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 با اقلیم طراحی ساختمان های همساز

 معماری پایدار

Design and construction of Hmsazba climate (sustainable architecture) 

 

 نام و نام خانوادگی:راحین بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگه ازاد تهران غرب)مسئول و نویسنده(

 راهنما:جناب اقای دکتر لولویی )عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد محالت(استاد 

 

 مقدمه :

 

ت هسهههتیم در حالی که خود در کنترل ط یعت معماری ما بر این باور هسهههتند که در حال کنترل ط یع تكنولوژی وشههههرها 

هستیم ساختمان های ما با استفاده از سوختهای فسیلی و استفاده از مواد دست ساز و غیر ط یعی باعث الوده کردن محیط ط یعی 

 طراحی غلط ما می اشد شده و این نتیجه 

ستفاده از عوامل طراحی های پایدار و ارگانیک با رعایت ا ضرر صول اقلیمی و ا ط یعی مانند باد های مفید نور افتاب و    می توان از 

 های وارده به ط یعت کاسته و به معماری پایدار و انسانی دست یافت 

 در به ود روند طراحی جلب کند  و سازهای پایدار و اقلیمی و اکولوژیكی در این تحقیق سعی شده توجه شما را به ساخت

    

 اکولوژیكیسازه های    اقلیم همساز با   پایدار معماری :کلیدی کلمات
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 پایداری در معماری:

 

 :میسیون جهانی محیط زیست و توسعه تعریف پایداری را این گونه پیشنهاد کرده است ک

در این تعریف ضههمن تاُمین کردن نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسههل های نینده برای بر نوردن  نیازهای خاخ خود  

این که به نقش های اخالقی انسههان ها در حیات ابدی شههان در کره خاکی اشههاره نشههده   مرت ه و ارزو ارکان و م لفه های دیگر 

سان را  ست   نیاز به یافتن راه حل های بلند مدت که تداوم بقا و رفاه ان شده ا ست جهانی نیز نادیده گرفته  دخیل در ایجاد نظام زی

ند   از یافتن واژگان مناسب برای تشریح این نیاز   بسیار ضروری تر است   از این لحاظ   بحث و مجادله  درباره اصطالح تضمین ک

  تترین صورت های فعالیت اقتصادی اسمعماری یكی از شاخص یا بوم سازگار   خیلی مهم نیست  های معماری س ز   پایدار   

سط ما منجر به نابودی سال میگونه زی 00222 نابودی زمین تو سه  وشود یعنی هفتاد ستی در یك چهار انقراض در یک روز و یا 

ساس مجله تایم مورخ  ساعت! مدارك جدیدتری برا   این تعداد را باالتر 0222                                 ژانویه 13نابودی در یک 

   دهد یعنی صدها انقراض در یک روزنشان می
 

 سی و مسائل زیست محیطیضرورت بوم شنا:

 

شدن الیه از  شدگی کره زمین  نازك  ستفاده ازوگرم  ست و انقراض گونه محیط یانواع نالینده ها  افزایش نلودگ ن بعلت ا ای هزی

 از جمله عوامل تخریب محیط ریست می اشد  زیستی

سعه   ست وتو سایش خاك و باعث از بین بردن زمین: تغییر محیط زی شاورزی  فر ست و به مخاطره های ک نلوده کننده محیط زی

س شت مردم ا سالمتی و بهدا سال  sustainableصطالح پایداری   تانداختن  سط کمیته جهانی  3891برای نخستین بار در  تو

گسههترو محیط زیسههت تحت عنوان )رویارویی با نیازهای عصههر حاضههر بدون به مخاطره انداختن منابن نسههل نینده برای مقابله با 

     شان( مطرح شدنیازهای

 

 رهای پایدااهدف کلی ساختمان

 

 انرژی و منابن از مناسب برداریبهره •

 

 هوا نلودگی از جلوگیری •

 

  محیط با مطابقت •

 

 ساختمان پایدار :
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 تر با منطقه و جهان دارد ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط ط یعی پیرامون خود و در پهنه وسین 

 

 تعریف توسعه پایدار:
 

ها در سایه ترکی ی معنی دار از خصوصیات او پشتی انی شود  برخی از مكانهر جامعه بایستی از پایه توسط ساکنان حال و نینده

ه کها در واقن همان مكانهایی هستند انگیزانند  این مكانفیزیكی و فرهنگی و معنوی مردم را به پشتی انی ومراق ت از اجتماع بر می

 توجه ممكن شكل گرفته اس پایداری در ننها به بهترین

 تواند تا نینده نامعلومی ادامه فعالیتشود که میاکوسیستم و یا هر سیستم در حال فعالیت اطالق می-پایداری به توانمندی جامعه»

 « شده منابن کلیدی به حكم اج ار سقوط کندداده بدون اینكه بر اثر فرسایش و تهی

های نینده را در تامین های نسههلای که توانمندیاسههتب به گونهتحت عنوان عاملی برای تامین نیازهای روز تعریف شههده پایداری»

 ای باالتر است  م نی براینكه گزینه هایاحتیاجات خود به خطر نیندازد  پایداری به معنی اندیشیدن درباره رفتار خودمان در گستره

شته  اثرات منفی را از زندگی ما دور کند  تعهد به حفظ و رعایت پایداری ما اثرعمیقی در نینده محیط ک ره زمین و سالمتی افراد دا

  « ع ارت از تعهد به اجرای اقدامات خالقانه و مسئوالنه است 

 :اصول توسعه ساخت و ساز پایدار

 

 استفاده پایدار از منابن زیستی

  استفاده از منابن تجدید ناپذیر

 زیستی حفاظت از تنوع

  

 :طراحی پایدار 

  درك محیط

  ارت اط با ط یعت 

  درك تأثیرات محیطی 

 روند مشارکتی طراحی 

  درك مردم 

 درك روندهای موجود در ط یعت  

 

 اصول معماری پایدار:

 

 Small Thinkبیندیشید کوچک •

 

 Heat with the sun نفتاب با ساختمان گرمایش •
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 Keep your coolکنید حفظ را خود نسایش و راحتی •

   

 Use renewable Energyبازیافت قابل های انرژی از استفاده •

 

  Conserve forestsنب ذخیره •

 

 Use Local Materialsبومی مصالح از استفاده •

 

 Use Natural materialsط یعی مصالح از استفاده •

 

 Save our forestsط یعی جنگلهای حفظ •

 

 Recycle Materials بازیافت قابل مصالح از استفاده •

 

 Build to last بسازید بادوام •

 

 Grow your food کنید تولید را غذایتان •

 

  Store your foodکنید وذخیره رانگهداری غذایتان •

 

مانهای پایدار می اشد:حفاظت از انرژی از اصول ساخت    

 

هر سههاختمان باید به گونه ای طراحی و سههاخته شههود که نیاز نن به سههوخت فسههیلی به حداقل ممكن برسههد که این امر به کمک 

سن  صولی ناچیز میتوان به نحو اح صورت میپذیرد که با حفظ و به چرخه در اوردن این عوامل و رعایت ا ستفاده از عوامل اقلیمی  ا

ضو را ضو 0ین بحث به اجرا دراورد در ا این مو ست: یكی جذب  عمو ست و دیگری حفظ و جلو گیری از به هدر رفتن مطرح ا انرژیها

 انهاست 

این امر در معماری بومی ایران را می توان به نحو مطلوب مشهاهده کرد ملل اسهتفاده از مصهالح با ظرفیت حرارتی باال در اقلیمهای 

 سرد و گرم در جهت حفظ و حفاظت و استفاده از انرژیهای ط یعی  

 

 کار با اقلیم:

 

 سههههاختمههان ههها بههایههد بههه گونههه ای طراحی شهههونههد کههه قههادر بههه اسهههتفههاده از اقلیم و منههابن انرژی محلی بههاشهههنههد    

شكل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی نن می توانند به گههههههونههههههه ای باشد که موجب ارتقاع سطح 
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صحیح سازه   موج ات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید نید   نسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی

 این دو فرنیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترك فراوان می باشند 

 سنت طراحی با توجه به اقهلهیهم بهرای ایجاد نسایش درون ساختمان به قوانین گرمایش محدود نمی شد

هم ها معماران م  ه هی هل هضایی خنک برای پدید نوردن شرایطی مطلوب در داخل ساختمان بلكه در بسیاری از اق هی ف هراح لزم به ط

 بود   

راه حل معههههههمول درعهههصهههر حاضر   یعنی استفاده از سیستم های تهویه مط وع هوا   تنها فرنیندی ناکار نمد در تقابل با اقلیم به 

که حتی به هنگام ارزانی و فراوانی انرژی به دلیل نلودگی حاصل شمار می رود و در عین حال همراه با مصرف زیاد انرژی می باشد   

   از نن امری اشت اه بشمار می نید 

 

 کاهش استفاده از منابن جدید:

 

  رایب من عی   خود مفید عمر پایان در   ای طراحی شود که استفاده از منابن جدید را به حداقل برساند و هر ساختمان باید به گونه

 دیگر بوجود بیاورد  های سازه ایجاد

در اغلب مواردی که دسترسی به منابن جدید به حداقل می رسد روو هایی کشف می شوند که با نن ها می توان ساختمان هایی 

ضروری  می توانند باعث تغییر  ضی تغییرات  شوند  با این حال بع ستفاده  صد دیگر ا شده اند  برای مقا ساخته  که برای یک منظور 

 یا ساختمان شود   شكل اصلی سازه

این موضوع برای کسانی که عالقمند به حفاظت و نگهداری دائمی از ساختمان ها هستند یک فاجعه به حساب می نید  و این سوال 

در ذهن نقش می بندد که نیا یک ساختمان به این علت که زمانی دارای کاربری ارزشمندی بوده است باید همواره بدون تغییر باقی 

 باید برای حفظ بازدهی و کارایی تغییرات الزامی را در نن انجام داد بماند یا 
 

 احترام به کاربران:  
 

 معماری س ز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد 

د س ز داشته باشد   اما فرنینبه نظر می رسد که این اصل ارت اط اندکی با نلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن 

سان را از این مجموعه خارج نمی  ساختمان کامل هستند ان ساخت یک  شامل احترام برای تمامی منابن مشترك در  از معماری که 

نماید  تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود  در 

 که در برخی دیگر تالو برای رد ابعاد انسانی در فرنیند ساخت مشاهده می شود  حالی

درصد طول عمر هر شخص در فضاهای داخلی می گذرد   بنابراین ضروری ترین نقش معماری   خلق  02در جوامن مدرن   بیش از 

