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 چکیده 

 را در اولویت اول باتوجه به مشکالت روزافزون زیست محیطی کشورهای توسعه یافته بحث محیط زیست 

 سوبـخود قرار داده اند.استفاده از انرژی های پاک،ایجاد بناها و سازه های سبز ازشاخص های توسعه مح

 ی در راه ایجاد سازه های سازگار با محیط زیست دست به اقدام زده اند و رقابتیمی شوند.کشورهای زیاد

 بین المللی را آغاز کرده اند که در نتیجه موفقیت از آن کشوری است که بتواند د استفاده انرژی بیشترین

 نهـمیصرفه جویی را با حداکثر آسایش زیست محیطی تلفیق کند. در مقاله های بررسـی شـده در این  ز

 لـازه ها  به  پیـمحیط زیست ارائـه شده است که در مـورد س نمونه هایی از سازه ها و بناهای سازگار با 

به کار می رود.امروزه به نظر  سوختی می توان اشاره نمود که به عنوان یک سازه سازگار با محیط زیست

منابع در دسترس ،  ور شـد که در آنمی رسد که می توان پایداری و  پایایـی را بر اساس الگویـی متص

و این نوع معماری از  بیش از هدر رفتن و بی توجهی  به آن ها با کارایـی بیشتری به کار گرفته شـود

طبیعی وهماهنگی با آن محیط زیست   با دید معماری می باشدکه در جهت سـازگاریـگرایش های ج

 مروز است.است که از نیازهای اساسی انسان در دنیای صنعتی ا

  

 

 

 ،اصول پایایی و پایداری، سازه ه های سبزپایاییمحیط زیست،فرآیند واژگان کلیدی:             
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 مقدمه 

 به دلیل کاستی هایی که امروز در زمیه حفظ و استفاده مطلوب از انرژی با آن مواجه هستیم و همچنین توجـه به بهینه سازی

دار( باشیم و برای عنوان معماری پایا  )پایریف جدیدی از ایجاد بنا ها با ـبه سوی تع فضاهای معماری ما از معماری باید

مطلق پایدار دانست چ اثر معماری را نمی توان به طورباید اصول کلی این نوع معماری معرفی شود و چون هی آناجرایـی کردن 

ل نزدیک باشند و بناها و محیطی پایا  بر اساس بهره کرد که به صورت نسبی به این مبحث و اصو باید سعی در ایجاد فضاهایی

در بیشتر قریب به اتفاق مقاله ها و نوشته ها از معماری پایا )پایدار( به عنوان معماری برداری مفید از منابع طبیعی خلق شوند

 موثر هستند.  سبز یا اقلیمی هــم یاد می کنند اما مشخصـه ها ی دیگری هم در خلق آن

 در معماری فرآیندی است قدیمی ،برای مثال انسان های اولیه و غارنشینان برای اولین بار پـی به این مسئله بردند فرآیند سبز

شمال  که انتخاب کردن غاری به سمت جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشدکه دهانه ی آن به سمت

ند برای طراحـی ساختمان هاسـت به گـونه ای که تمام منابع وارده به سبز بودن معماری در حال حاضر بهترین فرآیاست. 

اکثر بناها .ساختمان ،مصالح آن ، سوخت یا اشیاء مـورد استفاده ساکنان ، نیازمند ایجـاد یک معماری پایا )پایدار( هسـتند

از این بناها کل  تعداد کمی را درون خویش دارند ولییکی از خصوصیات آشکار معماری سبزوساختمان های موجود حداقل 

این فرآیند کامل را دارا هستند.حـال سـوال اینجاست کـه چـرا نباید محیط زیست خود و فرزندان خود راگرامی نداریم ؟ چرا 

پیشگام نباشیم؟ در  ما نباید در طراحی و خلق ساختمان های مـدرن که آسایش بـشر درآن ها اولین بحث توسعـه  است

ونه هایی از سازه ها و بناهایی اشـاره خواهد شد که در دنیا  در مرحله ی گسترش هستندبنابراین ما می توانیم با ادامـه به نم

اء وباال بردن ـوها در ارتقـو الگ لحاظ کردن الگوهای معماری پایا و پایداروطراحی پروژه های پایدار موجود و مطابقت اصول

 مهمی ایفا کنیم. اظت انرژی و محیط زیست نقشـی منابع و حفه دارـی نسل های آینده و نگـکیفیت زندگ

