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 چکیده 

ت فرهنگی و هنری با توجه به مرکز مطالعات و تحقیقادر این مقاله به بررسی ضوابط و معیارهای طراحی 

طراحی و ساخت بناهای شهری در امروزه، پرداخته شده است.  وری از انرژی های نو در شهر تهرانبهره 

-یبه شیوه توصیفکه این مقاله کنار توجه به مصرف انرژی و جلوگیری از اتالف آن یک ضرورت است. 

می توان با توجه به نوع اقلیم مناطق مختلف کشور، بناهایی نشان می دهد که  تدوین شده است تحلیلی

را طراحی و اجرا نمود که در آنها به حداقل جزئیات اقلیمی در راستای بکارگیری انرژی های نو و 

 در شهر تهران، با توجه به اقلیم نیمه بیابانی آن، در طراحی مراکز فرهنگی وتجدیدپذیر توجه شده باشد. 

و دوم، جلوگیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه هنری باید به دو اصل توجه نمود. اول 

می توان در فصل گرما برای این منظور  .محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال

 تامین کرد. با طراحی زمهریر و کانال زیرزمینی را بخشی از سرمایش فضای ساختمان

 

 ، بادگیر، اقلیم گرم و خشک، تهرانزیرزمینیساختمان خورشیدی، کانال واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

امروزه اهمیت فرهنگ برای همگان روشن شده است و اکثر علمای اجتماعی به تأثیر آن بر سایر جنبه های حیات بشری توجه 

نظران بسیاری در خصوص اهمیت فرهنگ و تأثیرگذاری آن بر کرده اند. از زمان ماکس وبر تاکنون اندیشمندان و صاحب 

اجتماع، سیاست و اقتصاد نظریه پردازی نموده اند؛ حتی قبل از ماکس وبر نیز دورکیم به اهمیت پذیرش فرهنگ در انسجام و 

مایند که افراد را در تشبیه می ن« سیمان»وفاق اجتماعی اشاره کرده بود. به طور کلی، جامعه شناسان از یک سو فرهنگ را به 

یک کل منسجم به هم پیوند می زند و مانع جدایی آنها می شود؛ از سوی دیگر، یکی از نیازهای اصلی جوامع انسانی را نیاز به 

هنر نیز در زندگی روزمره افراد  ،(. همچنین1831)گیدنز،  فرهنگ می دانند و معتقدند: هیچ جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد

روح و کسل کننده است. نقش هنر در زندگی این است که به مردم امید و نشاط زندگی بدون هنر بسیار بیجایگاه ویژه دارد. 

 دهد.را به او نشان می« زندگی با صفا»فهماند و دهد. کار دیگر هنر این است که دوست داشتن زندگی را به انسان میمی

ترین و هنر از قدیمی»گاه هنر هر چه باشد، درباره این مطلب میان اندیشمندان مختلف اتفاق نظر وجود دارد که خاست

توان پیدا کرد که یا روش زندگی را نمی ، تا جایی که هیچ وسیله«های زندگی فردی و اجتماعی انسان استموثرترین پدیده

-نشأت گرفته و بر آن تأثیر میو هنر ه عنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ معماری ب هنر به نوعی در آن نفوذ نکرده باشد.

فرهنگ. به همین سبب، سبک معماری هر هنر و گذارد و آینه ای است از اندیشه های انسان در رابطه با فضا، زیبایی شناسی، 

-صه های زندگی و هنر به وقوع میدوره، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن محسوب می شود و با دگرگونی هایی که  در سایر عر

باشند. نقاط عطف در مسیر فرهنگ و خالقیت از مهمترین عوامل پیدایش و مکاتب متفاوت معماری می. پیوندند، متناسب است

هر تمدن و فرهنگ جدید از نقطه ای شروع می شود که تمدن و فرهنگ  قبلی به بن بست رسیده و یا با بحران مواجه شده 

-به بازسازی ساختار خود میتاریخی خود می باشد و صرفًا در مقاطعی  سیر آن در ادامه و تکامل مسیر قبلی وباشد، ولی م

پردازد. بنابراین؛ با توجه به تأثیر مستقیم فرهنگ در معماری، طبیعی است که تغییرات فرهنگ باعث دگرگونی در مبانی و 

وجود می آید که تعیین کننده ن، اندیشه های متفاوت معماری به مفاهیم موثر در پیدایش معماری می شود و در نتیجه آ

های تعامل بین مفاهیم نظری و فرهنگی به طور عام و مفاهیم نظری و فضای معماری به طور خاص می شود. بنابراین، شیوه

آن توجه کنیم. فضای  ، باید به جنبه فرهنگینیم یا از نظر هنری به آن بنگریممعماری را قبل از اینکه یک تخصص فنی بدا

معماری بر مبنای مفاهیم فرهنگی در عرصه زمان به رشد و تعالی می رسد و در بعد مکان تجلی می یابد. هنر به عنوان یک 

سیستم ارتباطی با زبان و فرهنگ در ارتباط می باشد و برای دریافت پیام موجود در آن، باید زمینه فرهنگی ای که هنر در 

مفاهیم آن به خوبی قابل درک نخواهد بود. یکی از  ده، مورد شناخت و مطالعه قرار گیرد، در غیر این صورتمسیر آن بوجود آم

وظایف هنرمند در این میان آن است که افراد عادی را در جهت نظم بخشیدن به جهان فرهنگی شان یاری دهد و در حقیقت 

