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 چکیده

تشابه سينما و معماری به لحاظ مفهومی، تكوین ایده و فرآیند توليد اثر، به این دو مقوله هنری قابليت 

ترین عناصر مشترک بين دو هنر معماری و دهد. این پژوهش یكی از بنيادیبازخوانی ویژه ای را می

-کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر مییعنی فضا را تجزیه و تحليل می سينما،

سينماست و از طرفی در معماری کيفيتی ذهنی دارد. سينما با  پردازد. زمان عاملی کامال ادارکی در هنر

ای مستحكم با جهت ایجاد رابطه ترکيب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در

زند، در حالی که جوهر معماری فضاسازی می بيننده خود و تسهيل سفر ذهنی او به درون فيلم دست به

فضاست. هدف این پژوهش طراحی پردیس سينمایی فخر با رویكرد معماری سبز است. در واقع این 

ف در غالب محصوالت ها و عقاید مختلها با فرهنگسينما ميعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان

سينمایی برتر است. پردیس سينمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که 

المللی را به بهترین نحو در آن برگزار کرد. با استفاده از الگوی تواند جشنواره های سينمایی ملی و بينمی

ا، معماری و فرهنگ که بجای تخریب و تصرف مناسب معماری سبز طراحی فضایی برای تعامل بين سينم

در طبيعت، به دنبال همراهی و استفاده بهينه از طبيعت پيرامون خود باشد فرایند سبز در زمينه معماری 

های غارنشين به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسانسابقه

 باشد.از لحاظ دمای محيط می

  

 

 معماری پایدار، پردیس سينمایی، مصرف انرژیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

سينما به عنوان یک پایگاه مردمی در جامعه جایگاه ویژه ای را در اختيار دارد. سينما یكی از بهترین اکتشافات بشر است که به 

حال حاضر مخاطبان زیادی از جامعه را صورت نامحدودی می تواند در خدمت مردم جامعه باشد. سينما از روز ظهور تا به 

جذب کرده سينما هميشه مورد توجه مردم بوده و هست حال باید چگونه از این پایگاه مردمی و ... استفاده موثر کنيم و 

خدمات بيشتری را توسط آن به جامعه عرضه کنيم آیا فقط جنبه تفریحی و سرگرمی آن مد نظر است هر جامعه ای رویكردی 

مواجهه با صنعت سينما دارد بعضی از جوامع از سينما یک تریبون تبليغات برای امور سياسی استفاده می کند و در خاص در 

این شرایط مردم جامعه مظلوم واقع می شوند و بازبينی نميتوانند بهره ای ببرند در برخی از جوامع سينما فقط نقش سرگرم 

ا اطالق می شود حال در عصر حاضر که بشر به یک بلوغ فكری در خور توجه کننده مردم را دارد که به آن سينمای بی محتو

رسيده و شعور عمومی مردم ارتقاء یافته است از بی انتظاری فراتر از اینهاست که یک نقش تک بعدی و ضعيف در اجتماع 

ربری بينی نظرات متفاوتی بيان داشته باشد. سينما به عنوان کانون فكری و فرهنگی در جامعه مطرح است در مورد ماهيت و کا

شده است ولی با توجه به ماهيت و قدرت و رویكردی گسترده تر به این مقوله بنگرند و سينما را از تمام جنبه های اجتماعی 

اعم از اجتماعی، سياسی، فرهنگی و... تغذیه کنند و رسالت خود را نسبت به جامعه ادا کند و به جامعه کمک کند تا مردم 

 ع در تمام زمينه های اجتماعی به پيشرفت و بلوغ فكری برسند تا یک جامعه روشنفكر و آگاه را بسازیم.اجتما

 

 اهداف تحقیق

 اهداف تحقيق حاضر عبارتند از: 

 ( درآمدزائی و اشتغال زائی برای بخشی از اجتماع 1

 ( توليد یک تفریح سالم برای اوقات مردم 2

 ی و غيره در سطح بسيار گسترده( انعكاس مسائل روز فرهنگی سياس3

 

