوری، بازیافت و آماده مدیریت اتالف مواد زائد فرآیند جمع-56-6-5

 .ها ممکن است خطرناک باشند آن مدیریت مواد زائد شامل مواد جامد، مایع و گاز است که بعضی از

تجهیزات جذب مواد زائد شهری، مواد زائد خانگی، تجاری غیر سمی و مواد جامد  :های جذب سبز دستگاه-56-6-6

های معمول جذب، دفن کردن و  روش. شوند وساز و تخریب را شامل می آزمایشگاهی و صنعتی و مواد حاصل از ساخت

 .عنوان یک روش اکولوژیک مقبولیت زیادی داشته است های اخیر به هوازی در دهه از تجزیه بی ولی استفاده. باشند سوزاندن می

های زیادی برای  روش. بازیافت فرآیند استخراج منابع از مواد زائد و یا افزودن مصارف دیگر به آن است :بازیافت-56-6-6

در فرهنگ امروز، بازیافت به . دیل و مصرف مجدد استبازیافت مواد زائد وجود دارد که شامل استخراج، فرآوری مجدد، تب

در معماری بازیافت به . شود اطالق می... های خالی کاغذی و  آوری گسترده مواد خانگی و مواد زائد روزمره، مانند جعبه جمع

آب سطح  صورت هبآب نیز معموالً به خاطر امکان تهدید سالمتی ،  .شود وساز و تخریب اطالق می جذب مواد ناشی از ساخت

 منظور بهکه آب تمیز دوباره  دهد میبازیافت آب اجازه (.مناسب نوشیدن)آب سطح باال  صورت بهنه  شود میپایین بازیافت 

بازیافت آب عموماً شامل عبور دادن آب کم . برای آبیاری، تفریح ، تلطیف هوا و تنوع زیستی به سیستم بازگردد مؤثراستفاده 

 نشینی منظورته بهآب . استتصفیه زیستی  فرآیندهایدرون یک مخزن از میان نیزارها یا دیگر ( جامد یها زبالهبدون )چرک 

همان ) شوند مینیزار خانگی پس از سپتیک تانک ایجاد  های محلمعموالً . شود میاز میان سیستم عبور داده  آرامی بهمیکروبی 

 :42) . 

 (passive solar design methods)های طراحی خورشیدی غیرفعال  روش -13

وهوای محلی ، زاویه تابش  مثل موقعیت سایت ، آب)های طراحی غیر فنی  طراحی خورشیدی غیرفعال شامل استفاده از روش

در نقطه مقابل . داشتن انرژی درون ساختمان است برای ذخیره و نگه( گیری آن و نور روز خورشید ، حجم ساختمان و جهت

های  های الکتریکی و یا مکانیکی ، فن های خورشیدی غیرفعال بر دستگاه شرفته فنّاورانه ، ساختمانطراحی خورشیدی فعال پی

 . (48:  5630اتمن،) باشند کنترل یا دیگر لوازم برای عملکردشان متکی نمی
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 گیری نتیجه

این است که اطمینان حاصل شود ، اعمال و تصمیمات ما امروزه از  محیطی زیستساده ترین راهکار ایده پایداری یا طراحی 

زمین  محیطی زیستما با سیستمهای  های تالشاین بدین معنی است که مطمئن شویم . کاهد نمیآینده  های نسل های فرصت

یستمهایی را که در آن با توجه به اینکه تمامی اعمال ما ، س. باشد نمیدر جریان  ها آنهمراه بوده و در جهت مخالف حرکت 

این کنکاش آنچه را که ما برای رسیدن به . پیچیده باشد ای مسئله تواند می، چالش پایداری  دهد میتغییر  کنیم میزندگی 

و از بین  وری بهرهآوردن بیشترین  دست به راه در هایی روش، شامل شده و با استفاده از  کنیم میاستفاده  تجدید پذیر منابع

هیچ راهی برای دانستن اینکه با اطمینان بگوییم چگونه سیستمهای . سازد میدار اوبردن هرچه بیشتر زباله از زندگی خود 

انکاری برای عملکرد با بهترین  غیرقابلوجود ندارد ، اما مسئولیت  دهند میپیچیده اکولوژیک به نفوذ ما واکنش نشان 

 .شدبا میبر دوش ما  هایمان یافته

را به خود اختصاص  ونقل حملو بیش از صنعت و  متحده ایاالتدرصد از انرژی مصرفی در  84امروزه بخش ساختمان حدود 

روشنایی و  که درحالیدرصد را به خود اختصاص داده ،  11از این انرژی ، سیستم گرمایش و سرمایش حدود . داده است