 
 تحقیق شناسی روش 

 به درک اهمیت معـماری احصل این پژوهشـبتنی برمطالعات کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی دارد مروش این تحقیق م

 عماری منجر می شود وهمچنین اقداماتپایا )پایدار( در زمینه محیط زیست ، فرآیندسبز و بهتر شدن روابط انسان طبیعت و م

  و  انجام شده در این زمینه بیان گردیده .روش گـرد آوری مقاله بهـره گیری و مطالعه منابع التین وداخلی و بررسی طـرح ها 

 ز  مطالبپروژه های اجرا شده  با استفاده از کتاب ها و  مراجعه به سایت های اینترنتی بوده است و همچنین مـرور بسیاری  ا

 ی ات در بارهـدترین اخبار و اطالعـانی وجدیـت های جهـورد  پیشرفـالین و پیگیری مطالب آن در منروزنامه ها ی اینترنتی آ

 توسـط اسناد رات وـدرحال حاضر این نظ ساختمان ها و سازه ها ی سبز و سامانده هی همه ی این اطالعات صورت گرفت که

 دیدگاه مولفان تدوین شده است. انظرات محقق تلفیق شده و تمام مطالب برپایه یپژوهشگران دسته بندی شده وب

 

 معماری با دوامفرآیند پایایی و 

 مفهوم پایایی در معماری این نیست که بناهایی با عمر طوالنی خلق کنیم چون  یک بنای چند صد ساله با نیازهای زمان حـال

 ا می توان پایا ، با دوام و پایدار نامید که به نیازهای زمان حال خود جوابگو   باشدهماهنگی ندارد  از این جهت معماری هایی ر
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 در مباحث جدید معماری پایدار سعی بر آن است تا از اثرات منفی معماری جدید بر محیط زیست کاسته شود و در عوض با به

  رژی صرفه جویی به عمل آید.مواد و مصالح سازگار با محیط و طراحی ویژه اقلیمی در مصرف ان کارگیری

 سازگاری با محیط زیست ، محافظت و صرفه جویی انرژی  

 محیطی آن آگـاه  باشـیمر در محیطی که هستیم از امکانات ـمی شود اگ روع ـراف شـراحی پایا با درک از محیط اطـیک ط  

 ر باید با تجزیه و تحلیل طبیعت اطراف به  اارائـه می توانیم از آسیب و صدمـه زدن  به آن ها جلوگیری کنیم. طراحـان پایدا  

 راهکار درست و مناسبی برای تلفیق اثر مصنوع در طبیعت بنمایند و به طور خالصه ساختمان پایدار باید کمترین ناسازگاری  

 اثـری  بپردازد و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود داشته باشد و همچنین طراح باید با درک درست مححیط به خلق  

 (2831)احمدی،را به طبیعت وارد نماید.که کمترین زیان   

 آلودگی محیط زیست و پدیده گرم شدن زمین از مسائل و مشکالت قرن حاضر درسراسر دنیا به شمار می آیدکه همه  اینها  

 استفاده معقول  از منابع طبیعـیموجب می شود که انرژی زیادی صرف گرم و خنک کردن فضاها شوند که باید به  نوعی با   

 و مدیریت مناسب ساختمان  سازی به حفظ منابع طبیعی محدود کمک کنیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم که یکی ازاین  

 هایی ارائه راه حلازاتالف انرژی جلوگیری شود و باراهکارها طراحی ساختمان های پایدار سبز می باشد که در این بناها باید   

 عث استفاده مجدد از انرژی شوند.در معماری اکوتک  هم سعی بر این است که بناهـایی ساخـته شوند که نه تنها  از اتالفبا  

 انرژی جلوگیری نمایند بلکه باعث استفاده محدود و بهینه از انرژی شوند که در واقع یکی از مهمترین شاخص های معماری  

 د انرژی و استفاده از فضای سبز در بناها می باشد.جدیپایدار جلوگیری از اتالف انرژی و ت  

   

   

 تداوم و پایایی  

 دنیا ،یک چهارم چوب برداشت شده و دو پنجم  سوخت های ساختمان ها و خانه ها به تنهایی مصرف یک ششم منابع آبی  

  های گلخانه ای جهان را تولید  می کنندفسیلی و مواد تولید شده ی دنیا را دراختیار دارند به عالوه ساختمان ها نصف گاز  