 مبانی نظری 

  ارتباط میان معماری و سینما 

معماری و سينما مجموعه ای از هنر و فنونی هستند که به کمک دستان توانای معمار و فيلم ساز در هم آميخته اند. معماری و 

دو هنر به اصول مشترکی پایبندند. جهان  سينما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی می پردازند و در فرآیند ادراک فضا، هر

معماری و دنيای سينما از عناصر بنيادی مشترکی همچون صحنه، فضا، نور، حرکت و دید برخوردارند. هنر معماری در سينما 

به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل و هماهنگی در شكل تصاویر و ترکيب صحنه مطرح می شود. خاصيت مكانی یا زمانی فضا، 

(. 1گ، نور، سایه روشن تاثير متفاوتی بر بيننده می گذارد. همچنين فضاهای بصری مهم ترین عامل بيان در فيلم هستند )رن

نيز می تواند عامل بصری برای پس ...« رنگ، سطح، خط، نقطه و »عوامل بصری موجود در بافت یک بنای معماری مانند: 

ر کارگردان را تقویت کند و فيلم سازان با بهره گيری از معماری از طریق معنا و زمينه تصاویر یک فيلم باشند و معانی مورد نظ

فضاسازی بصری به شخصيت پردازی، ایجاد هویت و خلق مكان بپردازند. در این ميان فضاهای شهری و بناهای معماری به 

نگی، تاریخی، اجتماعی و ... در فيلم عنوان مكان یک رویداد فيلم از اهميت زیادی برخوردارند و معرف موقعيت زمانی، فره

هستند. به طوری که توجه به مقوله ی شهر در سينما به صورت جدی و آگاهانه، ایده جدیدی است که می تواند مورد توجه 

کارگردانان و فيلم سازان قرار گيرد. فضاهای شهری ما در سينمای ایران باید دارای شخصيت گردیده و به عبارتی منعكس 

 (.2هویت ایرانی باشد )کننده 
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(، اظهار می کند که تصویر پردازی و تجربه سينمایی به عنوان یک شيوه )و حتی منبع الهام( Jean Nouvelمعمار فرانسوی ) 

(، مرکز 1390 – 33ساله با پروژه هایی چون خانه اپرای ليون ) 06مهم برای ایده پردازی پروژه های معماری اوست. این معمار 

 ( در کارنامه حرفه ای خود می گوید:1393 – 33ين المللی)کنفرانس ب

معماری همانند سينما در دو بعد زمان و حرکت جریان دارد. انسان یک ساختمان را در ذهن خود در سكانس های مختلف »

است که  درک و تصویر می کند. در طراحی و ساخت یک بنا پيش بينی و جست و جوی تاثيرات متقابل و ارتباط انسان هایی

پالن های پيوسته ای تشكيل می شود که  –از برابر آن عبور می کنند، امری ضروری به نظر می رسد.یک ساختمان از سكانس 

جدایی ناپذیری توصيف «.معمار به همراه برش ها )کات ها(، قاب بندی ها، بازشو ها و تدوین، آن ها را به وجود می آورد

تجربه معماری، سبب تاثير گذاری متقابل این دو هنر از بسياری جنبه های گوناگون شده سينمایی معماری و ماهيت سينمایی 

است. با وجود آن که هر دو به عنوان هنری شناخته شده اند که با کمک تعداد زیادی متخصص، دستيار و تكنسين پدید می 

ه عنوان نتيجه تالشی گروهی نادیده بگيریم، آیند، اما بدون آن که خواسته باشيم ماهيت اصلی شان )سينما و معماری( را ب

بایستی اذعان کنيم، هر دو، هنری ابداعی و حاصل ایده پردازی هنرمندانه خالق خود هستند.ارتباط بين معماری و سينما، فراتر 