اتر برای مردم عادی و منصه ظهور برساند و موانع را برای آنان رفع هنرمند باید نشانه های طبیعت را با بیانی قوی تر و خوان

فرهنگی و هنری توسط  مطالعات و تحقیقات طراحی مرکز(. بر این اساس به نظر می رسد، 1831)طاهریان و همکاران، کند 

ی که امروزه دستخوش به طور کارشناسانه و کاربردی به ابعاد مختلف فرهنگ و هنر ایران می تواند معماران عصر حاضر،

محققان بتوانند در فضایی هنری و برگرفته از مفاهیم و ذات هنر و  تا کند.فراموشی و انحراف و انحطاط گردیده است کمک 

 ارائه دهند. و آیندگان را برای استفاده مردم آن ایرانی بکوشند و 11فرهنگ ایرانی برای باز تعریف و اشاعه آن در جامعه قرن 

مطالب بیان شده این مقاله سعی دارد تا ضوابط و معیارهای طراحی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی و هنری را  با توجه به

در شهر تهران بررسی نماید؛ ضمن اینکه در این طراحی تالش بر این است که با توجه به اهمیت انرژی و زنگ خطر آن در 

 و معماری طراحی روشهای از استفادهرژی های نو صورت بپذیرد. چراکه کشور، این طراحی با توجه به مقوله بهره مندی از ان

 و مهم ضرورت و اصل یک کنیم، نگاه آن به که منظری و دیدگاه هر از انرژی و سوخت مصرف در جویی صرفه برای شهرسازی

 دست محیطی زیست مشکالت انواع با که کشور در انرژی کننده مصرف بزرگترین بعنوان تهران مانند شهری اساسی است. در
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 ضرورت انرژی و ارائه راهکارهایی در راستای بهره وری انرژی در ساختمان های شهر یک مصرف سازی بهینه است، گریبان به

 بهره و منطقه اقلیم از مناسب استفاده همچون انرژی مصرف سازی بهینه شهرسازی و معماری ضوابط رعایت با مهم این است.

 است.  دستیابی هستند، قابل آلودگی بدون و رایگان که تجدیدپذیر های انرژی انواع از گیری

 

 مشخصات اقلیمی شهر تهران
 .آب و هوا1

تهران از نظر آب و هوایی، غیر از نواحی کوهستانی شمالی که اندکی مرطوب و معتدل است، کاًل گرم و خشک است. حداکثر 

درجه  1/۰و حداقل  13گراد و میانگین ماهانه حداکثر درجه سانتی -1/۷ درجه و حداقل آن 1/83دمای ثبت شده در تهران 

های اقلیمی این منطقه خشکی، کم آبی، گرمای شدید در تابستان به همراه وزش باد در جهات مختلف و ویژگی .باشدمی

به معماری مسکن بسیاری از توان باشد. در بررسی و مطالعه معماری این نوع اقلیم میمی همچنین سرمای شدید در زمستان

شاخص اصلی معماری  .باشندگرا هماهنگ با این نوع اقلیم میشهرهای فالت مرکزی ایران اشاره نمود که دارای معماری درون

باشد. این نوع معماری دارای حیاط مرکزی بوده و اتاقها معموالً در چهار سمت آن واقع گرایی آن میبومی این نوع اقلیم، درون

ها معموالً به صورت گودال باغچه شود فرم حیاطساخته می ای از بنا بادگیراست و به منظور تهویه فضای داخلی، در گوشه شده

 باشند.)در برخی موارد مسطح( می
 

 و نیمه بیابانی .اقلیم گرم و خشک1

زمستان است، هماهنگی با طبیعت که دارای گرمای زیاد در تابستان و سرمای شدید در  تهراندر اقلیم گرم و خشکی همچون 

کند، به عنوان نمونه در این اقلیم بایستی فرم پالن فشرده باشد تا سطوح کمتری و شرایط محیطی ضرورت بیشتری پیدا می

در مقابل نور خورشید قرار گیرند. همانگونه که توضیح داده شد به علت تابش شدید نور خورشید در تابستان و سرمای زیاد 

باشد تا بیشترین میزان انرژی را در فصل زمستان  جهت قرارگیری ساختمان در سمت جنوب تا جنوب شرقی میزمستان، 

کردند تا بدین شیوه، جریان  دریافت کند. همچنین به منظور استفاده از بادهای مناسب، معماران گذشته از بادگیر استفاده می

 گرم و آلوده به بیرون فرستاده شود. در واقع بادگیر کار مکش را انجام میهوای مطبوع را به داخل اتاقها انتقال دهند و هوای 

 داده است، اجرای بادگیر در شهرهای مختلف منطقه گرم و خشک با توجه به اوضاع جوی منطقه و جهت وزش باد متفاوت می

ی قابل تجدید همچون جریان هوا و به شکلی بوده تا از انرژ تهران قدیمبا توجه به مطالب یاد شده، معماری مسکن در . باشد

های فسیلی شده و بدین  ای استفاده شود که این امر موجب کاهش استفاده از انرژی نور خورشید به طرز کاماًل مناسب و بهینه

 سه عامل جغرافیایی وجود دارد که در ساختار کُلی اقلیم تهرانبر  (.183۰، اردالن) طریق پایداری محیط را تضمین کرده است

زش بادهای باران زای غربی و رشته کوه های البرز در شمال، ور: این عوامل عبارتند از. آب و هوای استان نقش مؤثری دارند

عامل ارتفاع در آب و هوای استان تهران نقش اساسی دارد. به همین جهت با کاهش ارتفاع از  دشت کویر در جنوب استان.

