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 چکیده:

جهان  در را انرژی نبحرا پدیده انرژی، مصرف افزایش آن تبع به و انسانی نیازهای و جمعیت افزایش به رو روند دلیل به مروزها 

در یکصد سال اخیر، نیاز به منابع سوخت پایدار، ارزان و پاک بیش از پیش مد نظر است. بخش قابل توجه ای از این شاهد هستیم. 

انرژی در ساختمان ها مصرف می شود و دستیابی به انرژی پاک و سالم در ساختمان ها میتواند در بهبود شرایط زیست محیطی 

داشته باشد. در این مقاله به تعریف و نحوه استفاده از یکی از منابع انرژی ساخته شده توسط نانو تکنولوژی و تاثیر آن نقش بسزایی 

بر معماری پایدار خواهیم پرداخت. این نوع انرژی پاک از منابع جلبکی )جلبک ها و ریز جلبک ها( به دست می آید. در سالیان 

اده از جلبک ها بعنوان مواد اولیه تولید زیست سوخت انجام شده است، در این مقاله سعی اخیر تحقیقات زیادی در مورد استف

گردیده تا نحوه تولید انرژی از این جلبکها را به همراه کاربری آن در معماری پایدار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور چند نمونه 

 فضاهای داخلی ساختمان و سایبان های جنگلی معرفی گردیده است.از موارد استفاده از انرژی جلبکی را در نمای بیرونی و 

 

 

 نانو، معماری  روشنایی، انرژی، جلبک، واژگان کلیدی : 
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 مقدمه:

برداری کند. با فسیلی بهره سوخت هایمتمرکز مانند  انرژی هایدر طی قرن نوزدهم و بیستم، بشر یاد گرفت که چگونه از 

ها و لید، مشکالتی در سطح کره زمین بروز پیدا کردند و روز به روز جدی تری شدند. افزایش بیماریپیشرفت صنعت و افزایش تو

ی اوزون از جمله این پیامدها بوده و تخریب الیه اکوسیستم هااسیدی و تخریب  بارانهایمرگ و میر ناشی از آلودگی محیط زیست، 

ها به عنوان منبع انرژی استفاده اند تا از جلبکالیت زیادی انجام دادههای طوالنی است که دانشمندان و محققان فعسالاست. 

چهارم نور تابیده شده از خورشید را جذب کنند، انرژی زیادی در کنند و قادر هستند سهها که به سرعت رشد میجلبک .کنند

 .ا به کار گیرندو آن ر کردهکوشند این انرژی را به انواع دیگر تبدیل اختیار دارند که محققان می

این امکان را به ما می دهد که بتوانیم از گیاهان در تولید انرژی و جذب آن  بهره برداری   پیشرفت در فناوری نانو بطور فزآینده ای 

رد ب میتوانبهره روشنائی بعنوان منبع انرژی  که از آن  است از گیاه جلبک دریایی تیالمپ الترو یکی از محصوال کاربردی بنمایم  .

 (2102 ،مایک تامسون). گرفتخواهد برای عموم قرار و در آینده مورد استفاده 

از دانشگاه استنفورد می باشد. این المپ با استفاده از نور خورشید، دی  یایده دستیابی به این موفقیت علمی توسط دانشمندان

 اکسید کربن و آب انرژی خود را برای روشن شدن تامین می کند. 

اشاره  بیوراکتورسبز  با نمای ساختمان اولین "BIQ"پروژه گر از محصوالت تولید شده از جلبکهای دریایی  را میتوان در یکی دی 

نمای این ساختمان توسط  .ه استدر سراسر جهان معرفی گردید انرژی های تجدید پذیر نمونه ای از مفهوم به عنوانکه  نمود.