 سال آینده دو برابر خواهد شد و به همین دلیـل باید انسان  را 02-12طبق آمارهای موجود حجم ساخت و سازها در طی   

 ـهکـ  جزیی از طبیعت بدانیم . معنی لغوی واژه ی پایایی که اکنون در این بحث  نیز مد نظر می باشد عبارت است از آنچه  

 در . واژه و عبـارت  مرتبط  می تواند در آینده تداوم یابد ، دهخدا پایداری وپایایی را به معنای با دوام ، ماندنی آورده است   

 چـیزی را  پایایی ، صفتـی که  sustainableفرآیند پایداری زندگی  sustenanceادامه دادن مستمر sustainانگلیس   

 ختم می شود.امش و تامین زندگی و در نتیجه به تداوم زندگی و طوالنی کردن  آن محیط توصیف می کند که باعث آر  

 

   

 اهداف اصلی پایایی  

 بـوم ها و آینده ای امن تـر  و هـدف اصلـی تامین نیازهای اساسی بهبود ارتقاء سطح زندگی و حفظ و اداره ی بهتر زیست   

 است  د آوردهـود پدیـی که بشر در محیط و بستر طبیعی خـاست که با تغییراتر ذکر شده است اما موضوع این ـسعادتمندت  

  واژه ی پایایی با معنی کنونی آن یعنی آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد کاربرد پیدا کرده است در واقع پایداری زمانـی  
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 و پایداری زیست محیطی به وجود آیدفراهم می شود که مجموعه ای از پایداری اجتماعی  و پایداری اقتصادی   

 به کاربردن راه حل های  طبیعت-8همزیستی محیط مصنوع با طبیعی-1سازگاری با محیط به جای تغییر محیط-2  

 احترام به بستر طـرح-7بازیافت مصالح و ساختمان ها-6ذخیره انرژی غیر قابل تجدید-5در کل و اختیار در اجزاءوحدت -0  

 مه ی اصول فوق همزمان با هم ، از اصول پایداری می باشند.معماران نیز همسو با سایر دانشمندان در پـیبه کارگیری ه-3  

 هـهم یافتن راهکارهای جدیدبرای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند.بدیهی است که ززندگی و کار و تفریح و استراحت و...  

 وتـی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقـاط ضعف و  قو همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای طراح  

 یک ساختمان  بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت و وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده ی معماران  

 سبز ویا معماری زیست محیطیمی باشد. کاربرد مفاهیم پایایی در معمار مبحثی تازه را به نام معماری اکولوژیکی یا معماری   

 باز کرده است که همگی این ها دارای مفهوم یکسانی هستند و بر معماری سازگار با محیط زیست داللت دارند.  

 

  

 معماری پایدار سابقه   
 ـداربر مـی گردد.  از پیشگامان نهضت  معماری پای 21ریشه های اصلی نهضت  حفظ محیط زیست و معماری پایدار به قرن   

 خود می گـوید "هفت چراغ معماری"جان راسکین و ویلیام موریس و ریچارد لتابی را می توان نام برد.  راسکین در کتاب     

 از واژه که برای دستیابی به رشد و پیشرفت می توان نظم هارمونیک موجود در طبیعت را الگو قرار داد.همه ی این پیشگامان  

 است .سالها تنها واژه ای که می تواند جانشین این واژه گردد معماری پایا  یا  همان پایدارو امروز  طبیعت استفاده کرده اند   

 معماران دیگرمانند فرانک لوید رایت ، پیتر آیزنمن و ... این عقاید را توسعه دادند. بناهایی که بر اساس معماری پایدار   بعد    

 دیم ،  منعطف و تا حـدی سیال بودند به  طوری که طبق گفتـه ریچـارد  راجرزطراحی شده اند برخالف ساختمان های  ق   

 با شرایط جدید زیستی و فق داده بـرساختمان ها همانند پرندگان که در زمستان پرهای خود را پوشش می دهند  خود را    

 اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم کنند.   

   

 طراحی پایا و اصول به کارگیری  

 در تعاریف مطرح شده برای طراحی پایا  گاهی زیاد بر ایده ی پایداری محیطی در ارتباط با معماری تاکید می شود مثال   در  

 ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمرتعریف زیر چنین آمده است . ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات   

 جهانی دارد.     ساختمان و استقرار منطقه ای و  

  
                                            Green design 

 

 
 
 رئوس اساسی معماری پایا-1                                                               

 

energy 

ecology environment 
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 ئلی است که آینده ساخت بناهایمانچگونه خانه هایمان را طراحی و مصالح و سازه آنرا انتخاب کنیم از مهمترین مسااین که  

 لـاین موفقیت ها شـامرا تحت تاثیر قرار می دهد.معماری سبز در چند سال اخیر موفقیت هایی قابل مالحظه داشته است .  