های بخش شمالی استان، بیش از  میزان بارندگی کمتر است. متوسط بارش در کوه شمال به جنوب دما افزایش می یابد. اما

میلیمتر میرسد. در این  1۰۰میلی متر است ولی به سمت نواحی جنوبی کاهش می یابد و در حواشی دریاچه نمک قم به  0۰۰

رسد ولی در اوایل بهار کم است. معموالً ماه است. میزان بارندگی در دیماه به حداکثر می استان فصل بارندگی از مهر تا اسفند

ترین ماههای سال، خرداد ، تیر، مرداد و سردترین آن، آذر، دی و بهمن است.  گرم های مرداد و شهریور باران نمی بارد. در ماه

ن باد غربی شود. باد غالب در این استا شود و حتی قطع می توان نتیجه گرفت که با افزایش دما، بارندگی کم می بطور کلی می

های البرز بین تهران و کرج تا  است این بادها هرگاه شدت بگیرند، هوای آلوده را از تهران خارج می کنند. البته امتداد کوه

شود. مگر آن که شدت باد زیاد  حدود زیادی بادهای غربی را به سمت شهریار منحرف می کند و مانع تخلیه کامل آلودگی می

مهمترین باد در فصل تابستان از سمت جنوب و از داخل کویر به سمت شهر تهران می وزد و هنگام  پس از باد غربی، باشد.

شود. فصل سرما در تهران  وزش، موجب انتقال گرمای هوای کویر و حمل گردوغبار آلود گی به سمت شهرهای استان می
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های اطراف تهران مانع باشد. کوهان )مردادماه( دارا میترین دمای سال را در اواسط تابستشود و بیشمعموالً از آذرماه شروع می

تری نسبت به مناطق هواهای مختلف هستند. به همین سبب هوای تهران از آرامش و سکون بیشبسیار مؤثری در نفوذ توده 

نوب و های حاشیه کویر از سمت جمجاور خود برخوردار است؛ به عبارت دیگر واقع شدن کوهستان از سمت شمال و دشت

جنوب شرقی سبب ایجاد یک جریان خفیف و آهسته هوا از دشت به کوه در طی روز و از کوه به دشت در طول شب 

گیری و تعداد لیتر در طول سال اندازهمیلی 81۳متوسط میزان بارندگی در سطح شهر تهران کم بوده و به مقدار .گرددمی

شهر تهران به وسیله دو رودخانه اصلی کرج و جاجرود و نیز تعدادی . استروز در سال ثبت شده  8۳بندان آن نیز روزهای یخ

شود، در واقع حد طبیعی فضای جغرافیایی تهران به واسطه این دو رودخانه مشخص های فصلی دیگر مشروب میرودخانه

های مناطق ذوب شدن برفهای فصل سرد و های جنوبی البرز است که از بارانرودخانه کرج پرآب ترین رود دامنه. گرددمی

رودخانه جاجرود نیز .گیردکیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر خرسنگ کوه سرچشمه می 1۰شود و در کوهستانی تأمین می

گیرد؛ که این دو رود مجموعاً قسمت عمده آب های خرسنگ کوه است، سرچشمه میهای کلون بسته، که جزو بلندیاز کوه

چنین دارای شمار زیادی قنات و آبراه است ولی به رغم داشتن منابع آبی کنند. تهران هممین میمصرفی شهر تهران را تأ

 .(183۳، حائری) باشدرو میها با مشکل کمبود آب روبهرویه جمعیت و بارندگی کم در برخی دورهفراوان به دلیل رشد بی

اما ، قشه آن را اقلیم معتدل نام بردهان داده شده است. در این ناین منطقه در نقشه پهنه بندی اقلیمی ارائه شده با رنگ زرد نش

-این گروه مناطق کوهپایه نیزمی نامند. نیمه بیابانی موب حاشیه خلیج فارس آن را اقلیطآن از اقلیم معتدل و مر کبرای تفکی

گیرد. به همین دلیل دارای  کوهستانی( و مناطق کویری را در بر می)ای کشور به طور کلی اراضی حد فاصل مناطق مرتفع 

در اکثر نقاط واقع در این اقلیم ، متوسط حداقل .شرایطی نیمه کویری است که عمده ترین ویژگی آن نوسان دمای هوا است

با توجه به نقشه . درجه است 80دمای هوای در سردترین ماه سال زیر صفر و متوسط حداکثر آن در گرمترین ماه سال باالتر از 

دو اقلیم سرد در مناطق شمالی تهران و نیمه بیابانی در مناطق جنوبی، برای طراحی در هر یک ضوابط خاصی ارائه  و استقرار

 .شده است

 

 

 

 

 

 پهنه بندی اقلیمی شهر تهران-1شکل
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 بادها.وزش 8

جریانات عمومی هوا در چگونگی وزش بادهای استان تهران با موقعیت جغرافیایی و چهره کلی عوارض آن، ارتباط نزدیکی دارد؛ 

این استان تابع بادهای غربی است. امتداد عمومی این جریانات با جهت کلی کوههای البرز تقریبًا موازی است و به همین سبب 

های گردد. پیشروی دامنههای جنوبی ظاهر میها و کوهپایهها بیشتر به صورت کاهش سرعت متوسط باد در دره تأثیر این کوه