سينما  از خویش ذاتی آن هاست، سينما که تخيل در آن بی حد و مرز است می تواند ابزاری مهم برای تحول معماری باشد،

می تواند به نقد معماری و محيط مصنوع بپردازد و زیبایی ها و زشتی های پنهان آن را برجسته و نمایان سازد. زیبایی بسياری 

از فيلم ها، مرهون همين نكته است. فيلم سازان، توان آن را دارند که قوه درک بيننده را تحت تاثير قرار دهند و داشتن 

 (.۴-2با افسون فيلم به آرزو و خواست بينندگان تبدیل کنند ) پيرامونی معمارانه تر را

سينما و معماری وجه مشترک دیگری نيز دارند، هر دو، این روزها شيفته فن آوری بسيار پيشرفته اند. نسل جدیدی از فيلم 

ماری را بر می گزینند. نوع دیگری از برخورد با فضا و امكانات مع« چون جنگ ستارگان»دنباله ی فيلم هایی  –های فضایی 

علمی، جلوه های ویژه، قدرت، عمق و شور بيشتری دارد.زمينه ی فانتزی این نوع سينما و دوری از زشتی  –سينمای تخيلی 

های پر اعوجاج واقعيت، اجازه می دهند که صحنه ترجمان ساده تری نسبت به توجهات تشریحی از عناصر بی روح داشته باشد 

 ه به هنرپيشه اصلی تبدیل شود.و زمينه بدون واسط

در معماری، این انسان است که پویاست، در مقابل ساختمان که ایستاست و صلب. در سينما انسان ساکن است و ایستا و فيلم 

 و فضا متحرک. بدین ترتيب، انسان در این دو پدیده، موقعيتی متضاد دارد. در یكی پویاست و در دیگری ایستا. 

با دوربين، به همان جایی می رسيم که در حرکت و گردش انسان در معماری داشتيم. اعتقاد دارم باید واژه در همسان پنداری 

ی )فضا( را حداقل در این بحث از ادبيات معماری حذف و واژه )مكان( را جایگزین آن کنيم. مكان به معنی جایگاهی خاص 

ماری و سينما.کار سينماگر و معمار، هر دو، تبدیل فضا به مكان است. برای رویداد یا رویدادها، فضا واژه ای است مشترک در مع

تبدیل گستره بی نهایت )فضا(، به مكان تعریف پذیر دارای شكل کالبدی. این همان فعاليت یكسانی است که معمار و فيلمساز 

د زد. دیالكتيک این پيوند بين ایستایی انجام می دهند. چگونه می شود ایستا ترین هنر، معماری را با پویا ترین هنر، فيلم پيون

و پویایی، دقيقا در این است که پویایی فيلم در برابر ایستایی معماری است که نمود پيدا می کند. بدون معماری، فيلم و پویایی 

 وجود ندارد.نمونه طراحی در جهان سينما، طراحی صحنه است. این طراحی می تواند ساخت یک فضای جدید باشد که با

سناریو خوانایی دارد، یا انتخاب فضاها و مكان هایی موجود که معماری متناسب با موضوع و خواست فيلمنامه را داشته باشد. 

برای ایجاد فضای واقعی نما و باور پذیر، حضور بعدی مهم تر است. معماری یا فضای ساخته شده به روش معمارانه، می تواند 

 کند.کاربرد دقيق تری در سينما پيدا 

 

 بحث

 پایداری در طراحی و ساخت  -1
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های پایدار کاهش آسيب آن بر روی محيط و منابع انرژی و طبيعت است، که شامل قوانين زیر هدف از طراحی ساختمان

 باشد: می

  کاهش مصرف منابع غير قابل تجدید 

  توسعه محيط طبيعی 

 سازی رسان بر طبيعت ساختمانحذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسيب 

تر بنابراین ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محيط طبيعی پيرامون خود و در پهنه وسيع

سازی به حفظ با منطقه و جهان دارد. بنابراین استفاده معقول از منابع طبيعی و اصول اکولوژیكی و مدیریت مناسب ساختمان