از  قرار دارند که در حال رشد ها ریز جلبک ، نمای شیشه ایدر   کهشکل گرفته  ارهدر صفحات شیشه ای دو جدبیوراکتورهای 

 گرما تولید  و به عنوان عایق صوتی نیز محسوب می گردند. خورشیدی حرارت و، با استفاده از دمای   و زیست توده طریق فتوسنتز

، ولی در اصل، این معماری چیزی می باشد وگیاه گل شبیه یک نمایشگاه تا حدودی معتقدند نمای خارجی این ساختمانها بعضی 

دانند . های تجدید پذیر کامال متعهد میجز یک مزرعه عمودی برای پرورش جلبک نیست. طراحان این ساختمان، خود را به انرژی

کرده وموجب سایه  که تولید حرارت یابد،دست به سوخت زیستی  تواند با کشت جلبک،این سیستم پیشتاز در تولید انرژی، می

مقدار ساز، یکعنوان منبع انرژی دستشود و ساختمان را از سروصدای خیابان حفظ کند. شاید در حال حاضر، استفاده از جلبک به

 (2101 ،رینر مولر) سال آینده به امری عادی بدل خواهد شد.01نظر برسد ولی در  رویایی به

تکنیک از چند   ترکیبی است کهموارد اکولوژیکی ، جلبک را بیشتر مشخص می نماید  که استفاده از جدید هایچشم اندازاز دیگر 

فرصت های پایدار را برای داشتن این عوامل  می باشد.و بهره مندی از خواص جلبکی   با بهره گیری از انواع مصالحساخت و ساز 

طراحی ها نه تنها در استفاده جلبک در مصارف شهری . مطمئنا این سایبان یا پناهگاه انسان در دل طبیعت پیش بینی می نماید

بلکه میتواند تاثیر بسزایی در استفاده انسان از طبیعت ، جنگلها و فضاهای باز طبیعی را بیشتر و راحتر شکل  پاسخگو می باشد ،

 ببخشد.
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 فناوری سبز نانو + معماری = معماری سبز نانو

مواد نانو بدون آسیب رساندن  به محیط و توسعه محصوالتی که بطور مستقیم و غیر مسقیم معماری سبز نانو دو هدف دارد : تولید 

پیش بینی نشده محصوالت به  منفی به نفع محیط زیست می باشد. فناوری سبز نانو بر تولید محصوالت نظارت می کند تا عواقب

فناوری نانو تماما بر پایه  پیش بینی شود. حداقل کاهش پیدا می کند و اساس زیست محیطی محصوالت در کل چرخه زندگی

مهرناز  )موسوی, نورالمهدی و رضوی، :می شود اشاره بشرح آتی عملکرد بیشتر در فضای کمتر می باشد. این موضوع در سه اصل

01۳1) 

ی در هزینه صرفه جوی هر تکنولوژی جدید در ابتدا گران است ، ولی پس از تولید انبوه موجب الف (نانو تکنولوژی و تکنولوژی پاک:

..های پس از ساخت می شود  

 تالش برای جایگزینی سوخت های تجدید ناپذیر با سوخت ها و انرژی های تجدید پذیر. ب(انرژیهای تجدید پذیر :

اشد استفاده از فناوری نانو دارای پتانسیل های زیادی در زمینه های مختلف منجمله معماری سبز نانو می ب ج(مواجهه با واقعیت

بشرطی که جمع بندی مطالعات محققان بر پایه  انرژی منابع طبیعی تجدید پذیر باشد تا بتواند این مطالعات را بصورت کاربردی و 

 .بر پایه واقعیت های صنعت استفاده گردد

 (Latro Lamp) الترو المپ جلبکی

Latro  ( می باشد  هاالکترون ها از فتوسنتز های جلبک گرفتنبکار )در التین به معنی دزد می باشد البته به مفهوم  الترو

پتانسیل این گونه جلبکها بگونه ای است که میتوان یک المپ را به راحتی روشن نمود. .برای اینکار می توان با قرار دادن 

ل زندگی بخش و جلبک در داخل یک المپ و با روشی بسیار ساده این روشنائی را بوجود آورد . از آنجائیکه الترو یک محصو

( و آب نیاز دارد، در نتیجه CO2و تنها به نور خورشید، دی اکسید کربن )تنفسی می باشد پرورش جلبک بسیار آسان است 

جلبک وجود دارد که با استفاده از دی اکسید  مقدارییک راه بسیار ساده برای تولید انرژی را ارائه می کند.  درون این المپ 

سان وجود دارد میتواند انرژی تولید نماید. خیلی ساده میتوان المپ الترو را درمعرض نور خورشید قرار کربنی که در بازدم ان