اعات شرق کرج سبب انحراف وزشهای سطحی این جریانات به سوی برخی از قسمتهای دشتهای جنوبی مانند جنوبی ارتف

 .آوردشود و افزایش نسبی سرعت باد را در این نقاط پدید میشهریار می

 

 تهران ضوابط طراحی در اقلیم گرم و نیمه بیابانی

آب مورد نیاز جهت رطوبت هوا را تامین نمی کند، هوا به طور کلی ، به دلیل آنکه میزان بارندگی ساالنه بخار منطقهدر این 

درجه سانتی گراد ومعدل دمای هوا در گرمترین  -8و 13خشک است. معدل دمای هوای سردترین ماه سال در این مناطق بین 

ماه یا بیشتر زمین  در جه سانتی گراد است. در این مناطق زمستان کوتاه است ولی ممکن است حدود یک 1۰ماه سال بیش از 

 .یخ بسته یا پوشیده از برف باشد

 از: عبارتندوجود دارد که  دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشکبه طور کلی 
 

 جلو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه .1

 برای این منظور ضوابط زیر باید رعایت شود:

 محافظت شده در خارج بناالف. طراحی مناطق نیمه 

 ب. استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه

 ج. استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان

 د. استفاده از بام و دیوار دو جداره جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان

 های دو جداره جهت جابجایی حرارته. استفاده از پوسته

 
 در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سالمحافظت ساختمان .1

 برای این منظور نیز معموال ضوابط زیر را در نظر می گیرند:

 الف. طراحی محوطه

 های رو به آفتاب تابستانب. ایجاد سایه برای پنجره

 ج. شکل و جهت دادن به بدنة ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب تابستان

 های رو به آفتاب تابستانن از پنجرهد. کاهش انعکاس زمین و سطوح بیرو

 .ه. تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند

 های رو به آفتاب تابستانی. ایجاد سایه برای پنجره
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 پوشش حصیری پنجره ها برای جلوگیری از حرارت ناشی از تابش خورشید-1شکل 

ساختمان در جهتی طراحی می شود که در تابستان در معرض باد های خنک در مجموع، برای تامین انرژی گرمایشی پالن 

شمالی و در زمستان مصون از باد های سرد باشد و ضمنا پالن در جهتی قرار می گیرد که در تابستان از کمترین تابش 

محوطه حیاط  مان درطول اضالع ساخت خورشید و در زمستان از بیشترین تابش برخوردار باشد. با توجه به جهت وزش باد،

به منظور کسب  گیرند و ضمنادر زمستان در معرض کمترین اثر بادهای نامطلوب قرار ها  ساختمان طور تنظیم می شدند که

به منظور کاهش تابش نور  شده اند.جنوب ساخته  -هرچه بیشتر انرژی خورشید در فصول سرد، در راستای جغرافیایی شمال

و همچنین با در نظر گرفتن زوایای تابش خورشید در اوقات گرم،  در تابستان نورگذر به داخل ساختمانخورشید از جداره های 

ورودی ساختمان ها نیز پائین تر از معبر عمومی برای هدایت احتمالی  می شده است.در ضلع جنوبی از سایبان چوبی استفاده 

 آب به درون خانه ها، ساخته می شدند.

 

 در ترازی پائین تر از معبر عمومی برای هدایت احتمالی آب به درون خانه ورودی خانه-8شکل 

در فصول گرم مردم برای تامین آسایش خود از سرداب و زیرزمین ها استفاده می کردند. سقف سرداب ها از سطح زمین اطراف 

ولی سقف زیر زمین ها از سطح  پائین تر است و دمای دیوارها، کف و سقف سرداب پائین تر از دمای هوای بیرون می باشد

زمین یا حیاط مجاور باالتر است و پنجره هایی دارند که اجازه ورود نور طبیعی را به داخل فضا می دهد، و وجود حیاط و 

حوض مرکزی که با ایجاد اقلیم کوچک نسبتا خنک و مرطوبی در مجاورت ساختمان به کاهش انرژی سرمایشی مورد نیاز 

 رده است.ساختمان کمک می ک
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 ورودی زیرزمین برای استفاده در تابستان-1شکل 

 

 

 

 تغییرات اقلیمی بوجود آمده در سالهای اخیر در استان تهران

ها و راهبردهای زیست محیطی ، استاد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم که نتایج آن در همایش چالش(183۷) علیجانی

ساله گذشته تغییر کرده است. نتایج  1۷دهد اقلیم تهران طی دوره منتشر شد، نشان می 183۷ماه  کالنشهر تهران در مرداد

استفاده شده است، از آن حکایت  1۰۰0تا  13۳1این پژوهش که با استفاده از آمار ایستگاه هواشناسی مهرآباد در دوره آماری 

درجه سلسیوس  4/17طالعه، دمای متوسط ساالنه تهران تر شده است. براساس این مدارد که اقلیم تهران در این دوره گرم

تر شده است و دما در زمستان بیش از دماهای تابستان های تهران گرمدهد شببوده است. همچنین نتایج این بررسی نشان می

محسوسی  تغییر دورهدهد بارندگی شهر تهران در این ساله مذبور نشان می10افزایش داشته است. بررسی بارش طی دوره 

نداشته است. اما با توجه به معادله خشکی که برایندی از میزان بارش و دمای هوا است، اقلیم تهران در دوره مورد مطالعه 

 .تر شده استخشک

 