شود، که از اهداف کلی مصرف انرژی کمک نموده و باعث بهبود کيفيت محيطی میمنابع طبيعی محدود و کاهش 

 برداری مناسب از منابع و انرژی، جلوگيری از آلودگی هوا و مطابقت با محيط را نام برد. توان، بهرههای پایدار میساختمان

راحی نمای پایدار با هدف ارج نهادن در برابر سه باشد. طسه اصل استحكام، زیبایی و فایده از اصول مطرح شده نمای پایدار می

 (.۵اصل مطرح گردیده است )

  استحكام و مقاومت: طراحی ساختارهایی که حداقل تخریب در مواجهه با زمين لرزه و باد و سایر بالیای طبيعی و

 باشند.غير طبيعی دارند در زمره اصول و اهداف طراحی پایدار می

 آید )قابليت ماندگاری و های مطرح شده در طراحی پایدار به شمار میكی دیگر از ویژگیپایداری؛ پایداری مصالح ی

ای باشد که پس از تخریب ساختمان؛ قابليت استفاده مجدد در بنایی دیگر را نحوه به کارگيری مصالح باید به گونه

 داشته باشد و به عنوان زباله ساختمانی باقی نمانند( .

 کنندگان التيام ببخشد و با روحيه مردم سازگار نباشد، در نما نتواند بر روح و روان استفاده زیبایی؛ چنانچه طراحی

 اذهان نيز پایدار نخواهد ماند.

تواند با ارتباط بيشتر این اصل در طراحی پایدار به دنبال تامين آسایش روانی انسانها است که در جریان طراحی پایدار می

پذیر است با رابطه نزدیكتر انسانها با یكدیگر تامين گردد. بنابراین طراحی پایدار طراحی انعطاف انسانها با طبيعت و همچنين

گيری از قدرت انعطاف و سازگاری، مفيد واقع شود و با تواند در مقابل شرایط مختلف کارایی داشته و در درازمدت با بهرهکه می

 (. ۵-0های مختلف نيز همساز گردد )کاربری
 

 های ساختمانی سازه و سیستم انتخاب -2

 عواملی که در ارزیابی و انتخاب سيستم های مختلف سازه مؤثرند عبارتند از: 

 هزینه ساختمان 

  رفتار سازه ای 

 فراهم بودن مصالح اوليه 

 سرعت اجرای کار 

 امكان توسعه و تعميرات در آینده 

 نيروی ماهر محلی 

صرف نظر از سایر عوامل، جنبه اقتصادی است. این هزینه در سيستم های یكی از مهمترین جنبه های انتخاب سيستم سازه، 

مختلف و بسته به زمان متفاوت است. متداول تری سيستم های سازه در کشور ما یعنی اسكلت های فلزی و بتونی می باشد. 

ير و نوسان قيمت آهن این توازن را در اردبيل تا زمان تهيه رساله کاربرد سازه ی بتنی نسبت به سازه فلزی متداول بوده اما تغي

در برخی موارد بر هم زده است. متاسفانه عاملی که در این قياس دخالت داده نمی شود عامل زمان و سرعت اجراست که خود 

به صورت غيرمستقيم )بصورت رکورد و بازگشت سرمایه( در ميزان هزینه ساختمان دخالت اساسی دارد البته تبدیل سيستم 
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از بخاری گازی به سمت پكيج در چند سال اخير یكی از دالیل استقبال از سازه بتن آرمه است. چون طبق آیين نامه گرمایشی 

امكان عبور لوله بخاری از پوترها وجود نداشتو کارفرما با مقاومت مهندسين ناظر روبرو می شدند. بی تاثير نمی باشد  2966

با تيرچه بتنی یا کروميت و استفاده از بلوک های یونوليتی بجای بلوک بتنی و عمدتا در اردبيل سقف به صورت دال یک طرفه 

و  ۷سفالی رایج می باشد. هرچند سيستم های جدیدی نظير سقف عرشه فلزی و یونيت باکس نيز در حال رواج یافتن است )

9.) 