 اشاعه ی تکنیک های ساختاری جدید و فروش مصالح متناسب با تفکر معماری سبز است.به طـور اجمالـی معماری  سبز بـر 

 رشــد -8تامین سالمت محیط زیست  -1حفاظت از انرژی باد و آب و سایر منابع طبیعی  -2چهار اصل استوار است: مبنای  

 در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هـر نـوع سازه مطــرح ارائه کیفیت باالیی از زندگی  برای شهروندان .  -0اقتصاد کشور  

 ارا می باشند. با این حال موضوعات ارئـه شده  مجموعـه ای ازاصول مختلفــیاست که نقاط مشترک فراوانی را برای بحث د 

 ه از دیـدگاه   معمـارانـهستند که در نظر گرفتن آن ها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد.  اصولـی ک 

 حی برای آینده ای آگاه از انرژی یکـی"معماری سبز طراانگلیسی ، برندا و رابرت ویل در کتاب خویش با عنوان معماری  

 از ساده ترین وصریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند.   

 هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حـداقل  ممکـن  -حفاظت از انرژی -2 

 برسد.  

 اید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند.  شکل وساختمان ها ب  -کار با اقلیم -1  

 نحوه ی استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای باشدکه موجب  ارتقاء سطـح آسایش  

 ،موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی به وجود آید. درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه  

 هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدیدرا به حداقل برساند  -کاهش استفاده از منابع جدید -8  

 و در پایان عمر مفید خود ، منبعی برای ایجاد سازه های دیگر به و جود بیاورد.  

 معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام  می گذارد این اصل ارتبـاط –احترام به کاربران -0  

 . اما فرآیند سبز از معماری که شامـل احترام  بــرای اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن دارد  

 هـا  هستند انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید تمام ساختمانتمامی منابع مشترک در ساخت یک بنای کامل کامل   

 برای یک سـاختمـان  توسط انسان ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم  شمرده می شود.  

 ه  ساختمان  به همــانساز حرفه ای توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سالمت مصالح  و فرآیندهای شـکل دهند  

 میزان که برای کارگران و یا استفاده کنندگان  آن مهم است برای کل جامعه بشری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد  

 معماران به تدریجاز وجود سم های مختلف در سایت های ساختمانی آگاه شده اند و به تازه گی استفاده از مواد عایق دارای  

 ویا استفاده از سایر مصالح خطرناک در ساختمان ممنوع شده است. CFCانواع   

 هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند . معماراسترالیایی گلن مـورکــات ایـن  –احترام به سایت -5  

 د. این گفته یک ویژگی از تعاملعجیب  را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کن جمله  

 میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروری است والبته دارای ویژگی های گسترده تـری  

 نیزمیباشد.ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کند آلودگی تولید می کند و بامصرف کنندگان و کـاربــران خویش  

 است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس نمی کند.بیگانه   

 تمامی اصول سبز ، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند. یافتن ساختمان -کل گرایی-6  
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 شناختـه ور کاملهایی که تمام اصول معماری سبز را خود داشته باشند کارستدهای نیست. چرا که معماری سبز هنوز بط  

 نشده است.یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد قطعه خود را شامـل شود و باید شامــل یک شکل پایدار از  

 محیط شهری باشد.  

 

 قرن محیط زیست،قرن انرژی با به کارگیری انرژی های نو و سازه های سبز  

 اختارها یا فرآورده هایی که تولید عناصر وترکیبات مضر به حال محیط زیست در آن ها به حداقل یا صفر برسدسازه ها ،س  

 طبیعی یعنیبا الهام از سازگارترین سازه سبز را سازه ها و ساختارهای سبز یا سازگار با محیط زیست می دانیم . این مفهوم   

 خورشیدی به تولید اکسیژن و دی اکسید کربن و فرآورده های آلی می پردازد کلروفیل گرفته شده است که با گرفتن انرژی  

 که گرداننده حیات در کره زمین اند و خود وارد چرخه های زیستی می گردند و دوباره به مصرف می رسند و یـا بـه فــرم   

 اـاخته شده است که تولید آلودگی درآنهحیاتی دیگر تبدیل می شوند. تا به حال بسیاری از وسایل و تجهیزات و سازه ها س  

  صفر و یا بسیار ناچیز است . اگر قرن نوزدهم ،قرن اتم و فضا بود و قرن بیستم قرن کامپیوتر و اینترنت و عصر ارتباطـات و  

 فناوری اطالعات بود قرن های پیش رو و بیست و یکم قرن انرژی و محیط زیست است.  