 با تاکید بر بکارگیری انرژی های نو معرفی نمونه های شاخص معماری مجموعه های فرهنگی 

به برقراری ارتباط مجدد با طبیعت و کاهش استفاده معماران سعی کرده اند تا  ،در برخی از طراحی های مجموعه های فرهنگی

د. کاری که در معماری سنتی ایرانی هم توسط عناصر ناز انرژی های فسیلی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر کمک کن

امثال این عناصر انجام می پذیرفت ولی متأسفانه ها، گودال باغچه ها و مانند بادگیرها، حوض ها، گربه رومختلف در ساختمانها 

 . (18۷0)طاهباز،  در طراحی های امروزه کمتر از آنها استفاده می شود

سایت این مجموعه بسیار فشرده شده است و همانند ساندویچی واقع شده است. سوئد  گوتبرگدر ؛ دانشگاه تکنولوژی چالمرز

سالن همایش  باشد.بر عهده داشته است، می« چالمرز دینز»که طراحی آن را بین دو بنای مشخص نگهداری شده از گذشته 

، و «جان والیندر»توسط  13۳۰نفره، دروازه ورودی شامل فضای تابلوهای اعالنات و قسمت یا باله مدیریتی در سال  1۰۰

دو فضای ساده را  دوینگار طراحی شده است. گروه 130۰در سال « ملچیور ورنزتد»کلیسا و فضای همایش دانشجویان توسط 

در طراحی خود مدنظر قرار دادند، اولی حیاط داخلی پوشیده شده با آجر برای ورودی اصلی سالن همایش دانشجویان، 

« والیندر»باشد؛ و دومی پوشیده شده با سنگ که از نمای پوشیده از سنگ دروازه ورودی طراحی شده توسط شاپ میکافی

اختمان اصلی ورودی که بر باالی سر دسترسی شهری به دانشگاه شکل گرفته است، از یک فریم بتنی الهام گرفته شده است. س

است. البی طبقه همکف به  هایی با ارتفاع هفت متر )که در برابر حرارت بسیار مقاومند( تشکیل شدهسفید و تلفیق شیشه
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ها نمایان است. به صورت آشکار از پشت این شیشه های کنفرانسارتفاع دو طبقه و همچنین سازه سالن سخنرانی و اتاق

شوند که برای گذراندن مسیرهای تیرها و تیرهای فرعی به صورت آشکارا در درون ساختمان دیده میستونهای بتنی، شاه

استفاده تأسیساتی گرم و سردکننده، کانالهای هواساز، تأسیسات الکتریکی و داکتهای تأسیسات از آنها به بهترین شکل ممکن 

های داخلی ساختمان وجود کریدوری را مابین سالن سخنرانی و فضای همایش دانشجویان تر به الیهشده است. نگاهی دقیق

دهد. قرارگیری این کریدور در مرکز همچون دستگاه هواساز در حال دمیدن هوا، نقش سیرکوالسیون هوا در فضای نشان می

های زیاد مورب و راست گوشه فضاها، های بزرگ داخلی، حرکترتفاع دو و سه طبقه، پنجرهداخلی را برعهده دارد. فضاهایی با ا

 . (1838)رضایی،  به ایجاد یک فضای دراماتیک درون این مجموعه انجامیده است

اصل مهم معماری بومی کاناک استفاده از مفهوم چشم انداز به عنوان عنصری است.  مرکز فرهنگی ژان ماری تیبونمونه دیگر، 

است که نمی توان آن را از معماری جدا کرد. بناهای سنتی تمدن کاناک ریشه در جذب این سنت در طبیعت دارد و مانند 

نی آنها نیست بلکه بر این مبناست برخی عناصر طبیعت زودگذر و ناپایدار است. تداوم و استمرار این بناها بر مبنای عمر طوال

که چگونه بتوان توپولوژی و الگوهای ساخت و ساز را حفظ کرد. طرح توسعه مرکز فرهنگی ژان ماری تیبو خلق نمادی برای 

یا محیط های پر زرق و برق و عجیب و غریب پرهیز شده است. « تقلید فولکلوریک»تمدن کاناک است که در آن از هرگونه 

بادگیر رو به دریا قرار دارند تا از بادهای شدید آن سمت جلوگیری کنند. احجام کوتاه رو به مرداب قرار گرفته اند شیشه های 

تا از نسیم مالیم آن سمت جلوگیری کنند. احجام کوتاه رو به مرداب قرار گرفته اند تا از نسیم مالیم آن سمت استفاده کرده و 

 .(18۷1، لدینشیخ زین ا) ایجاد جریان همرفت کنند

. 
 مرکز فرهنگی ژان ماری تیبو -0شکل 

 

ورود جریان هوای خنک خارج به کانال های ساخته اشاره کرد.  پاناسونیک و فرهنگی مرکز تجاریدی می توان به در نمونه بع

طراحی پایدار در این شده در زیر کف طبقات و استفاده از سیستم نور پردازی بازتبی در طول روز به عنوان شاخصه های اصول 

متر باعث می شود حتی وقتی بادی نمی وزید خاصیت مکش آتریوم باعث  10بنا قابل توجه است. همچنین آتریوم به ارتفاع 

 تولید جریان هوا در فضای داخلی بنا شود.
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 مرکز تجاری پاناسونیک-۳شکل 

 

 
 دتایل اقلیمی مرکز تجاری پاناسونیک -۷شکل 

 