جلبک یک جریان الکتریسیته استخراج  فتوسنتز  داد و در آن دمید تا روشن شود! محققین در یافتنه اند که میتوان از فرآیند

که در طول روز انرژی خورشید را در خود ذخیره می کند تا در وقت کرد. این المپ به نوعی باتری خورشیدی مجهز میباشد 

دی نبود خورشید بتوان از آن استفاده کند.این المپ ها نیازی به شیار یا شکافی ندارد و از آب و یک سیستم برای انتقال گاز 

 به المپ ها استفاده میشود. اکسید کربن

 (0)تصویر 
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(0)تصویر قابل نور و دمیدن جهت روشن شدنمدر نگهداری جلبکها در شیشه و   

 

 فتوسنتز به روش چگونگی تولید نور و گرما 

 برای این منظور ، باشد  هاجلبکاستفاده از مبتنی بر  میتواند فضاهای داخلی ،  ایو گرم اییبکارگیری فرآیندهای طبیعی برای روشن 

اکسیژن را با استتفاده از تولید و زا ، گرماروشنایی  وسایل. هرگونه فتبکار گررا است  ماده آلی  محتوی ودارای مجرا   که شیشه ای

 .نمودتولید میتوان دیده می شود، "زیستی تطبیقی "روش هایی که در نمای معماری 

 

 

 (2)تصویر   mattressکارخانه  ارائه شده توسط 2102 / اگوست10

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

سری  از ئی، اشیامی باشند تولیدات  این دسته از  انیطراح " Jacob Douenias  / Ethan Frier جاکوب دنونیاس / اتان فریر"

در  "انتخاب شده است فرآوریرنگ سبز غنی، جذب نور، و کیفیت ایجاد برای "که اسپیرولینا در سیانو باکتری استفاده شده است

می تواند در انواع محیط ها  هالبکد. در سراسر جهان دیده شده است که این جنآب قلیایی و در مخازن شیشه ای خوش فرم قرار دار

 زنده بماند و رشد کند و در حال حاضر به طور گسترده ای در فرم های دیگر بیوتکنولوژی از آن استفاده می شود.

نشتیمن و  فضتاهایدر این مجموعه ها، مجموعه ای از فضاها نشاندهنده روش های مختلف مبلمان خانه است که می تتوان آنترا در 

بر روی زمین و یتا حلتق آویتز از ستقف مستتقر کترد.  داد و یاقرار   شاخه بر روی دیوار به شکلو  میزها نمای ظاهری ناهار خوری،

یک سیستم کامپیوتری پنهتان متصتل شتده  به توکارمختلف توسط یک مایل و نیم لوله کشی و سیم کشی روشنائی های  المانهای

 می شود. مدیریتر آن دبخشی اند که نتایج تجزیه و تحلیل و کنترل هر 

 
 (1)تصویر   mattressکارخانه  ارائه شده توسط 2102 / اگوست10

 

قرار  2100مارس،  22ه هنرهای معاصر در پیتسبورگ، پنسیلوانیا تا کارخان "مترس"کارخانه وسایل در  این گونه در حال حاضر

اشد. و این نمونه ای کاربردی از موارد طراحی شده از فتوسنتز جلبکها در محیط زندگی و کار روزمره انسانها می بداده شده است. 

.( 1و  2تصاویر . ) که میتواند بصورت عام در تمامی فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد  
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 (2)تصویر  mattressکارخانه  ارائه شده توسط 2102 / اگوست10                (4)تصویرنمایش کارکرد سیستم روشنائی توسط جلبک 

 

 

   ؟استچگونه نحوه کار 

ی و سه بعدی تهیته که بصورت حجم "نایلونی ظرف کوچک پایه دار" 01در این طرح پایلوت ، که در شکل فوق مالحظه می گردد  

قرار داده و پتس از متدت زمتان الزم کته  "نایلونی ظرف کوچک پایه دار"و بر روی میز کار تعبیه شده است .اسپیرولینا را در داخل 

بصورت کشت کامل و فشرده شده در آمده که منجر به آزاد شدن مایع و هدایت آن بداخل هر کدام از مجراهای که توسط پمپ بته 

، پمپهتای هتوا، اتصتاالت گرمتاده و LEDها، لوله ها، چندراهته هتا، درایورهتای اصلی ذخیره می گردد تا توسط پمپ سمت انباره 