 ره وری ساکنان خود را تداوم بخشند   محیط های ساخته شده ای است که امنیت   سالمت   نسایش فیزیكی   صحت روانی و به

پس ذهن بسههیاری از طراحان سههاختمان   گرایش به سهه كی خاخ و فرم نفرینی نهفته   اسههت   از این رو   ننان چندان به کیفیت 

 محیطی چه در درون محیط هایی که می سازند   چه یرامون این محیط ها   توجه نمی کنند   

 

 احترام به سایت:
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  ن باید زمین را به گونه ای نرام و س ک لمس کندهر ساختما

شت   ایجاد تغییرات بنیادی و افراطی نه تنها مستلزم صرف هزینه های گزاف  سایت احترام گذا باید به منحنی های تراز توپوگرافی 

ست   تغییر در منحنی تراز بر چگونگی جذب و دفن نب و یا حرکت  سیار مضر و خطرناك ا سایت نیز ب ست   بلكه برای خرد اقلیم  ا

سایت تاثیر می  سایت گذارد   باد در داخل  ساختمان را از درون  ست که نهههههمی توان هر  صریح تر از این گفته چنین ا سیری  تف

سهههاخته شهههده در نن خارج نمود و شهههرایط ق ل از ایجاد سهههاختمان را دوباره در سهههایت احیا کرد  این نوع ارت اط با سهههایت در 

 سكونتگاههای سنتی اعراب بادیه نشین دیده می شود 

 

ساختمان باید س ک لمس کند هر  ستیوال  زمین را به گونه ای نرام و  سط معماران هلندی برای ف صورت گرفته تو در  91طراحی 

سونس یک   این سازه برای حفاظت از مجسمه های شكستنی واقن در خارج ساختمان طراحی شده بود و به عالوه بادی به گونه ای 

سازه از چهارنوع شم نیاید  دراین  شد که به چ شفاف برای  طراحی می  شه های  شی ساخته برای پی ها    صالح یعنی بتن پیش  م

دیوارها و سقف فوالد برای خرپاها و اتصاالت و سیلیكون رزینی برای اتصال صفحات شیشه به یكدیگر استفاده شد  باله های شیشه 

زی مكانی را برای اتصال خرپاهای فل ای نیز به دیوارهای شیشه ای چس انده شده بودند تا صل یت بیشتری را ایجاد کند و همچنین

س ک حامل سقف شیشه ای فراهم نماید  کف ساختمان زمین عادی بود و برای جلوگیری از گل شدن فقط با چوب پوشانده شده 

 بود 

 

 

 

  

 
 احترام به سایت

 کل گرایی:

 

 تمامی اصول س ز  نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند 

یافتن ساختمان هایی که تمام اصول معماری س ز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست  چرا که معماری س ز هنوز بطور کامل 

شامل یک شكل پایدار از  شود و باید  شامل  ساختمان منفرد قطعه خود را  س ز باید بیش از یک  ست  یک معماری  شده ا شناخته ن

از مجموعه ساختمان هاستب در حقیقت نن را می توان بصورت مجموعه ای از سامانه های  محیط شهری باشد  شهر  موجودی فراتر
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  اهههههینگ با و باشند می کال د دارای شده ساخته های شكل بصورت که – تفریح و زیستن برای هایی سامانه –در حال تعامل دید 

 هر نیههنده را تهرسهیهم نهمایهیهم شههه چهههههره تهوانیهههم مهی کهههه اسههت ها سامانه ایهن بهه دقهیهق

حال که با تعریف معماری پایدار و اصههول ان اشههنا شههدیم بد نیسههت با معماران و اثار انها در زمینه معماری و پیوند ان با ط یعت و 

 و عواملی چون نور مصالح ط یعی باد و اثر انها در بنا های مختلف برسی را برسی کنیم: انسان اشنا بشویم

 رانک لوید رایتف          

 رنتزو پیانو   

 نورمن فاستر  

  سانتیاگو کاالتراوا   

 ریچارد راجرز  

 برنارد السوس  

 اینگن هوون  

 اوردیک  

 کالن  

 نیكالس گریشماو   

 ایتسوکو هاسه گاوا  

  عوامل در بناهای مختلف برسی شود اول باید چیستی و ماهیت عوامل برسی شود و سپس تاثیر انها بر بنا بعد نحوه استفاده این

 نور در معماری:

ازدید همگان نورجزء اساسی و ضروری در ساختمان است   که کار نن روشن کردن  فضا به منظور قابل رویت ساختن نن است  در 

الح ساختار نظم فضایی مصهنر ساختمان سازی یا به ع ارتی معماری نور یكی از اجزایی است که کنار عناصرو مفاهیم دیگر از ق یل 

رنگ و      مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفاکند   ولی واقعیت این است که در بسیاری از 

نوعی و در موارد در ساختمان سازی و معماری های داخلی به نور بیشتر از یک عامل روشن کننده که باعث کاهش مصرف نور مص

می شود  نمی نگرند و فقط به مواردی از ق یل این که نور جنوبی و شمالی بر نور شرقی و غربی ارجحیت کاهش مصرف برق نتیجه 

دارد و در مواقن ناچاری نور شرقی از نور غربی بهتر است توجه می شود و معماران به صورت کلیشه ای و از روی عادت نن را رعایت 
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سازی ن ساختمان  ستفاده از نور می کنند و اگر در  صرا به ا شد منح سط نور با یازی به نور پردازی و ایجاد مفاهیم و تاکید هایی تو

 مصنوعی می پردازند و با انواع درجات و رنگ های نور مفهوم و طرح خود را اجا می کنند   

ه یک عنصر مجزا به کار گرفته شد در صورتی که با نگاهی به تاریخ معماری گذشته ) تقری ا هر نوع معماری تاریخی ( نور به عنوان

 و به نتایج بسیار زی اییهم رسیده اند  

ساعات  ست که باعث حرکت و تغییر حالت در  صه های نور ط یعی  توالی و دگرگونی نن در در طول روز ا شخ یكی از مهمترین م

شود   ست ها دیده می  سیونی شی توجه به نور در دوره امپر  شود   در تاریخ نقا شان نتلیه های خود را  مختلف می  هنگامی که نقا

ترك کردند و در زیر نور خورشید با نور ط یعی مشغول نقاشی شدند   از مشخصات این س ک توجه به رنگ و نور در ساعات مختلف 

   روز و انعكاس رنگ های اشهههیای مختلف در یكدیگر و تاثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خالص و ناب می باشهههد

قاعدتا الزم نیسههت که چنین تحولی در سهه ک معماری داخلی ما نیز به وجود نید  با توجه به اینكه ما سههاختمان هایی داریم که 

سی نقش  صر نور را به قدری قوی و جذاب در خود به کار گرفته اند که هر بیننده ای را به خود جذب می کند   این مقاله به برر عن

داخلی به عنوان یک جزء سههازنده و مفهوم بخش می پردازد و در خاتمه امید بر این دارد که در نینده در نور در معماری و معماری 

 ساختمان ها همانند نیاکانمان شاهد به کارگیری نور ط یعی به صورت یک عنصر کامال اثر بخش باشیم   

 : نور و فضا

 

ا برخورد می کند  به ننها شكل می دهد و ان اشتن سایه در نور سرچشمة تمام هستی است  نور در همان حال که به سطح چیزه

س تهای بینابینی را نشكار  پشت چیزها   به ننها عمق می بخشد  چیزها در طول ل ة نور و تاریكی انسجام می یابند و در حالی که ن

 می سازند شكل ویژة خود را به دست می نورند  و کامالً به هم پیوند می خورند  

 ها استقالل می بخشد و در همان حال نس ت هایشان را برقرار می سازد  نور به چیز

س تهایی که  شخص یابد  نور نفریننده ن س تهایش ت سازد  تا در متن ن سته می  شیء منفرد را بر ج شاید بتوان گفت که نور  حتی 

ست ساکن نی ست   هرگز من عی  ستی ا شمة تمام ه سرچ سامان می دهند  با وجود اینكه    نور برعكس  با ت دیالت مداوم جهان را 

 خود حرکتی ارتعاشی دارد و پیوسته جهان را باز می سازد 

نیا معماری  که در تالو برای جدا کردن بخشههی از این نور عالمگیر اسههت و حضههور نن را در یک مكان ثابت حفظ می کند و 

ست که این نور را به  سالیان متمادی در طلب نن بوده ا ست نخورده به همواره در طول  سالم و د دقت و با تمام نیروی حیاتی او 

 دام اندازد  با در نوردن نور به اگاهی ها به قابلیتهای نن را نمی پیراید؟

شیاء می دهد و معماری نیز نور را در وجود   س ت های بینابینی تازه ای به ا شد و ن ستی می بخ شكلی نو به ه نور در هر لحظه 

 نفرینش فضا در معماری همان فشردن و پیراستن قدرت نور است  کامالً موجز نن می فشرد 

شاید دریافت هایی از این دست  ملل نس ت میان معماری و نور  ننقدرها هم بر م نای ایده ها ساخته نمی شوند  بلكه از سطح 

ژاپنی ملل چایخانه  فضهها به  تجربه فضههائی من که در وجود مادی ام نقش بسههته اسههت گرفتار شههده اند  در تجربه هایی از معماری

شود  نور  با گذر از چنین  ست  تیغه بندی می  شده ا شیده  سیلة کاغذ دیواری ای که بر روی یک  قاب چوبی فلزی ک سادگی به و

تیغه ای  کامالً در درون پراکنده می گردد  تا با تاریكی در نمیزد و فضهههایی ایجاد کند که با نوری تک رنگ شهههكل گرفته اسهههت  
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ری ژاپنی عرفاً از طریق فن نوری پر توان خود در تالو برای شكستن نور به بخشهای مستقل خود بوده است  تغییرات ظریفی معما

 که نور بر پایة انرژی ارتعاشی خود به دست می نورد تقری اً به گونه ای نا محسوس به فضا هستی می بخشد 

کردن درون از برون به کار برده شد  پنجره ها  که در داخل دیوارهای در معماری غربی زمانی دیوارهای سنگی حجیم برای جدا 

 ضخیم به گونه ای قرار گرفته بودند که گویا جهان بیرون را نمی پذیرند  کوچک بودند و با دشواری ساخته شده بودند 

طرزی که گویی تجسد نور می بودند  چنین پنجره هایی  بیش از ننكه به نور اجازة ورود بدهند  با تاللوی شدید می درخشیدند  به 

شاید ننها نرزوی بنیادین بشر را که همانا سكنی گزیدن در تاریكی با نور است   بیان می کردند تابش یک دسته پرتو  نور با نفوذ در 