سه گوش بلند مرتبه که در تقاطع شریان های ارتباطی آبی و راه آهن گرفته، ، دایشتور سنتر فرهنگی و تجاری مجتمعدر 

تجسمی از پیوند میان شهر قدیمی و ساخت و ساز آینده آن است. بلوک اداری مثلثی شکل که کاماًل در لفافی از شیشه 

صرفاً پیچیدگی بیشترش آن را متمایز می سازد. در طراحی آن  پوشیده شده با بناهای تاریخی این ناحیه تعارضی ندارد و

مفهوم سنتی حیاط روباز بازاندیشی شده تا بتوان آن را در سرتاسر ساختمان به کار برد و بتواند به نیازهای امروزه صرفه جویی 

ارتفاع دارند با نور روز روشن در مصرف انرژی جریان هوا و عایق بندی صدا پاسخ دهد و حیاط مرکزی که اندازه کل ساختمان 

می شوند، در کنار آنها دو تاالر ورودی چهار طبقه قرار گرفته است. هر دو آتریوم در طبقه همکف مشترکند. حال آنکه در 

به تناوب به آنها متصل می شوند. در « پنجره های شهری هر یک به ارتفاع سه طبقه»طبقات دیگر، چهار حیاط در ارتفاع یا

خلی مصالح و رنگ های محیط شهری اطراف کامالً به کار گرفته شده و از آنجا که با تغییر نور، رنگ های داخلی و طراحی دا

بیرونی با هم تغییر می کنند. در آمیختگی فضاهای درونی و بیرونی بیشتر می شود. المپ های استانداردی که برای این پروژه 

کفها به تناوب از یک موکت سنتیک با رشته های فلزی یا روکش های ابریشمی  طراحی شده اند نور را به سقف می تابانند و

در تابستان هوای تازه از سمت سردتر و سایه  شفاف پوشیده شده اند که می توانند حاوی الگوهای نشانه ای یا اطالعاتی باشند.

ت میان قسمت های سرد و گرم بنا تهویه و دار وارد بنا و از طریق سقف خارج می شود. حرکت هوا بر اثر اختالف درجه حرار

تبادل هوا را در دفاتر باعث می شود. بر مبنای اصل اینرسی، گرمای کف های بتنی اندود نشده اختالف دمای میان اوقات روز و 

به شب را جبران می کند. در ساعت های شب، نماهای دو پوسته، سرد شدن موثر فضاهای داخلی را امکان پذیر می سازند و 

در زمستان دو آتریوم دارای ارتفاع کامل به مثابه  این ترتیب مانع از بروز مسائل امنیتی ناشی از باز ماندن پنجره ها می شوند.

واحدهای ذخیره ی حرارت عمل می کنند و به این ترتیب دمای محدوده آسایش را در سراسر بنا تأمین می کنند. انباشت 

و نگهداری حرارت تولید شده در فضای داخل صورت می گیرد. با استفاده از یک سامانه ی  حرارت به وسیله جذب نور خورشید

مرکزی فشار هوا، هوای سرد از بیرون به درون ساختمان منتشر می شود هنگامی که تاالرها گرم می شوند، نوعی حرکت 

بتنی اندود نشده اختالف دمای میان اوقات طبیعی هوا در سراسر بنا ایجاد می شود، به دلیل وجود اینرسی حرارتی، کف های 
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، حائری) روز و شب را جبران می کنند. گرمای اضافی مورد نیاز در دفاتر از طریق یک سامانه واحدهای گرمازا تولید می شود

183۳). 
 

 
 فضای داخلی مرکز دایشتور سنتر-3شکل 

 

این بنا مانند یک خانه در درون خانه ای دیگر عمل می کند. پوسته داخلی طوری طراحی شده که حداکثر نور را جذب کند. 

زیرا مستقیماً به عناصر دیگر متصل نشده و قرار هم نیست عایق گرمایی را تضمین کند. پوسته شیشه ای بیرونی نقش 

د. نظام دو پوسته ای در کنار حیاط های داخلی، تهویه طبیعی دفاتر را در حفاظتی دارد و از پراکندگی گرما جلوگیری می کن

بیشتر ایام سال به رغم حجم نسبتاً زیاد گازهای آالینده بر اثر ترافیک اطراف میسر می سازد. به این ترتیب تهویه هوای مورد 

ندی سه الی چهار طبقه و ورودی هایی با نیاز به صورت مکانیکی به کمترین حد ممکن می رسد. حیاط هایی در ارتفاع به بل

 ارتفاع سرتاسری کارکردهای زیر را انجام می دهند:

 در زمستان هوای از قبل گرم شده را تأمین می کنند و بنابراین نیاز به گرمایش را کاهش می دهند.-1

 ند.در تابستان مبادله هوا را شتاب می بخشند و بنابراین نیاز به سرمایش را کاهش می ده-1

 هوای دفاتر را سرد می کنند و شرایط محیطی آن را بهبود می بخشند.-8

 چشم اندازهای پیوسته ای از بیرون را فراهم می کنند.-1

 فضاهای اجتماعی دلچسب و خوشایندی هستند. -0

ارزش های در این ساختمان دو طبقه به دلیل خلق  می باشد. ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت ایراننمونه بعدی، 

خور اعتنا در معماری خورشیدی موفق به دریافت جایزه بیست هزار دالری یونسکو شد. به گفته طراحان ساختمان، این اولین 

 ۳۰ساختمان خورشیدی ایران است که چند دهه تأخیر نسبت به اولین تجربه های مشابه در دنیا ساخته شده است. دهه 