 ایمنی در برابر حریق -3

ی مسكونی است. برای تحقق این امر باید راه فرار از هرگونه امكان فرار در هنگام آتش سوزی امری مهم در طراحی مجتمع ها

عوارض احتراق از قبيل گازها و دود و ... دور باشد. در مجتمع مسكونی راه پله به عنوان بخشی از راه فرار در نظر گرفته می 

جه به الزم االجرا بودن مبحث شود. مدت تخليه در ساختمان بستگی به جمعيت و فضای اشغال شده به ازای هر نفر دارد. با تو

 سوم مقررات ملی در این بخش فقط اشاره ای به موارد ضروری می گردد.

 کنترل دود در فضاهای عمومی راهروها و فضای راه پله و آسانسورها 

 کنترل دود و آتش در راههای فرار و خروج ساکنان در حين حریق 

 

 
 الکتریکی: -سیستمهای مکانیکی -4

مقایسه با واحدهای مجزا و کامل، سيستم تهویه مطبوع در مقایسه با سيستمهای گرمایی و پمپی، توزیع واحدهای مرکزی در 

افقی در مقایسه با توزیع عمومی، توزیع آب سرد و گرم به صورت دو لوله در مقایسه با چهار لوله، موقعيت مكانی مناطق 

زینه دوره کاربری سازه(، روشهای بازیافت گرما، تعيين مساحت الكتریكی، هزینه های نسبی اوليه در مقایسه با عمر مفيد )ه

مناطق مختلف، بازیافت صورتهای دیگر انرژی و استفاده از آن به عنوان و سخت در مصارف دیگر مجموعه ای از عوامل خارجی 

قه، جلب رضایت نيز بر طراحی و ساخت هتل ها اثر می گذارند. در دسترس بودن آب و انرژی و مناسب بودن خاک و منط

درصد از هزینه  3۵مهمانان هتل نيز بستگی به سيستمهای مكانيكی و الكتریكی ساختمان دارد. این سيستمها در حدود 

ساخت را به خود اختصاص می دهند و در نتيجه از اجزای اصلی کنترل بودجه بشمار می روند.در اجرای تاسيسات ساختمان 

ر لوله کشی، لوله کشی آب اتاقها و نصب شيرهای آب، ترتيبی اتخاذ شود که در اتاق شير رعایت موارد زیر الزامی است.در ام

مجزایی وجود داشته باشد.هنگام سيم کشی برق بهتر است برای اتاق، فيوز جداگانه ای نصب شود تا چنانچه در اتاق اتصالی 

ز آنجا که هر اتاق دارای یک حمام است و ظرفشویخانه، پيدا شد، سایر اتاقها بدون برق نمانند.نكته دیگر مسئله فاضالب است. ا

لباسشویی و سایر موارد نيز توليد فاضالب خواهند کرد. بهترین شيوه رفع فاضالب، ابتدا اکو و در صورت مشكالت سپتيک 

از چند رایزر  تانک خواهد بود.برای جمع آوری لوله های تاسيساتی فاضالب و انتقال آن به سالنهای زیر زمينی نيز می توان

 (.3عمودی و یک رایزر افقی در زیر زمين برای بخش لوله های تاسيساتی که قایل دسترسی جهت تعمير باشند استفاده نمود )

 (Cobiax)سیستم سقف كوبیاكس   -5

های ذکر شده در ذیل و مباحث ششم و نهم مقررات استفاده از این نوع سقف به شرط رعایت ضوابط و محدودیت -1

 مان ایران، در ساختمانهای دارای دیوار برشی بتن مسلح مجاز است.ملی ساخت

های کروی شكل کاربرد داشته و سقف با گوی با اشكال غير کروی را این ضوابط تنها برای سقفهای کوبياکس با گوی -2