 ( 2و 4)تصاویر  قرار می گیرند.فیلترها که شامل قلب سیستم پشتیبانی می باشد 

شیشه های تهیه شده در طراحان این روش بر این عقیده اند : شیشه های که بصورت دستی و دمیده شده تهیه می شوند )

روشنائی و گرمایشی برای ساکنین و عملکرد باالی فتو بیوراکتورها که وظیفه تهیه  کارگاههای شیشه گری( از نظر المنت های

 گرمایش ، روشنائی ، ایجاد بستر اغتشاشی و تغذیه هوا و کنترل ضایعات را بعهده دارند دارای عملکردی بهتر می باشند.

 ( 2و 0)تصاویر 
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   ( 2و 0)تصاویر   mattressکارخانه  ارائه شده توسط 2102 / اگوست10                                                 

      

 جهان دروخت جلبک: اولین نمای تطبیق زیستی ساختمان س

ساخته  ،راکتورهای زیستی و میکرو جلبک ها مانند داستان های علمی تخیلی هستند، اما این یک مسئله واقعی است: زیست توده

به عنوان یک و  باشدپاسخگو  ی میتواندنورمنبع  ای ، حرارت و برق تولید می کند، همچنین به عنوان یک شیشه های پانلشده در 

. این فن آوری های ایجاد شده استدر یک ساختمان جدید در هامبورگ عملکرد ها  عمل می کند، و همه ایننیز دیوار صوتی 

 و خالقیت معماری بشر در آینده آماده هستند. یمشابه برای همیشه برای تغییر طرز تفکر و روش ارتباط بین مواد آلی طبیع
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 ( 1)تصویر در ساختمان هانمای نزدیک بیوراکتور

 

 ایتن محققتاناستت، امتا  با خالقیت و توانتایی انجتام داده مدت طوالنی است که پیش بینی های نوآوری معماری را   /Arupآروپ

 و بهبود شترایط زیستتی متی باشتند در حال تغییرکه طراحان و مهندسان آنها در واقع به سمت فن آوری جهان  تا تالش می کنند

 ساخته شده است. Splitterwerk اسپلیترورک/  دفتر توسط، BIQاز این رو خانه  ، پیش بروند

 

               
 / Arupاسپلیترورک/ آروپ "از  دو وجه ساختمان پوشیده از پنل های زیستی میکرو جلبک  می باشد 2101/ آپریل  02

splitterwerk"(01و 9 تصاویر) 
 
 

 

در نتیجته  . نماینتدتامین  نیزو سایه بیشتری را  پیدا کنند یسریع تررشد راکتورهای زیستی  که موجب می گرددنور شدید آفتاب 

، حرارت خورشیدی را دریافت می کند و می تواند به عنوان یک منبع انرژی استفاده شتود. در اصتل، یتک حاصل شده زیست توده 

 ایدارند بلکه چند منظوره و کامال یکپارچه نیز می باشند.اکوسیستم معماری است که در آن همه بخش های این فرآیند نه تنها پ

 (01و 9 تصاویر)
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(00 تصویر) " Arup / splitterwerk   رورک/ آروپاسپلیت" فتوسنتز از برای مناسب محیط ایجاد ،بیوراکتور ای تصویر ارائه شیشه 

 

بک های دریایی پدید می آورند. جلبک ها که در که محیط کنترل شده ای را برای پرورش جلهستند  مخازن شفافى ها  بیوراکتور

درمحلول موجود  ،معرض نور خورشید قرار مى گیرند با انجام عمل فوتوسنتز در حین رشد، گاز دى اکسید کربن را جذب می کنند

ها را بهبود  در گردش هستند تا روند رشد این جلبک کربن در این بیو راکتور ها )راکتور های زیستی ( مواد مغذی و دى اکسید

بخشند. جلبک ها به طور منظم جمع آوری شده و در یک واحد بیومس )زیست توده( در همان نزدیکی، تخمیر و سوزانده می شوند 

نه تنها زیست توده را می توان به زیست گاز تبدیل کرد بلکه انرژی آنرا می توان برای  و از این طریق تولید الکتریسیته می شود.