 ه تولید سازه های سازگار با محیط زیست شده اند انرژی باد و آب و  خورشید و انرژی  هــایانرژی های پاک خود منجر ب  

 و سـاخت  واخته شده است ـورشیدی و غیره سـشیمیایی پاک که متناسب با آن ها پره های توربین بادی ، سلول های خ  

 د آلودگی به میزان صفر ،پیل سوختی است که در آنکارایی آن ها در حال تکامل است . یکی از سازه ها و وسایلی که تولی  

 مواد و ترکیبات وارده هرچه باشد مواد خروجی حاصل از آن ها فاقد مواد و ترکیبات مضر است.معموال ماده خروجـی  بخار  

 ت کــه بهآب است. امروزه یکی از پیشرفته ترین معیارهای توسعه ایجاد و به کارگیری مجموعه های زیستی و رفاهـی اس  

 تولید صفر آلودگی منجر می شوند.  

 

 

 

 

 

 

  شهر به دور از کربن-2                                                                 

 

 قابل سکونت ترین شهر دنیاسازه های سبز و   

 ن می طلبد که اکثر کشورها به فکـررقابتی است در دنیا بر سر این که چه کسی سبز تر است. در حقیقت شرایط فعلی جها  

 سبز شدن باشند.وقتی تغییرات آب و هوایی به چالشی ترین مسئله امروز دنیا تبدیل شده است باید هم شهرهای جهـان به  

 ویژه شهرهای پیشرفته به فکر مطابقت هرچه بیشتر خودشان با مسائل زیست محیطی باشند.  

 را یدک می کشد،   تمـام تمرکـز خود را روی ایـن  عنوان قابل سکونت ترین شهر دنیا   این رقابت ، ونکوور ، شهری که در  
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 میالدی به سبز ترین شهر دنیا تبدیل شود. مسئوالن این شهر همچنین مـی خواهند  تا سـال 1212گذاشته است تا سال   

 هش دهند  و اینکه قصد دارند انرژی مصـرفی درصدنسبت به شرایط فعلی انتشار گازهای گلخانه ای یشان را کا 82، 1212  

 (2833درصد کاهش دهند.)عابدی  12در ساختمان ها را تا   

                                                              

 موضوع انرژی و سازه های سبز در اروپا  

 گی آن باشد در اتحادیه اروپـا توافقی به دست آمـده اسـتبرسر قانونی مبنی بر اینکه مصرف انرژی باید به میزان تولید خان  

 خانه و اتومبیل هر دو بالی جو شده اند. وسایل نقلیه ای که از سوخت فسیلی بهره می گیرند و انـرژی ای که درخـانه هـا    

 در اتحادیه اروپا برسر آن مصرف می شود، در تولید گازهای گلخانه ای بیشترین نقش را دارند. بر پایه ی قانون جدیدی که  

 به  و ه به جو آسیب نرسانندـتوافق اصولی به دست آمده در آینده ای نه چندان دور خانه ها آن گونه ساخته خواهند شد ک  

 همان میزان که انرژی مصرف می کنند ، آن را تولید کنند این قانون می تواند در کشورهای دیگر سرمشق شود.  قانـون از   

 اجرا خواهد شد. کلود تورمس نماینده سبز ها در پارلمان اروپا می گوید توافقی که درباره استانداردساختمان 1212ال از س  

 سازی در اروپا حاصل شده یک تحول بسیار مهم است . در هیچ جای جهان چنین آیین نامه ای وجود ندارد،همه ساختمان  

 .به گزارش صدای آلمتان اهمیت  قانـون جدیدآن گـاه  روشنهدر ندهند های جدید چنان عایق بندی می شوند که انرژی  

 درصد  گـازهـای 81درصد است .  02می شود که توجه کنیم سهم خانه ها و اماکن اداری و تجاری در کل مصرف انـرژی   