 شود.شامل نمی

وگرم بر مترمربع بوده کيل 206سازی و نازک کاری محدود به مجموع بار مرده روی این سقفها شامل پارتيشن، کف -3

تن بابار  ۵/2هایی که محل عبور اتومبيل سواری با حداکثر وزن ضمن آنكه کاربرد این سقف تنها جهت پارکينگ

 تن می باشد مجاز است. 1متمرکز 
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سانتيمتر درنظر  ۵ها شامل باال ، پائين و مابين دو گوی متوالی حداقل الزم است حداقل ضخامت بتن در اطراف گوی -۴

 فته شود.گر

ها صرفنظر شود، با این حال ميزان فوالد با امتداد قائم در طراحی از ظرفيت برشی فوالد مورد استفاده در قفسه گوی -۵

برابر با حداقل  wbمبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با فرض  1-3-0-12-3در این قفسه بایستی مطابق بند 

 ين شود.فاصله بين دو گوی متوالی در هر جهت دال تأم

درصد مقدار محاسبه شده  ۵6( باید حداکثر cVدر طراحی برای برش در هر جهت دال، مقاومت برشی نهایی بتن ) -0

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و با فرض مقطع تمام پر بتنی محاسبه شود. در تمام  ۴-12-3طبقه رابطه 

( باشد، دال باید به cVنهایی تأمين شده توسط بتن ) بيش از مقاومت برشی u(V(نقاط دال که نيروی برشی نهایی 

 صورت توپر و بدون گوی اجرا شود.

گاهها، مقارمت در طراحی و کنترل برش در حالت حدی نهایی برای عملكرد دوطرفه در حوالی بارهای متمرکز و تكيه -۷

هم مقررات ملی ساختمان مبحث ن ۴-2-1۷-12-3درصد مقداری که از بند  ۵6برشی نهایی بتن نباید حداکثر از 

 شود بيشتر منظور شود.ایران حاصل می

ها با مقطع دایره، در ضعيف ترین طراحی دال برای خمش در هر جهت بنا بر جزئيات اجرایی و با منظور نمودن حفره -9

 (.3-0مقطع دال انجام گيرد )

نرسی موثر دال سوراخدار انجام و با محاسبه دقيق ممان ای 1-0-2-1۴-3محاسبات تغيير شكل دال بر پایه بند  -3

 محاسبه شود. 3-۴-2-1۴-3گيرد. اضافه افتادگی درازمدت بر پایه بند 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران می باشد. ۵-3-1۵-3ایجاد هرگونه بازشو در این نوع دال تابع ضوابط بند  -16

ترین سطح لزله از دال به دیوار باید در ضعيفدر محل تقاطع دیوارهای برشی و دال کوبياکس ، انتقال برش ناشی از ز -11

مقطع دیوار کنترل شده و در صورت نياز از فوالدگذاری برای تسهيل انتقال برش درون صفحه دیافگرام به دیوار بهره 

 برده شود.

 ها و مقرراتنامهپيش بينی المانهای مرزی در اطراف بازشوها و لبه دال حسب مورد مطابق ضوابط طراحی آئين -12

 موجود انجام گيرد.

متر  ۵/0حداکثر دهانه )مرکز ستون به مرکز ستون( برای این نوع سقف در حالت کاربرد به صورت دال تخت به  -13

محدود می شود. در صورت کاربرد این سقف در ترکيب با قاب خمشی بتن آرمه شامل تير و ستون مجزا که به 

 متر افزایش می یابد. 9رای دهانه دال به الذکر بتفكيک از دال طرح شده باشد، محدودیت فوق

ها در پيش دال درگير بوده و فوالدهای کششی در پيش استفاده از روش پيش دال تنها در حالتی که سقف و گوی -1۴

 دال پيش بينی شده باشد مجاز است.