 (1)تصویر  .مورد استفاده قرار داد  گرم مان و همچنین برای تامین آبگرم کردن ساخت

 انرژى ازمیزان استفاده با حرارتى بازیابى ساختمان این انرژى اصلى منبعآپارتمان است  02که شامل  B.I.Qبى آى کیو  ساختمان 

ت ترموستا یک عنوان به همچنین ساختمان نای نماى. است نشده استفاده آن از فتوسنتز عمل در و دارد وجود محلول در که است

 (00 تصویر) طبیعى عمل مى کند: رشد انبوه جلبک ها در تابستان مانع ورود نور خورشید مى شود.

 

 

 

:لبکهاجتکثیر و پرورش   

بدو روش زیر اینکار صورت می گیرد: معموال  

 استفاده از استخرهای باز 

 استفاده از فتو بیورآکتورهای بسته 
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میلیارد لیتر متغییر باشد. این  01لیتر تا  011روش استخر باز یک روش ساده و ارزان است حجم این استخرها می تواند از 

استخرهای باز در عین سادگی و صرفه اقتصادی با مشکالت و معضالتی نیز روبرو هستند. یکی از مشکالت امکان نفوذ و رشد 

ر محل استخر وجود دارد و عیب دیگر به دلیل باز بودن استخر ها ، بخش اعظمی از گونه های جلبکی نا خواسته و نامناسب د

 (01۳1 ،امیرگاز انتقال یافته می تواند فرار کند. )امیدوار

در روش فتوبیورآکتورهای بسته تقریبا معایب فوق الذکر تا حد زیادی مرتفع شده است و در شکل زیر نمایی از یک 

  (01۳1 ،امیر. تنها عیب این روش هزینه نسبتا باالتر نسبت به روش استخر باز است. )امیدوارفتوبیورآکتور را می بینید

 (02)تصویر 

 

 

 (02)تصویر   splitterwerk ”اسپلیترورک" از جلبک ای شیشه هواکش تعبیه اولیه نمونه "بیورآکتور"تصویر 

 

 

 

 

 بیورآکتور

ها که در معرض نور جلبک (جان، پدیده فتوسنتز می باشند. )وارم و محیطی کنترل شده برای  مخازن شفافبیوراکتورها 

کنند. در محلول موجود در این اکسیدکربن را جذب میگیرند، با انجام عمل فتوسنتز در حین رشد، گاز دیخورشید قرار می
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ها را بهبود بخشند. لبکاکسیدکربن در گردش هستند تا روند رشد این جبیورآکتورها )رآکتورهای زیستی( مواد مغذی و دی

نشینی و فاسدشدن آنها نیز شود تا باعث تسریع در رشد جلبک شده و از تهالبته هوای فشرده نیز به این مخازن پمپ می

دهند. این سطوح هایی استفاده شده که به صورت اتوماتیک این کار را انجام میها، از تیغهبرای تمیزبودن شیشه جلوگیری کند.

آن قسمتی از نور خورشید که توسط جلبک جذب »توانند دوبرابر کلکتورهای خورشیدی، حرارت را جذب کنند. یای مشیشه

توان از این حرارت برای گرمایش آب ساختمان استفاده یا آن را در سیستم شود. مینشده است، باعث ایجاد حرارت می

 ( ، جان موار )« کرد. ذخیره مستقر در زیرزمین ساختمانگرمایی زمین

و آنها را در شده ها را خریداری انرژی، این جلبک .کنندهایی ذخیره میآوری کرده و در مخزنها را هرازچندگاهی جمعجلبک

این »رود. کند. محصول این فرآیند، گاز متان است که برای تولید برق به کار میمحلی در نزدیکی همین ساختمان تخمیر می

های دارای شود. مجتمعآورد و باعث تشدید پدیده گرمایش جهانی نمیزیست پدید نمیبرای محیطروش تولید برق، مشکلی 

 (وارم) «  توانند این نیروگاه را نیز در خود جای دهند و از برق آن استفاده کنند.واحد یا بیشتر، می02

بیورآکتورها پوشیده شده  آن در دو وجه ازکه نمای خارجی نمونه ای استفاده شده از بیوراکتورها می باشد  B.I.Qساختمان 