به عنوان  -تا جایی که می شناسیم -ر آمریکا، یک خانه در ژاپن و یک آزمایشگاه در ایتالیامیالدی سه خانه و دو آزمایشگاه د

اولین تجربه ها در زمینه معماری خورشیدی شکل گرفتند. در میان چهار خانه خورشیدی، خانه توماسن در واشینگتن از بقیه 

و به صورت پویا « شوفاژ خانه»همراه با آتشخانه چشمگیرتر است که در آن از روش آبی و هوایی برای زمستان و تابستان

در فرانسه ترمب، ساده ترین و ارزان ترین ساختمان های خورشیدی را نوآوری کرد. او دیواری  13۳۷استفاده شده است. سال 

ودکار به ساخت که با جذب حرارت خورشید، گرما رسانی هوایی به اتاق پشت دیوار را به طور خ -با عمر برابر عمر ساختمان

، ساندرز در آمریکا روشی صد در صد خورشیدی مطرح کرد که در آن گرما رسانی  3۰کرد. در دهه روش ایستا فراهم می

هوایی به صورت خودکار انجام می شد و تنها به هواکش برقی نیاز داشت و تقریباً عمر تمام ساز و برگ خورشیدی، معادل با 

خانه را در شهرک شروزبری در حوالی بستون طراحی کرد. طراح این روش را روش نیمه  عمر ساختمان بود. او با این روش سه

در اروپا، همین روش های ساده هوایی به صورت ایستا و نیمه  3۰پویا می نامد. آخرین گرایش ها در این زمینه در دهه 

 پویاست.
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اده شده است. دشواریها و هزینه گران روش پویا در طراحی ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت از روش نیمه پویا استف

با « دیوار ترمب»آن هم به صورت آبی و هزینه نگهداری و عمر کم گرماگیرها باعث کنار گذاشتن این روش شد. روش ایستا

و همچنین بازدهی « برای جذب بیشتر تابش خورشید»همه امتیازاتش به دلیل فدا شدن ظاهر ساختمان در نمای سیاه

در شب و با توجه به نیاز به بهره برداری از ساختمان در طول روز، کنار گذاشته و از روش نیمه پویا « به فضای داخلی»گرما

فرانسوی و ساندرز آمریکایی گرماخانه ای هم روی  استفاده شد. البته تغییراتی هم انجام گرفت و بر اساس پیشنهاد الکساندرف

« معماری اقلیمی»مان خورشیدی، تجربه ساخت بنایی است که در آن اساسبام ساخته شد. انگیزه ساخت این ساخت

و بهره گیری از نیروی خورشید، باد و ... بتوان به کارگیری « نیمه پویا»و« هوای ایستا»، با روش های«معماری خورشیدی»و

 سوخت های فسیلی و برق را کاهش داد و به پاک نگاه داشتن زیستگاه یاری رساند.

ختمان سعی شده کار نوآورانه باشد و از ساختمان های خورشیدی تقلید نشده باشد و از فراورده های بومی و در در این سا

برای . دسترس استفاده شود. سازه ساختمان هم با تیرهای چوبی طراحی شد که متأسفانه در هنگام ساخت بتنی از آب در آمد

به « کانال« »هواراهه»نما و بهره گیری از خنکی زیر زمین به شکل یکخنک نگاه داشتن ساختمان از روش بومی بادگیر و آب 

روش پویای خورشیدی »سانتی متر استفاده شده آن هم بدون نیاز به کولر و چیلر. البته یک 3۰*3۰متری و دهنه  1۰درازای 

 نده و با آن ناسازگار است.بعداً در ساختمان ایجاد شد که به گرمخانه، ساختمان و انگیزه های طراحی آن آسیب رسا« آبی

ساختمان به گونه ای طراحی شده  جهت گیری این ساختمان برای دریافت انرژی خورشیدی به صورت شمال جنوب است.

. بنا دارای دیواره های بوده و همچنیناست که با جهت حرکت خورشید هماهنگ بوده و از حداکثر حرارت خورشید بهره مند 

در نماهای غربی و شرقی و شمالی از حداقل بازشو ها جهت  بلوک عایق کاری شده می باشد. آجری دوجداره، سقف تیرچه

کاهش حرارت خورشید استفاده گشته که این تابش یا زاویه کم که دیوارهای غربی و شرقی را در معرض تابش مستقیم خود 

همچنین دیواری که در معرض تابش مستقیم قرار می دهد را به حداقل رساند لذا بازشوهای کوچک کاربرد بهتری داشته و 

در فصل سرما، بخشی از گرمایش بیشتری هستند را با دوجداره کردن آن از کسب حرارت جلوگیری به عمل آورده است. 