 .نماید میدرصد دیگر را مصرف  61 خانگی لوازم

 :وساز ساختفرآیند  تأثیرتحت  محیطی  زیست مسائل

  در جو  ای گلخانهفسیلی است که باعث افزایش گازهای  های سوختنتیجه سوزاندن  –وهوا آبتغییرات جهانی

 .گردد می

  ها آناز  ازحد بیشافزایش آسیب از استخراج و استفاده  دلیل به–تجدید ناپذیر  های سوختکاهش منابع 

  بشری همراه  یافته  توسعه های سرزمینبکر به  های سرزمینتبدیل  –و از دست دادن تنوع زیستی  ها زیستگاهتخریب

 با استخراج منابع

  پیچیده بسیاری  انفعاالت و  فعلبا پیامدها و به مواد شیمیایی مصنوعی  حد از  یشب اتکابا  –آلودگی سمی و کشنده

 .است رهاشدهدر زمین  باره یککه 

 عنوان به. باشد می، متعهد رسد میطبیعی به حداقل  زیست محیطبه  تأثیرشانکه  هایی پروژهمعماری امروزه به توسعه 

 های طرحبرای تولید  آوری فنو  تأثیربا بیشترین  هایی استراتژیبخشی از این تالش ، ما باید با سرعت بسیاری برای تولید 

 های پروژهدیگر  شمار بیکه با عوامل  هایی فرصتان خود برای رسیدن به تعادل این ما باید با کارفرمای. پایدار حرکت کنیم

 هایی ساختمان توانیم میسبز در حال حاضر ،  های آوری فنما توسط  .کارکنیم سختی به، دهند میقرار  تأثیرساختمانی را تحت 

تجدید پذیر مانند انرژی  انرژی با توان میده را درصد باقیمان 56درصد استفاده انرژی کمتر طراحی کنیم که بیش از  44با 

 . نمود تأمینخورشیدی و باد 

 های ایدهبسیاری از بهترین  که آنجا از. دهند میاثرات توسعه انسانی بر سیستمهای طبیعی همچنان به رشد خود ادامه 

احمقانه به  ها آنطراحی پایدار نیز کمک به کاهش زباله و هزینه کارفرمایان و مدیران این بخش نکرده است ، عدم استفاده از 

ایجاد . کند میهر پروژه ساختمانی نیاز به تغییرات با رویکرد سیستم اکولوژیکی داشته و از انرژی و منابع استفاده . رسد مینظر 
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بهبود عملکرد  منظور بهشاید ممکن نباشد، در عوض هر پروژه ساختمانی این فرصت را  یک ساختمان کامالً سبز

 .نماید میارائه ... و  وساز ساخت، قوانین  ها هزینهاز  ناپذیر اجتناب های محدودیتدر درون  اش محیطی زیست

 مأخذمنابع و 

 ، مهرازان 5630، سارا ، اتمن ، عثمان ، معماری سبز با مصالح و تکنولوژی های پیشرفته ، زهری  -

 ، انتشارات اول و آخر5636احمدی ، زهرا ، معماری پایدار الگوهای پایداری در معماری ایران ،  -

 ، نشر مهرازان 5636سوی معماری پایدار ، ایرج شهروز طهرانی ،  هایی به ادوارد ، برایان ، رهنمون -

 5641انتشارات دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،  -

 5630آرزو، زبردستان، نجمه، نقش انرژی خورشیدی در معماری در راستای اهداف پایداری، ایزدیاری،  -

 5640،  66شناسی شماره  بحرینی ، سید حسین ، مکنون ، رضا ، توسعه شهری پایدار از فکر تا عمل ، مجله محیط -

 ، 5641بریم نژاد، ولی، توسعه پایدار و مفهوم پایداری،  -

، تهویه و سرمایش طبیعی در ساختمانهای (ویراستار)یعقوبی، محمود، سعدوندی، سوسن بهادری نژاد، مهدی ،  -

 56: 5642سنتی ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 

 ، نشر سروش دانش 5646شناسی معماری ایرانی ،  پیرنیا، محمد کریم ، سبک -

 5666ان ، دهخدا ، لغتنامه دهخدا ، جلد چهارم ، ناشر توسعه انتشارات و چاپ دانشگاه تهر -

 ، انتشارات لوتس5635صیادی ، سید احسان ، مداحی ، سید مهدی ، معماری پایدار ،  -

لنکر ، نوربرت ، گرمایش ، سرمایش ، روشنایی ، رویکردهای طراحی برای معماران ، محمدعلی کی نژاد ، رحمان  -

 آذری ، 

 5646، 62شماره  موسوی، میر سعید، بوم شناسی در معماری نورمن فاستر، فصلنامه معمار، -

-  
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