ی نفوذ بی سههكوت ژرف نن تاریكی  شههكوه و عظمت را به همراه می نورد  پنجره ها نه به منظور نمایشهههای بصههری بلكه صههرفاً برا

 واسطة نور ساخته می شدندب ونوری که به درون رخنه می کرد  فضایی محكم و استوار می ساخت  

روزنه هایی که با دشواری ساخته شده بودند حرکت نور را با ظرافت در درون خود می گرفتند  فضا  چونان یک پیكره با خطی از 

 ظاهر نن پیوسته دگرگون می گشت نور که در تاریكی رخنه کرده بود تراشیده می شد و 

در دوران مدرن  معماری پنجره ها را از محدودیت های سههازهای رهانیده و به ننها امكان داده اسههت که نزادانه در هر اندازه ای 

 به گونهساخته شوند  اما به جای رسیدن به اندازه ای ساخته شوند اما به جای رسیدن به نزادی نور در معماری  نیروی حیاطی نور 

سان   ستب جهانی با نور یك شفافیت فوق العاده بنا نهاده ا ست  معماری مدرن جهانی با  شته و از بین رفته ا ای نا کارنمد پراکنده گ

صد  شاری هاله گون دارد  ق سیاری چیزهای دیگر و تهی از تاریكی   این جهان نور   که انت شدن از ب سطة محروم  شنی یافته به وا رو

 تاریكی مطلق کرده است  مرگ فضا تا حد

 -برای انسان عهد باستان  نور چونان مقیاس زمان بكار رفته است  پرتوهای توانمند نور از خورشیدی بسیار دور بر زمین می تابید

و به حس فضایی انسان شكلی بنیادین  -نوری که در جهت و زاویه و شدت متنوع بود   و بستگی به مكان و فصل و موقن روز داشت

بخشید  این نور  که از میان روزنه هایی به درون ساختمان ها کشیده می شد  انسانی را که در درون مسكن گزیده بود قادر می  می

 ساخت تا هستی خود را در تعامل با محیط پیرامونش درك کند 

ل انواع گستردة محدودیت ها نور در مقاب -چه در معماری ژاپنی و چه در معماری غربی -از قرون وسطی تا دوران پیش از مدرن

نیازمند رفتاری محتاطانه بود  در نتیجه  شههخص در درون سههاختار معماری به نسههانی از نسهه تی که انسههان و ط یعت را به هم می 

پیوست نگاه می شد  امروزه گسترة توانائی های فناورانه  مسئلة نور در معماری در نتیجة این نكته که شخص دیگر مج ور نیست تا 

شخص و صنوعی    ست  در حقیقت  با نور م شان داده ا سیت ن سا ساس کند   ناتوان و عاری ا زح صر به فرد مكانها را اح یژگی منح

 دیگر حتی از ارت ا طش با ط یعت نگاه نیست 

سترده ای با مك سطگی بس گ صنوع مان در بی وا ن و ابه همین نقش نور ط یعی را که می تواند با ما در هر نقطه ای از محیط م

زمان سههخن بگوید عمیق و پر دامنه می بینم من با پژوهشههی دقیق و توجهی جزئی نگر خواسههتار راندن نور به فضهها های درونی 

 معماری هستم  به گونه ای که فضایی عمیق بنا نهد و مكانهایی بسیار مهیج ایجاد کند 

ود و با جالل و قدرت بدرخشهد  تاریكی   که تاللو نوررا برمی نور به تنهایی روشهنائی نمی بخشهد  باید تاریكی باشهد تا نور   نور شه

افروزد و قدرت نور را نشكار می کند  ذاتاً بخشی از نور است  با این حال توانمندی وژرفای تاریكی  از نگاهی ما رخت بر بسته است 

  اً همه فراموو گشته اند و تفاوت های ظریفی که نور وتاریكی به وجود می نورند  و ارتعاشات فضایی ننها  تقری

امروزه   در حالی که همه چیز در نوری یكدسههت قرار می گیرد  من به ایجاد رابطه ای دوسههویه میان نور و تاریكی باور دارمب نوری 

سم ما  زندگی را د شكافتن تاریكی و نفوذ در ج ست گرفته ایمب نوری که با  ست که در د  رکه زی ایی او در تاریكی چونان نگینی ا

 مكان می دمد 
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ست  در اینجا من جع ه ای با دیوارهای  شده ا ساخته  ستجویش بودم  ضا با چنین نوری که من در ج سای نور  ف برای ملال در کلی

محصور ضخیم بتنی ساختم  که در واقن ساختمان از تاریكی بود  سپس بر یک دیوار شكافی ایجاد کردم که به نور شرایطی بسیار 

 می دهد محدود اجازه نفوذ 

 در همان حال یک دسته پرتو نور تاریكی رابه سختی می شكند دیوار  کف و سقف  هر یک مانن نور می شوند 

س ت های بینابینی پیچیده ای را ایجاد  شده همزمان در میان ننها به عقب و جلو می جهد و ن شان در حالی که نور منعكس  وجود

 با هر تغییری در زاویة نفوذ نور  هستی اشیاء و نس ت هایشان باز نفرینی می  می کند نشكار است  فضا زاده می شود  با این

شود مردم  شود  در این مكان که مدام زاده می  شدن نمی کند بلكه مداوم نو می  شروع به تكمیل  سخن هرگز  ضا  به دیگر  شود  ف

 بدین گونه قادر خواهند بود تا ملزومات زندگی را مورد توجه قرار دهند  

اری باید ساخت بناهایی را نغاز کند که شور و توان روح نن مكانها بتواند انسان را در متن زندگی روزانه نزاد سازد  نور معماری معم

 را نس ت به زندگی نگاه می سازد و نن را با قدرت شكل می دهد   

 

 نور و زبان احساس :

 

بهای نسمانی و نئین های کهن  نور نماد هستی و الوهیت استب نور بدون شک اولین عامل درك بالواسطه هستی است در همه کتا

 نماد پاکی  خلوخ و همچنین واسطه دیدن  درك و شناخت  

شمار اطراف  ست برای دیدن و درك پدیده های بی سطه ای ا صیت که نور خود به تنهائی کیفیتی قابل حس و لمس و نیز وا این خا

 جادوئی نور است و شاید راز هستی ونیز مفاهیم عینی و انتزائی  خصیصه 

شنائی و تاریكی  ست تقابل رو  از نغاز -روز وشب  -هنوز هم نظریه های موجی بودن یا ذره ای بودن نور هر دو به یک اندازه معت ر ا

  پیدایش انسان  بنیان شكل گیری شناخت بشر نس ت به محیط و پیدایش انواع عقاید و تصورات فلسفی بوده است 
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ست  امواج گرم و مهربان نور  هنوز شنائی ا شنائی و باز هم رو ستی و تجربیات زندگی رو س ت به ه سطه درك ما ن هم م ثرترین وا

سههپیده دم همچون ترنم نی ل كی اسههت که نرم نرمک فضهها را از هارمونی لطیف طیفی نقره فام می نکند و با نوازو پوسههت خفتة 

 دهد   زندگی نوید شروع دیگر و شوری دیگر را می

چرا کاندینسكی صدای فلوت را به رنگ خاکستری درخشان نس ت می دهد؟ خیابان در تاریک روشن سحر چه احساسهائی را می 

تواند بر انگیزد؟ و چطور این احساس ها در حضور هزاران هزار نوری که از پائین ساختمان به نوك نن می تابند و فضای دهشتناك 

ر می کنند؟ چرا مشههاهدة سههوسههوی چرا  کل ه ای در دور دسههت ها امید می نفریند؟ یا یک جنگل سههنگی را پدید می نورند تغیی

چگونه ل خندی انعكاس تالل  نور بر سههطح نب را تداعی میكند؟ و ملالی سههاده تر  چگونه چهره مان تغییر می کند هنگامی که در 

سانترین و ارزان شفافترین  نرمترین  ن شعلی قرار می گیرد؟ نور  شیای پرتو نور م ساختاری موجود در تولید کیفیت ها و ا ترین مواد 

سانی است  چیزی است که امكان شخصیت سازی و حیات بخشیدن به فعالیتهای روزمره و باز نمائی زندگی در  مورد نیاز محیط ان

ضائی خشن و بی روح همچون م لی راحت سازد  نور می تواند در ف صورات و حاالت روانی متغیر را فراهم می  ستق ال کند  ت ی از ما ا

 به همین دلیل نور مناسب ترین مادة ساختاری است که می تواند به فعالیتهای روزمره ما شكل  زی ائی  لذت و راحتی ب خشد 

نور میتواند امكان خلق سیستمهای محیطی  هوشمند و سازگار را در بازسازی محیط مصنوع در اختیار ما بگذارد  کلیسای تادائو 

 ه مناس ی برای نشان دادن این سیستم هاست نمون نندو

شتر از جمن ج ری تاثیر تک  صر مجزا داللت دارد که میتوانند در تقابل با یكدیگر تاثیری بی ستم بر وجود حداقل دو عن سی تعریف 

تقل و وری مستک عناصر اعمال کنند  در این صورت فقط هنگامی می توانیم از سیستم نورپردازی حرف بزنیم که حداقل دو من ن ن

متفاوت موجود باشد  هوشمندی سیستم در توانائی نن برای ایجاد ترکیب و سازگاری ورودیهای ساده خارج از سیستم تعریف می 

 شود 

 این ورودی ها ممكن است با مداخلة عمدی بشر و یا ساده تر با تغییر شرایط جوی تولید شده باشند 
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ردازی سیستمی است که بر امكان تنظیم منابن نوری با روو متفاوت و مستقل  که با بنابراین روشن است که سیستم هوشمند نورپ

 جهت  شدت و درجه بندی متغیر ساخته شده اند  داللت دارد 

تجهیزات نوری در صورتی که قادر باشند بخشی از مناس ات روزمرة مصرف کننده را نظم بخشیده و نور محیط فعالیتشان را با نوع 

صورتی فعالیت های م شوند  در چنین  شمند محسوب می سازگار و هو سازگار کنند  قطعاتی  ساعات روز و گذر هفته ها  ختلف طی 

ستم امكان  سی شد  این  سایش فردی در لحظات و مكانهای گوناگون با سازی ن صلی طراحی و مدل  ستم نوری می تواند ابزار ا سی

ی ارزشهههای موردنظر طراح را مطابق ظرفیت ها و امكانات روز تشههخص بخشههیدن به یک موضههوع را در یک زمینه خاخ و جایگزین

 فراهم می کند 

شود  بنابراین کنترل  سیلة المپ ها و دیگر تجهیزات تولید می  صراً به و سانی دارد چرا که منح شدت ان صنوعی جن ه ای به  نور م