طراحان این ساختمان معتقدند اصطالحا فرم را قربانی کاربرد یا  این پروژه، اولین نمای تماما بیورآکتوری دنیا است. واست 

ای هشده و منظر های حاصل از هوای فشرده مخلوطرنگ سبز حاصل از کلروفیل، در جلبک با حباب»اند. کارآیی آن نکرده

کند. پیش از این تعداد زیادی از مردم شک داشتند که بتوان چنین چیزی ای( را تداعی میهای تزیینی الوا )گدازهشبیه المپ

 (وارم)« وتردیدها برطرف شده است.را در نمای ساختمان عرضه کرد، اما اکنون این شک

استفاده کرد. هرچه میتوان کربن برای تولید جلبک دی اکسیدبه عنوان منبع ها از دود حاصل از خودروها در آزادراه 

 (آنیکا ،  الندرونو)دست آورد. توان انرژی بیشتری بهشود و میاکسیدکربن بیشتر باشد، لیپید بیشتری در جلبک تولید میدی

شتری تولید کنند، استحصال بیهای مناسب که رشد سریع داشته و لیپید قابلباید در خصوص آلودگی باکتریایی و یافتن گونه»

زده که هزینه، یکی دیگر از موانع رشد فناوری جلبک است. تخمین  (اسکات ،  والزاک)« های بیشتری صورت پذیرد.بررسی

برابر برق حاصل از 04برابر برق خورشیدی و ساعت برق از بیورآکتورهای جلبکی، حدود هفتهزینه تولید هرکیلووات

 (02)تصویر  )والزاک(های نفتی است. سوخت

و برای حرارت  %01برای گازهای زیستی  ،  شودشده به نما که به انرژی تبدیل می میزان نور تابیده، راندمان میزان تبدیل 

رسد. در آینده تحقیقات بیشتری روی این موضوع انجام خواهد شد. )این در مقابل می %21است که مجموعا به حدود  11%

شده بر بام و سیستم ذخیره حرارت زیرزمینی ای فتوولتاییک است.( صفحات خورشیدی نصبهمعمول سیستم %02راندمان 

 توان به این طریق صدکنند که میتوانند مکمل انرژی و گرمای ایجادشده توسط بیورآکتورها باشند. سازندگان ادعا میمی

 یرش این فناوری، هزینه باالی تولید آن است.درصد انرژی مورد نیاز ساختمان را تامین کرد. تنها مشکل اصلی گسترش و پذ

 ( 01)تصویر   (مارتین، کورنر ) 

میلیاردی جهان در مناطق شهری ساکن خواهند شد و در این شرایط  ۳جمعیت %22شود تا چهاردهه آینده بیش از تخمین زده می

است این شرکت پیش از  شایان ذکرستفاده کنند. های زنده برای تامین بخشی از انرژی اهای متراکم شهری از ارگانیسمباید محیط

های زنده با استفاده از جلبک میالدی را ارایه کرده است؛ این طرح شامل ساختمان2121 های سالاین طرح مفهومی از آسمانخراش

شود ی محسوب میهای تولید موادغذایی و فضای سبز داخلپذیر، برخوردار از سیستم تصفیه هوا، سایتاست که یک ماژول انعطاف
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شوند، امکان مدیریت و های آینده محسوب میهای هوشمند که مغز ساختمانشود. سیستمها تعمیر و نگهداری میکه توسط ربات

 (جان ،وارم )کنند.استفاده صحیح از منابع مختلف انرژی توسط ساکنان را فراهم می

 

  
 ( 01)تصویر ”splitterwerk ورکاسپلیتر" از عامل تصویر سیستم و انرژی جریان نمودار

 

 

 

 

 جلبک شهری، ثروت جنگلی که اکسیژن روزانه را تولید می کند یبانسا

 ترکیبی معماری، زیست شناسی، محققان با بهره مندی از فناوری  فوت مربع  411،111مساحت طبیعی به  هایاز زمین های جنگل

جلبک ر دامن طبیعت می بودند. برای دستیابی به این هدف از انرژی ی دسایبانبدنبال روشی برای ایجاد  و فن آوری دیجیتال

  محیط زیست می باشد.های  جوابگوی نیاز پاکی می باشد کهانرژی  استفاده نموده اند و نتیجه این مطالعات ،