ویی در مصرف صرفه ج»الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان  -1۵

 رعایت شود.« انرژی

و همچنين الزامات « حفاظت ساختمانها در مقابل حریق»رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان  -10

مرکز تحيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر  ۴۴۴نشریه شماره 

فه عملكردی اجزای ساختمانی الزامی است. تطابق شرایط و مشخصات مصالح و گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری ووظي

 نحوه اجرا با مدرک فنی نيز ضروری است.

درخصوص عایق بندی بام، عایق پلی استایرن منبسط شده )پالستوفوم( مورد استفاده، الزم است تا از نوع کندسوز  -1۷

سانتيمتر اندود یا تخته گچی  ۵/1یرن باید به وسيله حداقل مطابق با استانداردهای معتبر باشد. این عایق پلی استا

 محافظت شود. اتصال مكانيكی اندود یا تخته به سازه بام ضروری می باشد.
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« عایق بندی و تنظيم صدا»صدا سقف بين طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان  -19

 تأمين شود.

ای از حيث دوام و مسائل زیست محيطی باید بر مبنای سيستم اعم از معماری و سازهکليه مصالح و اجزا در این  -13

 المللی بكار گرفته شوند.های معتبر بيننامهمقررات ملی ساختمان ایران و یا آئين

 در شرایط مختلف اقليمی و محيطهای خورنده ایران ، رعایت تميهدات الزم از نظر دوام و پایایی اعضای بتنی ضروری -26

 است.

اخذ گواهينامه فنی برای محصول توليدی، پس از راه اندازی خط توليد کارخانه ، از مرکز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامی 

 (.12و  11است )

 

 گیری نتیجه

 روند طراحی 

ای بهينه سازی با توجه به پتانسيل کالبد طرح، می توان با در نظر گرفتن ویژگی های بستر و توجه به عوامل اقليمی ،در راست

مصرف انرژی ،ساختمان هایی هماهنگ با آن را طراحی کرد که با بستر خود در ارتباط هستند و به جای استفاده از سوخت 

،بدون آسيب رساندن به محيط زیست تامين کنند.هرچند که ریق انرژی های تجدیدپذیرهای فسيلی ،نيازهای خود را از ط

، اما مساله باشدساده ترین روش تا پيچيده ترین فن آوری های روز می  يعی از به کارگيریشامل بازه وس اصول معماری پایدار

مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمينه های اجتماعی و فرهنگی مردمان و استفاده کنندگان آن محيط مطرح است.طراحی 

دن انرژی های الزم برای آسایش با طراحی و ساخت ساختمان ها با نگرشی اقليمی در جهت صرفه جویی در انرژی ،فراهم کر

مناسب گشودگی ها و برونگرایی ساختمان ها، جهت گيری درست بناها، و ایجاد محيطی مطلوب با انرژی های طبيعی و به 

حداقل رساندن مصرف انرژی های فسيلی، از الگوهای پایدار در معماری ميباشد.طراحی مجتمع چند منظوره با کاربری های 

تجاری شامل تفریحی جهت ارتقای سطح کيفی و کمی تجاری با جذب هرچه بيشتر مراجعين به واسطه عالقه مندی  تكميلی

ها و پاسخگویی به نيازهای فردی و جمعی خانواده های شهر و به وجود آوردن محيطی به دور از استرس روزمره و سرشار از 

گر است. که امروزه مفهوم مجتمع های زیستی بدون در نظر گرفتن هيجان و پویایی ونيز قراردادن مردم در تعامل با یكدی

مفاهيم معماری پایدار و بهينه سازی مصرف انرژی در اشكال گوناگون آن دیگر قابل تصور نيست .انسان بخشی از محيط اطراف 

فریح و چگونگی گذراندن تعریف تبوده و به کمک ادراک و از طریق رفتار و واکنش با دنيای اطراف تبادل اطالعات می کند.