شو سی  سانی و نگاهانه برر صری نن نیز می تواند از یک جایگاه ان سی و ب شعله تاثیرات ح سیر تاریخی تكامل تدریجی زندگی از  د  

های م هوت کنندة نتش شروع می شود  سپس به پیه سوز ها  شمن ها و شمن های داخل ح اب  چراغهای روغنی  نفتی  گازی تا 

شود: المپهای  سی به نورهای کوچک نغاز می  ستر سد  ننگاه تحولی جدید با د سنت می ر    LEDالمپهای التهابی و المپهای فلور

بنابراین از المپهای التهابی پر مصهههرف به نورهای ریز با ولتاژ پائین رسهههیده ایم  از نور پر حرارت نتش به نور تقری ا سهههرد  سهههیر 

تكنولوژی ما را به امكانات م ثرتر نور و امكان دیدن مناظر و اشههیاء با کیفیتی شهه یه کیفیت مهتاب و نور سههتارگان می رسههاند  که 

ستعاره ای کنا سه بعدی عینیت ا ست  امكان درك  شرایط فقدان نور کافی و خیره کننده ا یه نمیز از امكان دیدن و حس هستی در 

 هائی که قدم به دنیای اوهام می گذارندب لمس عینی سور رئالیسم 

ساده و غریزی و در عین حال ابهام نمیز برای شنودکننده   شكلی نمادین  فراگیر  خ ستفادة بیانی از نور به  شودن پنجرة دنی ا ای گ

 خیالهای بشری  بزرگترین وظیفة نور پردازی در عصر ماست 

هر روز بیش از پیش امكانات نور مصنوعی را کشف می کنیم و این کشف به نوبة خود زمینه را برای گسترو توانائی های مربوط 

ساسات لطیف در گسترة بینائی محدود و بسته به درك شهودی فراهم می کند  این امر به ما امكان خلق یک سلسله هیجانات و اح

و یا ارت اط با جزئیات فضای زندگی در پرتو نورهای  LEDرا می دهد  تجسم ارت اطی حسی با دستگاه ها و اشیاء با استفاده از نور 

روز نور جریان کم یا نورهای موضعی  زمینه های جدیدی است که طراح نور پردازی ابزاری است برای ساختن فضاهایی شخصی  ام

 یافته توسط دست انسان نزادانه و به سهولت می تواند دیده می شود  لمس شود و با یک اشارة ساده دگرگون شود 

تجربة ما از زندگی در عصر خودمان تمایل رو به تزایدی به مخلوط کردن س كها  موقعیت ها  کیفیت ها  عادات و مراسم با یكدیگر  

ست دارد  ترکیب قطب های مجز صی هیجان انگیز ترین اتفاقی ا شخ ساس  هویت اجتماعی و فردیت  ای عملكرد و معنا  عقل و اح

که در عصههر ما رخ داده اسههت  از بین بردن مرز بین فردیت و دنیای خارج  حصههار نامرئی و سههترون بین زندگی شههغلی و زندگی 

ست    موضوعاتی که نیاز به صری که  خانوادگی موضوعات کاربردی طراحی عصر ما ستن محیط کار با عنا سخی دلیرانه دارند  نرا پا

ضاهای کار  دمیدن  سرد و یكنواخت ف شاد و خودمانی زندگی خانوادگی به محیط  صی دارند و انتقال ابعاد  شخ سی  کارکردهای ح
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اقتدار اجتماعیمان روح زندگی در چنین فضاهائی است  امروز ما احتیاج به شخصی کردن محیطی داریم که اغلب اوقات روز و همة 

 را در ننجا صرف می کنیم 

در یک نور پردازی نگاهانه باید بدانیم چگونه به همة این نیازها پاسخ بدهیم  باید بدانیم چگونه کیفیت را به کمیت های قابل لمس 

 ت دیل کنیم و چگونه غری گی را به نشنائی و دوستی برسانیم 

ن احساس صح ت کند  با صراحت و سادگی که پیش از این کاربردیش صح ت کرده است  در نورپردازی باید یاد بگیرد چگونه با زبا

سههالهای اخیر نورپردازی بیرونی هویت جال تری ارائه کرده اسههتب از تازگی در خور توجه دکوراسههیون شهههری  خصههوصههاً در مراکز 

ساس امنیت در شت به نقش ایجاد اح شهور تاریخی یا تجاری و فرهنگی  تا بازگ شنائی که نتش  م شهرها  همان حس قدیمی و ن

 اولین بار به جامعه انسانی بخشید 

 حاال دوباره انسان میل دارد بین شب و روز تمایز قایل شود و حس سیاهی نسمان را در شب دوباره تجربه کند 

ستی  شت به ط یعت ه شهر و امحای تاریكی با حس معقول بازگ سترده  شتیاق نورپردازی گ سانیحاال دیگر ا  و ط یعت نیازهای ان

 جایگزین شده است 

 نور و ط یعت:

ست به عنوان یكی از منابن وجود حیات بر روی زمین محسوب می گردد  عالوه بر  نور ط یعی که حامل انرژی حیات بخش درونی ا

شود زیرا نور در هر ی سال نن نور می تواند با رنگ ها و جلوه های متفاوت خود باعث تغییر چهره یک مكان  در نب و  "ک از فصول 

 هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوخ به خود می باشد   

ضمنا هر مكانی دارای نور خاصی است که تنها به ننجا تعلق دارد برای ملال در صحرای یک منطقه استوایی تابش به قدری شدید و 

 م بیننده مرتعش و در حال ذوب شدن به نظر می نیند   سایه ها ننقدر کوتاه است که اشیا به چش

صوخ به خود و متمایز از  سواحلی نیز دارای ویژگی های مكانی مخ ستانی  جنگلی و یا  به همین ترتیب نور موجود در مناطق کوه

س صل نوعی ارت اط بین  شده هدایت می کنیم در ا ساخته  ضای  ست   زمانی که نور را به داخل ف اختمان و محیط سایر مناطق ا

خارج از نن ایجاد کرده ایم   بدین وسهههیله می توان جلوه های متفاوتی از فضهههای داخلی را که هر یک دارای ماهیت خاخ خود از 

 لحاظ ادراك فضایی می باشند  ایجاد کرد 

 نور و بشر:

ستایش و  شر مورد  سط ب شی ء زنده را در ذهن بیدار می کردند تو سام نورانی که تجسمی از یک  از دوران ما ق ل تاریخ همواره اج

 ننها را ع ادت کرده و می پرستیدند   "احترام قرار گرفته و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند 
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این توجه بیش از اندازه به عنصهههر نور در اغلب فرهنگ های اولیه بشهههری و در جوامعی با نداب و رسهههوم و عقاید مذه ی متفاوت 

شان به کار می برند و برخی دیگر  شریفات مذه ی  شید را در ت شود   برخی از جوامن نور خور شاهده می  همچنان در طول زمان م

مل ایجاد فعل و انفعاالتی رمز نلود جهت دست یابی به حیطه هایی ماورای دنیای زمینی تلقی درخشش اجسام نورانی را به عنوان عا

 می کردند  

حتی امروزه در بسههیاری از مدارس شههرقی که به تدریس یوگا اشههتغال دارند برای ایجاد تمرکز ذهنی از اجسههام نورانی مانند المپ  

    خورشید   ماه   بلور و نور نتش استفاده می کنند 

شدن نور  سان از تاریكی جهل و تابیده  شدن ان ست و خارج  شا تمامی پاکی ها و نیكی ها در اغلب ادیان  نور نماد عقل الهی و من

معرفت در وجودو همواره یک هدف نهایی می باشههد   در اثر تابیده شههدن نور الهی به درون کال د مادی  یعنی جایگاه نفس ندمی 

شد و تكام سان به ر ست که ان سد در نتیجه برای نمایش این تملیل  در معماری اغلب بناهای مذه ی نور به عنوان ا ل معنوی می ر

عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود به گونه ای که شعاع های نن به طور 

  فضاهای عمیق و تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسالمی  واضح در داخل کال د مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است

سان در چنین فضاهایی که با نوری  که با عنصر نور مزین شده اند به خوبی قادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی می باشند   ان

شیا و احجام  در ذهن خود به کامل کر دن تصاویر پرداخته و با این عمل به ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های م هم از ا

 نوعی خلسه فرو می رود که نتیجه نن یک حس نزدیكی به من ن وجود و هستی در درونش بیدار می شود   

 نور پردازی ط یعی فضای داخلی:

د و ن به درون میتابارت اط میانی بین درون و بیرون بر پایه دو عامل اسهههت : نور یا به ع ارت دیگر مقدار نور ط یعی ای که از بیرو

شه به  ست اما وجود نور همی سته به معنی وجود نور ا سته یا ناخوا نزادی دید چه از درون به بیرون و چه بر عكس  نزادی دید خوا

معنی نزادی دید نیسههت   به طور کلی سههه امكان برای نور پردازی ط یعی وجود دارد : الف ( از طریق روزنامه ها فقط نور به درون 

 ارد  راه د

 ب( عالوه بر ورود نور   راه دید به بیرون نیز باز است  

 ج( هم نور به داخل می نید و هم امكان دید از هر طرف وجود دارد  
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ضاهای داخلی بر حسب  شود   نیاز به نور در ف ستفاده  ضاهای داخلی از نور ط یعی نیز ا شود که برای نور پردازی ف گاهی تالو می 

فاوتند   قطعاً استفاده از تاریک و روشن شدید شدید باعث خستگی مكانیسم ادراك بینایی می شود   تجربیات نوع استفاده ننها مت

شدت نور از حدی  شتن مقدار  ساس می کنیم اما با گذ شد   محیط دلپذیرتری اح شن تر با ضا رو سانده اند که هر چه ف به اث ات ر

 معیین نور می تواند نا مطلوب شود  

ن وجود ندارد که روزنه ها را در هر کجا که می خواهیم در نظر بگیریم  اگر روزنی را به عنوان سههوراخی در پوسههته گاهی این امكا

ستند   روزنه های عمودی  سازه بنا ه درها و پنجره  –خارجی بنا به حساب نوریم که اغلب اندازه   محل فرم ننها تا حد زیادی تابن 

شتر  می توانند عالوه بر عملكرد به –ها  سقفی بی شند اما پنجره های  سیله ای ارت اطی نیز بین داخل و خارج با عنوان من ن نور   و

سقفی دارای  ست که نورپردازی از طریق پنجره  ست به همین علت ا ستند   در سیله ارت اطی با بیرون ه جن ه نوری دارند و کمتر و

شود که در این  ست   تمامی توجه به چیزی جلوب می  ست و از طریق این نور نوعی مرکزیت پیدا کرده اثری ویژه ا نور قرار گرفته ا