رو جلبک هتا و پروتکتل میک رفتارهایکه را دیجیتال جهان -اولین سایبان زیست"، این توانست  ایتالیا  استودیوی اکولوژیک میالن

با جریان های آب و انرژی که به طریقی که  "معماری ادغام کند در یک سیستم منحصر به فرد بارا  مناسبزمان  در کشت دیجیتال

فتوستنتز را کته خورشتید با استتفاده از انترژی . باشدبازدید کننده ها تنظیم شده مورد نیاز  توسط الگوهای آب و هوایی و مصارف 
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، سایبان به طور CO2. عالوه بر کاهش شد مناسبدر زمان  طبیعیسایه باعث ایجاد ساختاری برای تولید  میتوانمی دهد،  افزایش

که به مراتب به ،پوند زیست توده تولید کند که همگی از طریق یک سیستم نسبتا غیر فعال است  111کلی می تواند روزانه بیش از 

 ه گیاهان شهری معمولی نیاز دارد.نگهداری کمتری نسبت بهزینه فضا و 

 

 

 ( 04)تصویر  نمای استفاده ازطراحی سایبانهای جلبکی در مقیاس بزرگ

ترکیبی از معماری و طراحی به  زیست محیطو همچنین  یدست اطالعات ورودی هایسایبان برای انطباق ویژگی های آن بر اساس 

اعمال کنترل )از طریق یک رابط دیجیتال( در یک سیستتم پویتای بزرگتتر را  کاربران امکان آن بهساخت نیاز دارد  که اکوسیستم، 

این فرآیند توسط زیست شناسی میکروجلبک بدست می آید که ذاتا پاسخگو و تتوافقی استت، بازدیتد کننتدگان از ایتن "می دهد. 

 ( 04)تصویر "هستند. قادر به تاثیر پذیری از آن  مناسبزمان ویژگی سایه طبیعی سود می برند در حالی که در 

سیستم های آلی در ساختمان های فعلی و آینده و  .برای اکولوژیک ها، این تنها یک گام به سمت یک چشم انداز بزرگتر است 

زیرساخت ها به مسائل تکنولوژی باال گره خورده اند، و همچنین به عنوان یک تفکیک از تمایز بین شهری و روستایی، شهرستانها و 

 باشند. در واقع، سایبان انتهای بسیاری از پروژه های تیم اکولوژیک است که در اطراف موضوعات مشابه اجرا شده است، طبیعت می
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 (02نمونه ای از سایبان جلبکی در روز )تصویر

ختواص استتثنایی موجتودات »هر چند ترکیبی از یک سری از تکنیتک هتای ستاخت و ستاز و مصتالح آن در حتال توستعه استت: 

بصورت معمول طراحی شتده استت. یتک تکنولتوژی ختاص  ETFEالیه  1روجلبک توسط کشت آنها در یک سیستم پوششی میک

در هسته آن وجود دارد و استودیوی اکولوژیک را قادر به طراحی و کنترل مورفولوژی ضربه گیر تحتت " CNC سی ان سی" جوش

 ".گیرد می نظر در کند می حرکت خود مسیر در که ونههمانگ را آبتنش می سازد و همچنین رفتار دینامیکی محیط 

 

 

 (00)تصویرشب نمونه ای از سایبان جلبکی در 

 

یکپارچه سازی سیستم های آلی و مصنوعی، فرصت های پایدار برای همه چیز، از کنترل درجه حرارت تا روشهای تولید برق را با 

این نیز قابل تصور است که ورودی ها و خروجی های  (00)تصویرمی کند. استفاده از مزایای هر دو بخش طبیعی و دیجیتال ایجاد 

د. در حال حاضر، سایبان یک نشوتبدیل یکپارچه  آلی از این سیستم ها در نهایت می تواند به چرخه تولید مزارع عمودی شهری
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اه پاالیش فن آوری تشکیل دهنده ایجاد نمونه اولیه و اثبات مفهوم را باقی خواهد گذاشت و همچنین فرصتی را برای آزمایش بهمر

خواهد کرد. در همین حال، دیگران در حال بدست گرفتن روش های مختلف به منظور استفاده از جلبک در اجزاء شهری هستند، از 