مترمکعب که در پشت بام ساخته شده است صورت می گیرد. این گرمخانه  10۰ساخمان با استفاده از گرمخانه ای به حجم 

مربع مربع پنجره با شیشه دو جداره، دیوار های دوجداره و سقف عایق کاری شده است.در این فضا)گرمخانه( در  متر 13دارای 

لیتر جهت ذخیره انرژی حرارتی خورشید در زمستان، جاسازی  1۰۰۰مخزن ذخیره آب جمعا به حجم  0۰پشت پنجره ها 

ش یافته باعث گرم شدن ساختمان ساختمان، هوای گرد شده است. به علت اختالف دمای هوا بین گرمخانه و فضای داخلی

 گردد.می
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 گرمخانه در معرض تابش و کسب حرارت روش انتقال هوای گرم از گرمخانه ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت ایران -1۰شکل 

 

متر و دو مخزن ذخیره آب گرم به  1بخش دیگری از گرمایش فضای ساختمان با استفاده از کلکتور آبی صفحه تخت هر 

متر در قسمت های مختلف ساختمان، تامین می گردد.در  1به ابعاد دستگاه فن کویل هر یک  ۳لیتر و تعداد  1۰۰۰ظرفیت 

این روش در هنگام روز، با تابش خورشید، آب به وسیله کلکتورها گرم شده و به وسیله پمپ جریان به داخل مخزن اولی 

دیگری به داخل  هدایت می شود. آب گرم از مخزن اولی به دومی ارسال می گردد و آب گرم شده در این مخزن بوسیله پمپ

فن کویل ها جریان یافته و باعث گرم شدن هوای داخل ساختمان می شود. همچنین عالوه بر گرمایش فضا، آب گرم مصرفی 

وجود سایه بان در فصل تابستان از تابش حرارت خورشید بر سطوح  ضلع جنوبی جلوگیری می کند و  نیز تامین می شود.

 .باعث خنک ماندن این دیواره می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهریور ۷دقیقه ظهر در تاریخ  1:1۰ مشاهده سایه در ضلع جنوبی در ساعت-11شکل 

 

تامین می شود. در این روش با  3۰*3۰در فصل گرما بخشی از سرمایش فضای ساختمان با طراحی زمهریر و کانال زیرزمینی 

متری، هوای گرم بیرون به  8متر در عمق  1۰سانتیمتر و به طول  3۰متر و زمهریر به ابعاد  3بکارگیری دو بادگیر به ارتفاع 

متری کف ساختمان، دما معموال میانگین دمای تابستانی و زمستانی  8داخل زمهریر فرستاده می شود. از آنجا که در عمق 
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سپس از روی فواره آب در تهران(. هوای فرستاده شده در زمهریر بخشی از گرمای خود را از دست می دهد. این هوا  13محل) 

بخش دیگری از سرمایش فضای  حوض نیز گذرانده می شود و در نهایت به صورت هوای خنک و مطلوب وارد بنا می شود.

کلکتور آبی و مخازن ذخیره که توضیح داده شد تامین می شود و  11ساختمان با استفاده از آب گرم خورشیدی، که توسط 

 .(1838، رضایی) تن تبرید و یک دیگ کمکی صورت می گیرد 0 یک دستگاه تبرید جذبی با ظرفیت

 

 نتیجه گیری

این مقاله با هدف بهره وری از انرژی های نو در طراحی فضاهای فرهنگی و هنری در شهر تهران شکل گرفت. در این مقاله 

نشان داده شد که می توان با توجه به نوع اقلیم مناطق مختلف کشور بناهایی را طراحی و اجرا نمود که در آنها به حداقل 

ی های نو و تجدیدپذیر توجه شده باشد. در این راستا، در شهر تهران که از اقلیمی جزئیات اقلیمی در راستای بکارگیری انرژ

برخوردار می باشد. در واقع راهکارهای نیمه بیانی برخوردار است، گرمایش و سرمایش در فصول گرم و سرد از اهمیت ویژه 

در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم  محافظت ساختمانو گیری از تاثیر هوای گرم در فضاهای داخلی مجموعه جلوهمچون 

همواره باید مورد توجه طراحان و معماران باشد. در معماری سنتی، بهره گیری از بادگیر، سرداب و زیرزمین مورد توجه  سال

 در تابستان به منظور کاهش تابش نور خورشید از جداره های نورگذر به داخل ساختمانبود. همچنین همانطور که اشاره شد، 

 می شده است.و همچنین با در نظر گرفتن زوایای تابش خورشید در اوقات گرم، در ضلع جنوبی از سایبان چوبی استفاده 

در فصول گرم  ورودی ساختمان ها نیز پائین تر از معبر عمومی برای هدایت احتمالی آب به درون خانه ها، ساخته می شدند.

زمین ها استفاده می کردند. سقف سرداب ها از سطح زمین اطراف پائین تر مردم برای تامین آسایش خود از سرداب و زیر

است و دمای دیوارها، کف و سقف سرداب پائین تر از دمای هوای بیرون می باشد ولی سقف زیر زمین ها از سطح زمین یا 

هد، و وجود حیاط و حوض حیاط مجاور باالتر است و پنجره هایی دارند که اجازه ورود نور طبیعی را به داخل فضا می د

مرکزی که با ایجاد اقلیم کوچک نسبتا خنک و مرطوبی در مجاورت ساختمان به کاهش انرژی سرمایشی مورد نیاز ساختمان 

سنتی ایران، می توان بسیاری از راهکارها و الگوهای بهره وری از  و با درنظر گرفتن معماری اقلیمی کمک می کرده است.

ای نوین و مدرن مدنظر قرار داد. در شهر تهران که با مشکل کم آبی و گرمای شدید در فصول گرم سال انرژی را در طراحی ه

راحان و معماران جوان پیشنهاد مواجه است، استفاده از این عناصر اقلیمی در طراحی بناها می توان کارساز باشد. لذا به ط

انرژی های نو را در  نحوه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ون، شود تا با الگو قرار دادن معماری اقلیمی و سنتی ایرامی

 ها و به ویژه فضای فرهنگی و هنری مدنظر داشته باشند.طراحی بنا
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