است   این یكی ازدالیل استفاده از نور سقف در کلیساها و موزه ها است   یعنی درست مكانهائی که در ننها نه تنها نیازی به ارت اط 

 بینایی بین داخل و خارج نیست که اغلب این ارت اط نامطلوب نیز می باشد  

جره کمتر اتفاق می افتد که تنها تابن مقدار نور مورد نیاز در فضههای درونی باشههد  به طور معمول جریان هوا  مسههائل ایمنی نوع پن

ست از پنجره به درون  سیله دید ن ودند : نور می توان سازه نیز درتعیین نوع نن م ثرند پنجره ها در نغاز به هیچ وجه و نمای کلی و 

شد بتابد اما نه امكان نگاه  ساخته می  سنگ  سیار نازك  صفحات ب شت و نه به عكس   پنجره در نغاز از  از پنجره به خارج وجود دا

ملالً سههنگ مرمر سههفید و بعدها از شههیشههه های مات   ایجاد نوعی جدایی بین درون و بیرون از نظر گرما و سههرما که در عین حال 

الزم ممكن ن ود   ال ته این نوع نزادی دید امروزه نیز درهمه جا مطلوب امكان نزادی دید را نیز بدهد   به دلیل تكنیک و مصهههالح 

 نیست  

در معماری ممالک عربی ش كه های ریز چوبی که در مقابل پنجره قرار می گیرد یكی از عناصری است که بسیار مورد استفاده قرار 

بیننده دیده شود   فرهنگ اسالمی این ش كه را با خود به  می گیرد : با استفاده از این ش كه ها می شود خیابان را دید بدون اینكه
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سالم چنین نوعی از  شد   ا سپانیا نورد و ازننجا به نمریكای جنوبی برده  ستان نمونه های « حجاب » ا شرق هم برد و در هندو را به 

 سنگی نن دیده می شود   

کردن از داخل به خارج علمی است اما از بیرون در شیشه  شیشه های نئینه ای را می توان نخرین پدیده این ایده دانست: نگاه

 تصویر محیط را می بینیم و نمی توانیم به داخل نگاه کنیم 

صویر  صورت  3اینک بپردازیم به بررسی انواع روزنه ها در دیوار و نتایج بدست نمده از جن ه نورگیری )ت (  یک پنجره را می توان به 

(  وقتی از داخل به این پنجره نگاه کنیم نن را ملل یک تصویر فوق العاده روشن  0یک سوراخ در یک دیوار نیز طراحی کرد)تصویر 

صب کر ست : پنجره که به دیوار ن شدید ا سیار  سطح دیوار ب سطح پنجره و  ست( بین  شنایی )کنتر ا شند می بینیم   تقابل رو ده با

کامالً روشن است و سطح دیوار محیط بر نن تاریكترین دیوار فضا است چرا که تنها دیواری است که نور مستقیم به نن نمی تابد و 

سطوح دیگر ر شده از  سیله نورهای منعكس  سقف تنها به و شود   اگر روزنه ای در مجاورت دیوار جن ی یا در مجاورت  شن می  و

باشد   سقف یا دیوار مجاور مستقیماً نور می گیرند و نور منعكس شده از ننها به نوبه خود فضا را روشن می سازند   در اینجا حالت 

 ی را به یاد نورد واند تداوم فضائتقابل روشنائی به مراتب ضعیف تر از نمونة اول است  این نوع نورپردازی می ت

 :انواع روزنه ها و نتایج نن از جن ة نورگیری 3تصویر 

 
                   

هر چه روزنه بزرگتر باشههد حال و هوای فضههای داخلی بیشههتر تحت تأثیر محیط خارج قرار می گیرد   حد نهائی این                

فضا با شیشه پوشیده شده باشد و نور از همه طرف امكان تابیدن به داخل را داشته باشد  حالت هنگامی پیش می نید که دور تا دور

  چنین فضاهائی وابستگی مطلق به شرایط و تغییرات محیط بیرونی دارند و در ننها شرایط نور درون ش اهت کامل به محیط بیرون 

 اخلی مشكل تر می گردد   دارد   هر چه دیوارها شفاف تر باشند کنترل نور ط یعی در فضای د

گاهی باید برای ایجاد ارت اط میان درون و بیرون از سههطوح بزرگ شههیشههه ای اسههتفاده شههود   اما همان اندازه که این ارت اط 

ساخت   یكی از این راهها  ستگی تا حد ممكن همگن  ست که این واب شده ا ست   به این دلیل از راههای گوناگون تالو  سندیده ا پ
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ی است که سطوح شیشه ای نن هرگز مستقیماً در معرض تابش نور خورشید قرار نگیرند و به انتخاب محل فضای مورد نظر به ترتی 

این ترتیب نور ط یعی تنها به طور غیر مستقیم امكان ورود به فضا را داشته باشد  یكی دیگر از این راهها استفاده از وسایل متحرك 

ان به کمک ننها نور بسهههیار زیاد را متعادل کرد یا کامالً از ورود نن مانند انواع پرده های توری و پارچه ای در داخل اسهههت که بتو

 جلوگیری نمود  

 :تاثیر نور در نمای ساختمان 

توان از نور ط یعی بهره جسهههت بدین گونه که با ایجاد های نما میدر معماری برای تاکید بیشهههتر بر روی برخی از بخش

هایی از نما ایجاد نمود که تاکیدی بر روی بخش مذکور هایی در بخشنظر  سهههایه هایی بر روی محل موردها و فرورفتگیبرنمدگی

 باشند 

ل های عمود و طویهایی باریک و بلند سههایهتوان با ایجاد برنمدگیتر نمایش دادن ارتفاع یک حجم میبرای ملال به منظور کشههیده

ی هایتوان با ایجاد حفرهها میهای شهههاخص بنا همانند ورودیبخشتر به نظر نید و یا اینكه برای نمایش ایجاد کرد تا نما کشهههیده

شخص نمود  از رووعمیق بر روی حجم  بخش سایه م سطوح یكپارچه نما با های مورد نظر را با  شاندن  های دیگری که کاربرد پو

گونه بناها  سایه به عنوان عنصری باشد که منجر به ایجاد بافتی مرکب از نور و سایه است که در این عناصر همسان و برجسته می

 باشد مهم در طرح نماد دخیل می

شند نیز می سی متفاوتی با صیت  انعكا صالح متنوع در کنار یكدیگر که دارای خا ستفاده از م صی در نما ایجتواند  جلوها اد های خا

 کند 

های فلزی نراسههت و در سههایر سههطوح از مصههالحی با توان ننها را با پوشههشهایی از نما  میبرای ملال به منظور تاکید بر روی بخش

 خاصیت انعكاسی کمتر استفاده نمود 

 کنندهای مورد نظر مهمتر جلوه میبدین ترتیب در اثر انعكاس شدید  حاصل از برخورد نور به سطوح فلزی  بخش

 :نور در فضاهای شهری

دهد  در گذشته عنصر نور برای ایجاد تنوع در فضاهای شهری های گوناگونی به فضاهای شهری مینور در ساعات متفاوت روز جلوه

گیرد  ای از رنگ نن را در برمیکاربرد فراوان داشههت  برای ملال از ننجا که رنگ سههفید  نور نسههمان را در خود منعكس کرده و هاله

لوع ب با توجه به رنگ نسمان که از طساختند تا بدین ترتیبرخی از بناهای بزرگ شهری و یا بافت کلی یک روستا را سفید رنگ می
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گیرد بافت شهر یا روستا نیز دستخوو های متنوعی از  جمله زردمالیم  نبی روشن  نارنجی و     را به خود مینفتاب تا غروب  رنگ

 های مالیم رنگی متنوعی را در برگیرد تغییر و تحول شده و جلوه

شیده کردن بخش سرپو سایه در ننها به وجود هاروو دیگر این بود که با  سته نور و  شهری نوعی بازی پیو سیرهای  یی از کوچه و م

کننده بودن راه را در فرد از بین ای تنوع در مسیر ایجاد کرده و حس طوالنی و کسلنوردند و بدین وسیله برای رهگذران به گونهمی

 بردند می

ساختن رواق و ایجاد یک هاردر برخی از بخش شهر نیز با  شش نن های  ضای تحت پو سایه و نور در ف سط  شن تو مونی تاریک و رو

 و تاریک راسته بازار مشخصنوردند  در بازارهای ایران نورگیرهای سقفی  مسیر حرکت را در فضای تنگنوعی تنوع در فضا پدید می

ضمن ننكه داالنمی سمت دیگر کنند  صل بوده و از سته بازار مت سمت به را ستقیم که از یک  ضای باز خارجی منتهی های م به ف

شعاعمی سیر بازار توسط  شده نور به درون داالن افراد را به سمت مسیر خرشوند در تاریكی م سته بازار هدایت های تابیده  وج از را

 د کنمی

 :اهمیت نور در ایران

واین صورتها انسان مومن  ت لوریافتهاهمیت خاصی برای نور قائل است درون مسجد گویی در صور مادی  'معماری اسالمی در ایران 

 را به نیه نور در قرنن متذکر میشوند 

شه ای که  " شی شد و نن چرا  در میان  شن چراغی با ستان نورو بمشكوتی ماند که در نن رو ست دا سمانها و زمین ا خداوند نور ا

 تالءللو نن گویی ستاره ای است درخشان و روشن   

شدید نف سمان بلورین این فالت مرتفن در ایران به دلیل تابش  ستی بخش تفكی 'تاب در اکلر نقاط نن و ن ضای زی ک نیازبه نور درف

 ناپذیری اززندگی مردم در طول تاریخ بوده است  

بی دلیل نیسهههت که ادیان پیش از اسهههالم در ایران بخصهههوخ نیین زرتشهههت تملیل نور )نتش( را برای تعیین تعالیم خود به کار 

ری مسههاجد که نور از روزنه ها به داخل عمارت می زند و همانند رشههته ای اسههت که انسههان را از حالت مادی به میگرفتند در معما

حالت قدسهههی و معنوی می برد  به هر حال شهههاید بتوان گفت که این مسهههئله نور به طور ناخودنگاه همواره در ایران مورد توجه 

ودر دورهء اسالمی هم حكمت اشراق سهرورد ی در این کشور « توجه سهروردی  مورد همه  از بهتر و بیشتر و است بوده هنرمندان 

 گسترو بیشتری یافت   
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   الهی "خرد" و " وجود " از تملیلی  ملابهء به بلكه مادی عنصری عنوان به فقط نه 'نور بر جسته ترین ویژگی معماری ایرانی است