 ( 71)تصویر  جمله طراحی برای چراغ های جلبک خیابانی و جدولهای زیست خورشیدی

استودیوی اکولوژیک ما معتقدیم که اکنون زمان آن است تتا بتر تبعتیی بتین تکنولتوژی و  در": اعالم می دارند طراحان این روش 

طبیعت در عصر مکانیک غلبه کنیم تا فهم سیستمیک معماری را در آغوش بکشیم. در این نمونه اولیه از مرزهای بتین متواد، ابعتاد 

   "ه دقت بیان شده اند.مکانی و فن آوری برای رسیدن به بهره وری، انعطاف پذیری و زیبایی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 71)تصویر  در آینده ای نزدیک زیستی جلبکی سوخت های

 

یست سوخت های جلبکی در آینده نزدیکز  

 با استفاده از روش فتوبیورآکتور های بسته با %11هزینه تولید روغن از یک گونه ریز جلبکی با ظرفیت چربی  2112در سال 

دالر برای هر گالن تخمین زده شد. البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن هزینه های  2/01ریبا برابر با تن در سال تق 0111ظرفیت 

مربوط به تبدیل رئغن به زیست سوخت ، هزینه حمل و ارسال سوخت و مالیات محاسبه شد. این در حالی است که در همان زمان 

در حال حاضر هزینه باالی تولید زیست سوخت های جلبکی دالر بود.  4هزینه سوخت فسیلی برای هر گالن چیزی حدود 
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بزرگترین چالش اینگونه سوخت ها ست. اما در چند سال آینده با محدودیت منابع سوخت های فسیلی و رشد رو افزون قیمت ها 

و به زودی زمانی  از یک سو و با بهینه سازی فرایند های تولید زیست سوخت های جلبکی از سوی دیگر، شرایط تغییر خواهد کرد

 (01۳1 ، امیرفرا خواهد رسید که زیست سوخت های جلبکی مقرون به صرفه خواهد بود. )امیدوار

 

 نتیجه گیری:

استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در محیط های شهری ، با معماری در سالهای اخیر گامهای به جلو بر داشته و ادامه راه آن 

مدد گرفتن از سایر علوم  گامهای بلند تری بسوی زندگی بهتر برخواهد داشت . دیدگاه معماری محدود  و ساختمانهای مسکونی و 

نیز با حتی در فضاهای باز و جنگلها  بلند مرتبه ودر آینده نه چندان دور در ساختمانهای عمومی وبه ساختمان مسکونی نبوده و 

. گاه مطالعات چند سویه از سراسر جهان در یک ی موثر ارائه خواهد نمودتکنولوژی های جدید طراحی های مناسب و با عملکرد ها

و این نشانه هم کالمی علم در سراسر گیتی است . سالهاست علوم علیرغم  می رسدموضوع به نتایجی بسیار نزدیک و یکسان 

نهفته در جلبکها و تبدیل این انرژی  استفاده از انرژیتخصص های مختلف برای رسیدن به نتایج بهتر به همدیگر مدد می رسانند . 

به انرژی های مفید و مورد نیاز جامعه از سری مطالبی است که گام اول زیست شناسان و شیمیدانان را بخود جلب نمود. بعدها 

عماران به عرصه این موضوع پا نهادند و اکنون بنظر می رسد م و مهندسان کامپیوتر و برنامه نویس ها  مهندسان شیمی و مکانیک

 در چهارچوب تخصص خود می باشند.که  یمطالبی  می کنند البته پیگیر  را با جدیتنیز این موضوع 

جلبک ، می باشند و گامهای  پیرامون مباحث استفاده از انرژی در مراحل نخست کار و مطالعاتهنوز آنچه که مسلم است محققان 

برسد . یکی از موانع کار هزینه های گزاف پروژه های از این  همگانمصرف به ثمرات مطالعات و تجربیات زیادی باید طی شود تا 

 سالم محیطیحفظ شرایط زیستی  آنرا باید اصل مهم و اساسی برای بشر نام برد،موضوعی که حائز اهمیت است و . دست می باشد

مطمئنا سهم معماران در بهره برداری و  انرژی پاک بجای انرژی های تجدید ناپذیر و فسیلی می باشد. استفاده ازانسان و برای 

 استفاده از این انرژی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.
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