اوقات فراغت از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است بالطبع برای فضاهای مورد نياز می بایست به تمایالت ذهنی و منطقی 

جامعه توجه نمودو سطح فرهنگ جامعه را مدنظر قرارداد و کوشيد تا کمبودها و ضعف ها را تا حد امكان برطرف نمود.قابل 

یک مرکزفرهنگی صرفا نمی تواند قدرت جذب داشته باشدباید از ،دليل عدم آشنایی مردم با مراکز فرهنگی توجه اینكه به 

فضاهای تفریحی و سایر عملكردها ی جذاب مانند تجاری بهره جست.استفاده از معماری پایدار هماهنگ با آن می تواند 

ش بينی و ایجاد همچين مراکزی یک نياز و خواست اجتماعی در آسایش روحی و فيزیكی را برای کاربران ایجاد کند.بنابراین پي

شهرها بوده که قشرفعال را به خود جذب کندو از انحطاط این نيروی فعال جلوگيری کندو همچنين آرامش و سالمت روانی 

 بقيه افراد جامعه را تامين کند.

استفاده  ی های صوتی و صرفه جویی در وقت و انرژیاستفاده از فناوری های نوین در ساختمان سازی برای جلوگيری از آلودگ

طراحی  از سازه های فضاکار در پروژه های معماری و همگام با بهينه سازی مصرف انرژی و مطلوب بودن از لحاظ سازه ای

يم بدون پایدار با درک عميق از محيط و بستر آغاز می شود.اگرما به تفاوت ها و ویژگی های خاص محيط واقف باشيم می توان

تخریب و ایجاد صدمه در آن ساکن شویم.فهم و درک بستر به تعيين مراحل طراحی از قبيل جهت یابی یک ساختمان نسبت 

 ،کمک می کند.حفظ محيط طبيعی و شبكه دسترسی به حمل و نقل عمومی ،به خورشيد در سایت
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آیی،دوام،ارتباط مناسب فضاهای بكاررفته برای رسيدن به طراحی خوب بایدکليه اقدامات ممكن برای دستيابی به کار

 ،سيرکوالسيون،فرم ساختمان،سيستم های مكانيكی و تكنولوژی ساختمان صورت پذیرد.

بهينه سازی مصرف انرژی باید سطح وسيعی از فرهنگ ها ،نسل ها ،مذاهب و عادات مردمی راکه از آن استفاده می کنندیا در 

 دهد و این نيازمند حساسيت و همدردی با نيازهای مردم و جامعه است.آن ساکن می شوند،مورد توجه قرار می 

کليه اقدامات ممكن صورت پذیرد تا فرم و پالن طراحی با سایت،اقليم و منطقه مرتبط باشد.بایستی تمهيداتی جهت بهبود و 

فراهم گردد و در مورد فرم ارتقا اکولوژی سایت به کار گرفته شود.جهت بازیافت و بهينه سازی انرژی بایستی مقتضياتی 

 ساختمان بایستی اقداماتی لحاظ گردد که ارتباط موزون و هماهنگی ميان ساکنين و طبيعت برقرار شود.

تمام اصول بهينه سازی مصرف انرژی باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محيط زیست سالم می گردد تجسم 

 نيازهای روحی و جسمی ساکنان از اهميت خاصی برخوردار است. یابد.و در معماری پایدار بر آورده شدن

 

 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin فونت) منابع
بار در متن مقاله مورد آیند )ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگليسی(. هر منبع بایستی حداقل یکمنابع در انتهای مقاله می

 متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد.داخل از بكار بردن منابع اضافی که در د. استفاده قرار گيرد و یا به آن اشاره گرد

 11اندازه  – B Nazanin فونت( ذکر شود. منابع فارسی را با APAمشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد )

 یيد. تایپ نما 16نازک با اندازه   Times New Romanفونتو منابع انگليسی را با 

 
 

 منابع:  -

 چاپ سوم  -تهران -نشر مرکز -تصاویر دنيای خيالی )مقاله هایی درباره سينما( -139۷ -احمدی، بابک .1

 تهران  -انتشارات اميرکبير -ماهيت سينما - 13۷۴ -بزرگمهر، رفيعا  .2
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