ست معنوی جوهری نور شه در م نفوذ ماده وتیرگی غلظت در که ا ستگی می خشد تا نفس که خود ری شای ی کند و به نن کرامت و 

که همان ارامش روح اسههت  رنگ ازتجزیه نور نتیجه میشههود   همان گونه که نور در حالت تجزیه نشههده او مظهر  'عالم نور دارد 

  خود  ظر با حقیقت کیفی وتملیلیرنگها نشانه وجوه و قط های گوناگون وجودند که هر یک حالتی متنا 'وجود وخرد خداوندی است 

سان روح در شخیص حس   انگیزد می بر ان شم به ایرانی هنرهای همه در رنگها توزون و رنگ ت ست بدیهی و میخورد چ  این که ا

    است مرت ط کامال نور نقش و معنا شناخت با مسله

صفهان افراد پس از دیدن نمای خارجی بنا ب صوخ در ا ساجد ایران بخ شم افراد به یک ملال در م شیها به چ ا ان باز تابهای نوری کا

ملل داالنها انها وارد این فضههاها باره مغمار افراد را وارد فضههاهای اصههلی درونی نكرده بلكه پس از ع ور دادن از فضههاهای ارت اطی 

 نند میشوند و این دلیلی جز عادت دادن چشم افراد به تاریكی نمی باشد تا فضاهای اصلی را بهتر درك ک

: من ن اول روشنایی ش ستان بخصوخ محراب که توسط من عی در باالی محراب 3من ن نوری وجود دارد  0در مساجد ایران عموما 

  :روشنایی اصلی ش ستان که توسط منابعی به دور ش ستان تامین میشود 0تامین میشود 

 

 ژی ان در بناهای مختلف توسط معماران:استفاده از نور و انر
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از کسههانی اسههت  که توجه به عوامل زیسههت محیطی وحفظ مرمت ننها را ازنغازین مراحل کار حرفه ای خود مدنظر نورمن فاسههتر: 

شیده  ساخت  کو ستفاده از بهترین ونخرین تكنولوژی  ست که علیرغم ا ستر معماری شیده  فا شته ودر تمام پروژهایش تحقق بخ دا

 پیرامون نن ایجاد کند او جزء اولین کسانی است که مفهوم معماری پایداررا در عمل تعاملی عمیق بین ساختمان وعناصر ط یعی 

 به کار بسته است 

ستر:  ستفاده از منابن  مهترین من ن الهام فا ستجوی راهكارهای جدیدی برای ا شتر پروژه ها به ج ستر در بی دفتر معماری نورمن فا

 تجدید پذیر با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب زندگی بود تجدیدپذیر انرژی واستفاده هوشمندانه از منابن 

شتاگ: شرکتش(در ژوئیه  پارلمان نلمان در رای ستر ) سط فا سازی تو ساختمان توجه به  3881کار باز سازی این  شد در باز شروع 

ساختمان و محیط ط یعی پی ضای داخلی  شد تا بهترین تعامل بین ف شت وتالو  به  رامون ننمیزان مصرف انرژی اهمیت زیادی دا

وجود نید و نقش نن در ایجاد نلودگی محیط به حد اقل برسهههدو و برای تامین انرژی مورد نیاز ان از سهههوخت های الی روغن های 

گیاهی استفاده می شود که پس از احتراق در یک مولد نیروی الكتریكی تولید می کند که نلودگی ناشی از این سوختها بسیار کمتر 

سیلی سوختهای ف سید کربن به اندازه  از  صل کار کاهش تولید دی اک ست وحا ست گرمای  89ا صد ا صورت نب گرم در در مازاد به 

مخزنهای زیرزمینی ذخیره می شودونن را با یک ش كه پمپاژ باال می نوردند  گن د الحاقی به این ساختمان تماما شیشه ا ای است و 

 داخل را فراهم اورد حداکلراستفاده از نور خورشید وتهویه ط یعی هوای 
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  صورت شود   لذا مردم به  شای مناظر اطراف ختم می  سكوی فوقانی برای تما درداخل گن د دو رامپ مارپیچ قرار دارد که به 

  نمادین بر باالی سر نمایندگان خود صعود می کنند 

  هنگام شب گن د از طریق تاالر مجلس روشن می شود  

  زمستان و استفاده ی مجدد نن بازیافت هوای گرم زیر گن د در  

  نئینه های وسط گن د روشنایی ط یعی وتصویر مردم را به تاالر نمایندگان 

  منعكس می کند  

  نصب سلول های خورشیدی روی بام جنوبی ساختمان برای تامین برق  

  نصب پنجره ی هوشمند برای تهویه ی هوا  

  شه ای که حرکت شی ستقیم نور نفتاب به طراحی نقابی متحرك در زیر گن د  شده که از تابش م سط کامپیوتر تنظیم  نن تو

  داخل تاالر مجلس جلوگیری می کند   

  ذخیره شدن حرارت اضافی در قسمتهای مختلف ساختمان در یک مخزن ط یعی که نب گرم برای گرمایش راتامین می کند 
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 گلخانه بزرگ واقن در باغهای گیاهشناسی در ویلز:

تپه ای در مرکز پارکی قرار دارد ودارای سههقفی شههیشههه ای اسههت که باعث شههده بیشههترین میزان بهره گیری از تابش گلخانه در 

 خورشید امكان پذیر شود که از فاصله دور همچون تپه ای شیشه ای به نظر می رسد 

استفاده شده که این سیستم با باز و در طراحی گلخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در داخل گلخانه از یک سیستم رایانه ای 

 بسته کردن خودکار دریچه های شیشه ای واقن دسقف دمای هوا رطوبت و میزان حرکت هوا درداخل را کنترل می کند 

 من ن اصلی گرمای نن: به جای استفاده ازسوختهای فسیلی  شاخ و برگ بریده ی درختان وگیاهان خشک شده را مصرف می کنند 
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در این گلخانه : این اسههت که نب باران جمن شههده از پشههت بام گلخانه در مخزنهایی ذخیره می شههود وبرای نبیاری  ایده ی بدین

صفیه ی کامل برای نبیاری  صیری وت ستر ح سها هم پس از ع ور از یک ب سروی سها به کار میرود  نب  سروی ستفاده در  محوطه و ا

 محوطه به کار میرود 

نی بر حداکلر اسههتفاده از منابن وامكانات ط یعی اسههت وهیچ نسههیب یاخطری برای ط یعت پیرامون در کل عملكرد این گلخانه م 

  خود به وجود نمی نورد 

 تاالر جدید شورای شهر لندن:

 : دو هدف اولیه فاستر 

 اول کاستن از میزان مصرف انرژی و تقلیل نن به حدود یک چهارم میزان معمول برای یک ساختمان رسمی اداری 

  دوم  جامه عمل پوشههاندن به وعده دولت بریتانیا م نی بر ایجاد دولت شههفاف و برقراری و تسهههیل ارت اط بین مراجعان و

  مدیران دولتی 

  ست و شورای بی سات  سازه و محل برگزاری جل شكل را برای راس  شهر لندن  مخروطی کروی  شورای  در طراحی تاالر 

   چهارنفره شهر لندن در نظر گرفت 

   درصههد سههطح دیوار کمتری از یک فضهها با دیوارهای تخت و   39باتوجه به این واقعیت ریاضههی و هندسههی که یک کره

  مساحت مساوی دارد  میزان تابش نور و گرمای خورشید بر سطح سازه کاهش محسوسی یافته است 

 غزیده و جابجا شههده اند در این مایل بودن نمای سههازه به سههمت جنوب درحالی که بعضههی از ط قات انگار از روی هم ل

 کاهش سطح برخورد با اشعه خورشید موثر است 
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شاهده کرد انجا که در  شان لوکوربوزیه م سای رون صورت نماد به بهترین وجه را میتوان گفت در کلی ستفاده از نور های ط یعی به  ا

صورت م شكل  سط نور گیر های قیفی  شش نور تو سا پا ضای تاریک درونی این کلی صورت یک نجات ف ضا را به  یپذیرد که این ف

 دهنده از تاریكی ها و حس خالصی از گناهان دراورده است 

 مارانی چون اندو در این زمینه به فعالییت های خود ادامه دادند پس از لوکوربوزیه مع

سول گری ایران در فرانكفورت طرح اقای میرمیران  • سر کون سری  نور این مجموعه از پنجره هایدر بنای  سرتا شه ای  شی

 تامین می شود که تا سقف پیش رفته اند و

 نورطوری هدایت شده که چشم بیننده را به نقطه تعالی هدایت می کند این نكته ایست که در  •

  معماری اسالمی در مساجد و    بسیار از ان یاد شده است و همچنین ابنمای این مجموعه •

  می شود ساختمان سرکنسولگری در شب بدرخشد  طوری نور پردازی شده است که نور ان باعث
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سان وار کردن این هنر یعنی فرانک لوید رایت و معرفی اثار  ستاد ترکیب ط یعت با معماری و ان در این بخش می خواهم به معرفی ا

 او بهره بگیرم : 

ستادمكتب«سولیوان لویی»مرید لویدرایت  فرانک ست که مدرسه هنرهای زی ای پاریس را  امریكایی نور نام معمار شیكاگوباولین ا ا

س كی بی  شیده و شته والتقاطی گری هارهایی بخ ست  به عنوان اولین نفر درایاالت متحده او معماری را کامالًاز تقلید گذ نگذارنده ا

  را پایه نهاده است« مل ویل»و « والت ویتمن» هیچ گفت و گویی امریكایی چون س ک نویسندگان موردعالقه او 

 گانیک دیزاین : ار 

  ارگانیک دیزاین ع ارت از نن نوع طراحی اسههت که در نن از فرم های ط یعی الهام گرفته شههده باشههد  بنابراین قوس ها و

منحنی های پر فدرت از نشانه های این س ک است و خطوط راست و گوشه های قائم در طراحی ارگانیک کمتر دیده می 

 اری از طرح های ارگانیک دیده می شود  شود  الهام از فرم حشرات و اسكلت انسان نیز در بسی

   نخستین تفكرات این س ک از استریم الینینگ یا فرم قطره نب بود که برای ترن ها و وسایل نقلیه رواج پیدا کرد 

  تفاوت ارگانیک دیزاین با بیونیک در این اسههت که در بیونیک سههیسههتم هایی طراحی می شههوند که شههالوده ننها الهام از

 یعی اسههت و بیشههتر توجه به نوع کارکرد با الهام از ط یعت اسههت   نه فرم و رنگ  ملل الهام از طرح سههیسههتم های ط

 تارعنك وت برای طراحی سازه مستحكم  
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  بیومورفیسم نام دیگر ارگانیک دیزاین است 

  فرانک لوید رایت از پایه گذاران این سههه ک بود که با الهام از اسهههتریم الینینگ   طرح های زیادی ارائه داده اسهههت  وی

 جمله معروف سولیوان و نماد دوران مدرنیته و عملكردگرایی است   "فرم تابن عملكرد است"شاگرد لوئیس سولیوان بود  

  شگاه صوالت ارگانیک در نمای ستین بار مح طراحی جانوری برای تجهیز "در موزه هنر مدرن نیویورك با عنوان  3890نخ

ارائه شد  چالز ایمز و سارینین برگزیدگان این نمایشگاه بودند که با خم کردن چوب  فرم های ارگانیک تولید کرده  "خانه

 بودند  

  فت  با به کارگیری پالستیک و ابزارهای اتوماتیک  ارگانیک دیزاین رونق گر 92در دهه 

   فرم  رنگ و رویه در این س ک از ط یعت الهام می گیرد  ولی بافت های ط یعی کاربرد زیادی ندارند 

  رنگ های به کار رفته ترکی ی است و رنگ های اصلی و ساده در نن به چشم نمی خورد 

 ضوعات  در حد پیچیدگ شتالت مو شود و پیچیدگی گ س ک دیده نمی  صنعتی در این  شتالت هفرم های پیچیده  ای ی گ

 ط یعت است  

 نمونه معماری این س ک است که توسط فرانک لوید رایت طراحی "فالینگ هاوس"یا  "فالینگ واتر "

 شده است 

 اصول طراحی این نوع معماری: مهمتریناز

 احترام به ط یعت-

 لطافت-

 روح-

 همگونی اجزا نس ت به کل و کل نس ت به جزء-
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ساسا مانند غار نیست بلكه مانند سرپناهی وسین در هوای نزاد هم نهنگ با چشم انداز به در نغاز پی بردم که  "رایت :  سكونتگاه ا

 "  بیرون و درون است

نگذارید دیوار سقف و کف اکنون شریک یكدیگر نشوند بلكه جزئی از یكدیگر باشند و هر یک بر دیگری و در دیگری تاثیر  "رایت : 

 بگذارند

به ژاپن سههفر کرد و در ژاپن هتل امپریال را در توکیو طراحی کرد  در این سههالها شههدیدا تحت  3800تا 3831رایت بین سههالهای   

 تاثیر معماری ژاپن بود   ارت اط خانه با محیط   الهام از ط یعت   معماری ارگانیک   

ط یعت و نه تحمیل سههاختمان بر در کل می توان معماری رایت را چنین توصههیف کرد : معماری ارگانیک   ترکیب سههاختمان با 

صالح بكار رفته باید  شود (   م صورت افقی ) که در رقابت با ط یعت مطرح ن شود و به  ساخته  ساختمان باید در دل تپه  ط یعت   

شده و این عمل نه تنها  صل بندی  ساختمان بی قاعده و منف شكل  شد    شود با ساخته می  ساختمان  منط ق با همان ط یعت که 

ملكرد ها بلكه به دلیل بی قاعده گی ط یعت بسههتر سههاختمان   توجه به مورفولوژن سههایت و توجه به عملكرد و تكنولوژی بدلیل ع

صر عمودی معماری رایت بود و این  شگاه در مرکز خانه و تنها عن سكن رایت نت صلی در طراحی م صه های ا شاخ ساخت   یكی از 

 اد  عنصر عمودی بقیه فضاهای مسكن را سازمان می د

 مكتب شیكاگو -ساختمانهای ژاپنی  -من ن الهام کارهای رایت : هنر و صناین ) هنر و پیشه ( 

 از شاهكارهای معماری او:
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  خانه ابشار

 

 یعت می اشد خانه رابی و موزه گوگنهایم از شاخصترین بناهای این معمار می اشد حتی المانها نیز برگرفته شده از ط 

 

 :در ساختمان استفاده از باد

 باد چیست :باد در نتیجه تغییرات فشار در جو بوجود می اید و همیشه از مناطق پر فشار به منا طق کم فشار می باشد 

 دو بخش مطلوب و نا مطلوب تقسیم میشود:ما باد های مختلفی داریم ولی به طور کلی به 

 لوب جهت تهویه ط یعی و کاهش هزینه هااز بادهای نامطلوب در بنا استفاده نمیشود ولی از باد های مط
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استفاده میشود این استفاده یا به صورت مستقل می اشد ویا در ترکیب با اجزا دیگر ملل اب و درخت ویا به صورت کمک به بخش 

 تاسیسات تهویه وارد میشود 

 در صورت استفاده مستقل از این من ن ط یعی توجه به نكاتی الزم و ظروریست:

 مناسب ساختمان یا بازشوها به سمت بادهای مطلوب انتخاب جهت-

 موقعیت پنجره های رو به باد و پشت به باد و همچنین ابعاد انها-

 محوطه سازی مناسب در کنترل سرعت و جهت باد-

 حال به برسی چگونگی استفاده از این من ن ط یعی در ساختمانهای مختلف میپردازیم:

نسههمانخراشههی با باغهای نسههمانی:کار نورمن فاسههتر در این بنا معمار باد را با ترکیب درختان برای به ود و بانک تجارت فرانكفورت  

 تصفیه هوای ورودی به بنا به کار برده است:

ختمان بانک تجارت واقن در فرانكفورت واکنشهههای مختلفی را در نلمان بر انگیخته اسههت عده ای نن را سههتون نگهی وعده ای سهها

سههمان خراو راسههتین نماده نموده اند اما این سههاختمان جدید نمونه ای از کاربرد تكنولوژی های موافق محیط زیسههت نیز یگانه ن

 هست وحتی عده ای نن را برج زیست محیطی نامیده اند 

سال  ص 3883در  شود وعملكرد اقت صرفه جویی  صرف انرژی  ست محیطی که در ننها در م ساختمان های زی سابقه ای برای  ادی م

  داشته باشد برگزار شد گروهی که برنده شدند فاستر وشرکا بودند 

ننها پالنی ملللی با نسههانسههور وپله برقی ارائه دادند ودهلیزی برای تهویه در دل برج پیش بینی کردند  حداکلر نور بهترین نماهای 

ستر  شد فا ساختمان مجاور در نظر گرفته  سایه بر  سه ط قه  31ممكن وحداقل  صلی پیش با   همچون مارپیچی دراطراف دهلیز ا

بینی کرد  در حین این شهرایط امكان تهویه ط یعی و ورود نور را برای دفاتر داخلی وخارجی فراهم نوردند   شهكل ملللی همكف را 

ن ه جبه سه قسمت نس تا بزرگ تقسیم میكند  دفترهای خصوصی رو به فضای داخلی غیر اداری هستند ونوعی فرهنگ اداری که 

 ی غیر رسمی باشندسلسله مرات ی کمتری دارد پدیدار می شود باغها نیز میتوانند محل جلسه ها
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سمت  سه ق سیم دهلیز به  ست یكی از مهمترین تغییرات تق صورت گرفته ا صالح فراوان  ساخت حک و ا این برج از مرحله طراحی و

ونزمونهای محاسهه اتی دینامیک سههیاالت( نشههان داد که جریان هوا عمودی بود زیرا تحلیلهای مفصههل )از جمله نزمونهای تونل باد 

شهری ارتفاع برج به  صرار ارگانهای برنامه ریزی  شود وبه ا ست وباید کنترل  سیار قوی ا متر کاهش یافت وبدنه برج الغر تر  391ب

با   8لندترین ساختمان اروپا است متر رسید  در حال حاضرب 003شد  نهایتا پالن برج کوچكتر شد وارتفاع نن در قسمت غربی به 

متر به دور برج باال رفته است  نمای خارجی از پانلهای نینه ای پوشانده شده است  در باغها متناسب با جهت ننها گیاه  39به ارتفاع 

 ند کاشته ا کاشته شده است ملال در باغهای شرقی گیاه های نسیایی در جنوب گیاه مدیترانه ای وغربی گیاهان نمریكای شمالی

سط حفره وتو  ست و شه جاذب نور ا شی ست که الیه خارجی او از  شده ا دراین بنا برای تهویه ط یعی نمای دو الیه ای پیش بینی 

شده دریافت کرد یا  صورت کنترل  ست میتوان هوای خنک خارج را به  ست  وقتی گرم ا سی ا شه انعكا شی ست والیه داخلی  خالی ا

 ن نیزبخشی از گرمای نفتاب را می توان دریافت کرد پانل داخلی را بست درزمستا

ستفاده از پانلهای  سی دما ورطوبت وجریان هوا با ا شنا ساس اطالعات هوا ست  بر ا ست محیطی باغها نیز تحت کنترل ا شرایط زی

 بیرونی تنظیم می شود  برای صرفه جویی در انرژی  دستشویی ها فقط نب سرد دارند 

سائلی ه ستفاده شخصی می کنند  در ط قه ال ته این برج م ضای عمومی ا که کافه تریائی در با   11م دارد  عده ای از کارکنان از ف

اسههت   موقعه ظهر بوی غذا درراهروهای مجاور می پیچد وصههدای حرف زدن افراد دهلیز اصههلی را پر از همهمه می کند  محوطه 

کامال در معرض دید رهگذران قرار دارد وبیشتر مانن زندگی شهراست تا اصلی وسالن انتظار یک ط قه باالتر از سطح خیابان است و

 ادامه نن  پلكان وسین ورودی در جناغی از ساختمان واقن وکمتر مورد استفاده قرار می گیرد 

 تع یه پانل هائی برای تهویه مصنوعی در صورت نیاز  ایجاد خرده اقلیم توسط باغچه های داخلی

 :ا می اشداز دیگر جزئیات این بن
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 دیاگرام نور گیری و تهویه

 

 

  مقطن قسمتی از برج  

درصد کمتر از استاندارد های نلمان است  یک نكته مهم عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی  12تا  01مصرف انرژی در این برج 

 کارکنان هنگام بازگشت به خانه احساس خستگی نمی کنند 

 چرخان دوبی: خراونسمان

  شوند ساخته به این ستون وصل مینسمانخراو یک ستون محوری ثابت دارد و ط قات مختلف به صورت قطعات پیشاین 

  کند و چرخش ط قات هماهنگ با هم نیست هر ط قه به طور مجزا چرخش می
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میان ط قات این شهههود  در ای نورانی و بسهههیار زی ا به نمایش گذاشهههته میهمین دلیل با چرخش این ط قات در شهههب جلوهبه 

های بادی افقی کار گذاشته شده است که قرار است موتور محرك چرخش ط قات باشد  انرژی چرخش ط قات توربین نسمانخراو

 نیههههههد ههههههها بههههههه دسههههههههت مههههههیایههههههن بههههههرج از ایههههههن تههههههوربههههههیههههههن

سازه می ساختمان میطراحان این  شابه خودگویند با این طراحی   ساختمان م را تامین کند  این برج  تواند انرژی خود و حتی پنج 

توانند هم برای خود و های این سههاختمان میتوربین بادی در نن به کار رفته اسههت  توربین 99ط قه دارد و در مجموع بیش از  18

های خورشهههیدی در ط قات این سهههاختمان به کار رفته تا از انرژی های اطراف برق تولید کنند  همچنین پنلهم برای سهههاختمان

شود  در سال نزدیک هم برای تولید انرژی در این ساختمان استفاده شود  ارزو انرژی که توسط این ساختمان تولید می خورشید

 به هفت میلیون دالر است 

در معماری ایرانی توجه به باد و اقلیم از گذشهههته مطرح بوده به طوری که هم اکنون نیز معماران با اسهههتفاده از تكنیكهای انها و 

به ود با تكنیک های امروزی این عوامل را در بناهای حال به کار برده اند به طور ملال استفاده از بادگیر ها و گودال باغچه  ترکیب و

 ها و استخر های اب و اب نما ها تماما به به ود تهویه و استفاده از ان در بناها میانجامد 

   استفاده از اب در بناها :

در گذ شههته مظهر پاکی و ان را در بناها  سههتفاده در فن سههاختمان سههازی می اشههد به این صههورت کهاب یكی دیگر از منابن مورد ا

اسههتفاده میكردند و یا از ان در به ود عوامل اقلیمی همانطوری که در پای بادگیر ها به جهت تصههفیه  لطیف کردن و تراوت دادن و 

غچه ها از حوض و درخت وباد شرایط مطلوبی برای زندگی در مناطق خنک کردن باد از ان استفاده می کردند همچنین در گودال با

 گرم و خشک فراهم میكردند 

ژی از این ماده به انرژی موجود در این ماده با ارزو و قابلیت انتقال و حفظ این تی انرامروزه با توجه به ظرفیت های گرمایی و ح

سیساتی برای انتقال گرما به  ستفاده از اب در اکلر تجهیزات تا ستفاده میشود از ملال هایی که متوان در این باره زد ا طور گسترده ا

ژی خورشهههید و انتقال ان به داخل انربخشههههای مختلف بنا و همینطور اسهههتفاده از ان در دیوار های ابی رو به افتاب برای جذب 

 ان میتوان نام برد ساختم

ژی اشههاره کرد به طور ملال امروزه در بیمارسههتانها با انرو انتقال به گیرو این ماده فوق العاده اب میتوان  ژیانرهمینطور در بحث 

سط لوله های انتقال دهنده به نقاط مختلف انرژی مل ت به اب و انتقال این انردادن  ستان و اتاق های بیمارانژی تو ر اخر د و بیمار

 ایجاد روحیه مناسب در مواجه با بیماریها به ود بیماران و 

 در این زمینه به برسی چند بنا میپردازیم:

 موزه ی نب تنسی:
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نن را ساخت   3880در سال  siteنسی و اسكله راس قرار دارد وشرکتبر باالی تپه ی کیرکمن در مجاورت نکواریوم نب شیرین ت

سان با گران هاترین من ن این مرکزبه تاریخچه دانش   شناخت عمیق رابطه ان صاخ دارد وبه منظور درك و فرهنگ وحفاظت نب اخت

کره زمین تاسیس شده است  این مجتمن با توجه به شكل دایره ای محدوده پروژه نرایش یافته وقصد نن بود که با هماهنگی کامل 

  به نخستین ریشه های کیهان شناسی دارد با چشم انداز اطراف ساخته شود نقشه دایره شكل اشاره ای هم 

شش  شگاه های بیرونی را در بر می گیرند ودر پو ست که نمای شكیل یافته ا ساژ( اطالعات ت شته دیوار)یا پا ساختار مرکز از یک ر

سیم ی تقگیاهی وتوپوگرافی تپه ادغام می شوند این دیوارهای متحرك موزه را به بخشهای فرهنگ دانش زیستگاه فناوری وکشاورز

 می کنند 

 

 موزه اب تنسی

 

 فروشگاه نیچی )امیلیو نم از وهمكاران(:

 این فروشگاه در اوبیهیرو دومین شهر بزرگ هوکایدو ) شمالی ترین جزیره در ژاپن( ساخته شد  

شه ای  شی سقف  شهروندان قرار میدهد که می توانند در نن زیر  ستانی بزرگی در اختیار  شگاه با  زم شفافی دور هم جمن این فرو

 شوند به صدای نبشارها گوو دهند ودر گذرگاههای این فضا )که ساختمان نن را در بر گرفته است( گردو کنند 

 فروشگاه عالوه بر فروو کاال ازباشگاههای تفریحی ورستوران گرفته تا نموزو کوهنوردی را در بر م

ندگی وپوشههاك وهتل وتاالر مهمانی و مع د ازدواج دارد بدین شههكل می گیرد ونیز کارخانه های کوچک قنادی بطری پرکنی وریسهه

 این مجموعه به حل مشكل شهر در مورد فضا برای گردهماییهای بزرگ اجتماعی کمک می کنند 
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ارت اط هكتار را در بر می گیرد کارفرما می خواهد که ساختمان دوستانه ترین شكل را برای  0.1از ننجا که فروشگاه مساحتی حدود 

ساختمان یک الیه  ست   شده ا س ز روکش  ضای  شده که گوئی با ف ساخته  ساختمان به   گونه ای  شد از این رو  شته با با مردم دا

 خارجی از شیشه دارد ولی فضای بین الیه و دیوارهای عایق داخلی با گیاهان پر می شود 

ای سرس ز می بینند که از   روی سكوی زمینی سربرنورده است  بینندگانی که در اطراف ساختمان رانندگی می کنند ننرا چون تپه 

دیوارهای شهیشهه ای جان ی تا یک قله باال میروند شهكل غیر معمول ننها ناشهی از زوایای سهایه ونفتابگیر منطقه بندیهای داخلی و 

 متر باال تراز فروشگاه برای ارت اطات تلفنی است  11وجود یک دکل مایكروویو به ارتفاع 

گامی که مردم وارد ساختمان می شوند درمی یابند که این که این تپه قلب س زی هم دارد که حتی درزمستان همانند بهار می هن

  تپد 

  

 

 برشی از فروشگاه:ترکی ی از عوامل اقلیمی مختلف را در دل این مجموعه مشاهده میكنید 

  مكعب نب برگرفته از ح ا ب های نب:

شد از ایده اولیه طرح که از  صابون می با ستادان فیزیک  که سعی بر مطالعه چیدمان ح اب های Phelanو  Weaireکف های  ا

 کف صابون در یک نظم بی انتها را داشته اند گرفته شده است  

ا کمک گرفته شده برای ساخت اسكلت داخلی که دارای شكل هندسی ویژه ای مانند ح اب صابون است از سیستم سازه های خرپ

 است 

 بخش دیگری میخواهیم به ان برسیم مصالح است:
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الوار التو از کسههانی می اشههد که  معماری سههاخته میشههودمصههالح عضههو جدا ناپذیر معماری می اشههد با توجه به این مطلب  

 نمعماری را به وسههیله مصههالح انسههان وار کرده و رایت اسههتاد اسههتفاده از مصههالح ط یعی می اشههد و شههكل و فرم کلی مصههالح بدو

سان و ط یعت  صالح کمک به پیوند بهتر ان شكل ط یعی م ست  سان به روی ان را حفظ کرده و در بنا های خود به کار برده ا تاثیران

  ومعماری  میكند و همچنین در ط یعت بازیافت ان راحتتر می اشد

 ام میدادند  جایی این کار را ان رهشیشه و    والتو با اجر و چوب درخت کاج نق-مس-سنگ-رایت با استفاده از مصالحی چون:چوب

ند ولی برگهای انها خیس نشههده و فرو در حال حاضههر نیز اسههتفاده از شههیشههه های بر گرفته از برگهای نیلوفر ابی که در اب هسههت

نمیروند و این به دلیل روکش یا پوشش مخصوخ این برگها می اشد که دانشمندان با کشف ماده این پوشش و ساخت شیشه هایی 

 با این روکش از خیس و کلیف شدن این شیشه ها جولو گیری کردند 

شد به طور ملال سنكتهای که در معماری بومی ایران ا سته به اقلم خود دارا می ا صالح بوم اورد که هر منطقه ب ستفاده از م ر دت ا

ستفاده میكنند یا در م ناطق کویری که خاك فراوان می اشد شمال در مناطق مرطوب و جایی که چوب فراوان است از این مصالح ا

 استفاده از خاك در ساخت بناها مطرح است 

 معماران: رنتزو پیانو مرکز فرهنگی ژان ماریا

 

 با استفاده از مصالح بومی می اشداز نمونه های معماری 

 در پایان می توان گفت :

  قادقی پردازی ایده و تفكر و پایداری همان معماری خوب و درست است   پایداری کیفیت برتر معماری و متضمن کیفیت •

  همسئل بنا از برداری بهره مدت طول و قدمت   پایداری از شده ارائه تعاریف در   است مصرفی مصالح کیفیت با ارزو هم

 و عمر بیشتر مطلوب است    انرژی  و نمدی کار است بدیهی   است ارزشی پر ی
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 منابن :  

مارو دی کی طراحی اقلیمی (اسههتراتژی های طراحی اقلیمی در معماری)   ترجمه سههعید نقا ی تهران گنج هنر   جی زد براون -3

3191 

 3199تهران نشیان   تنظیم شرایط محیطی(معماری)  ساسان   مرادی-0

 3191احمدی نژاد اصفهان  نشرااو   تهویه ط یعی ترجمه محمد  نیلس   هالگر کوگ -1

 3182معماری پایدار تهران لوتس  صیادی احسان  سید مهدی مداحی-9

 3182واتسون دونالدو کنت ل ز  طراحی اقلیمی  ترجمه دکتر وحید ق ادیان سال-1

 ق ادیان وحید ابنیه سنتی ایران چاپ ششم تهران انتشارات دانشگاه تهران-1

 معماری چاپ پنجم تهران نشرخاك کسمایی مرتیی اقلیم و-0

 3191مشیری شهریار طراحی پایدار بر م نای اقلیم گرم و مرطوب(هرمزگان)  دانشگاه نزاد هرمزگان   -9

  بهشتی شهید دانشگاه انتشارات و چاپ  تهران مرکز او باد چاپ پناه در محمود نسای رازجویان-8
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