 (2833مضر برای جو را آن ها  تولید می کنند.)همشهری آنالین   

   

 یدیتبخیری خورشدستگاه های   

 این دستگاه های قارچی می توانند آب آلوده فاضالب های شهری را  طــی فرآیند تبخیر خورشیدی تصفیه کنند. آب تصفیه  

 .د ـد شــع خواهـازی درمیان خیابان ها توزیـشده با هدف سبزتر کردن اماکن عمومی شهری طی فرآیند تبخیر و متراکم س  

 مـی دهـد   ترین ساختمان هایی کـه ساخته شده و تـوجه به محیط زیست را نشان  (.یکی از مهم2831)همشهری، آنالین  

 قدیمـــی کارخانهها یک ـی کرده اند آنلندن است این ساختمان را هرتزوگ و دمرون طراح« تیت مدرن»بخش جدید موزه   

 نشده بود به بخشی از این مـوزه تبدیل کنندقرار داشت و سال های سال ااز آن استفاده  برق را که درکنار رودخانه ی تایمز   

 آن ها با این ابتکار بی نظیر با صرف انرژی و هزینه کمتر ، ساختمان قدیمی خوب اما بال استفاده ای را به مرکزی فرهنگــی  

 .تبدیل کردند  

 

 

 

 

 

 

 موزه تیت مدرن-3                                                             
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 پره های بادی  

 بلند پروازانه ای را آغاز کرده است تا با مهار آب،خورشید و باد برق سبز تولید کندو وابستگی اش به واردات کشورمغرب برنامه  

 "ظهر سعدین"توربین بادی که تپه های    215انرژی را کاهش دهد.و حتی امیدوار است که انرژی تولید شده را صادر کند .  

 گـــام   پادشاه مغرب شخصا این مکان را که اولینشهر طنجه را پوشانده اند بزرگترین نیروگاه بادی در آفریقاست. مشرف بر  

 مگـاوات برق را 202مراکش به سوی هدف استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است ، افتتاح کرد.این نیروگاه ظرفیت تولید   

 دارد.  

  کربن شهر عاری از   

 رده است. شهر مصدر بـا همکاری مشترک دولت امـارات  وـاری از کربن را آغاز کـبی اخیرا ساخت شهر مصدر ، شهر عابو ظ   

 میلیارد دالر دیگر به این 23میلیارد دالر آغاز شده است و قراراست  5موسسه تکنولوژی ماساچوست)ام ای تی(با بودجه اولیه   

 هزار نفر،خدمات تجاری وشرکتی خواهد 52نیا با انتشار دی اکسید کربن صفر،پذیرای ختصاص یابد.مصدر اولین شهر داپروژه   

 درصد باقی مانده27درصد از انرژی این شهر از پانل های خورشیدی تامین می شود، یک درصد با توربین های بادی،  31بود.  

 (2833)بهبودی،شده اند  که با کمک روش های پیشرفته از پسماندهای غذایی تولید نیز با سوخت هایی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر مصدر-4                                                                     

 

 خانه های دارای انرژی صفر  

 خانه های انرژی صفر اصطالحی است که برای نسل جـدید ساختمان های سبز در نظرگـرفته شده است به علت اینکه تمـام  

 های مورد نیاز ساختمان در خود ساختمان تولید  می شودکه از طریق سیستم های تعبیه شده در آن ، که انرژی سبزانرژی   

 تولید می کنند تامین می شود.در این مجتمع ها از سوخت های فسیلی استفاده نمی شود بنابر این تولید گاز کربنیک در آن  

 تین خانه ی انرژی صفردر شهر سانفرانسیسکو طــرح گردید. این سـاختمان ( .نخس2833)غالمرضایی ، ها به صفر می رسد.  

 سیستم اصلی است که عملکرد آن ها باعث به وجود آمدن خانه ای راحت،قابل تحمل و باورنکردنی است. این ســه 8دارای   
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 ی.سیستم تولید برق مصرف –سیستم رادیاتوری گرما  –سیستم عبارتند از :سیستم چرخشی آب   

 

 ،تهویه و برقسیستم آب   

 این نوع ساختمان کمترین مصرف آب را داراست چون آب در آن بهینه مصرف می شود. آب های مصرف شده در سینکها ی  

 گالونی که کف طبقه 2522دستشویی و ظرفشویی ، حمام ولوله ها که معموال به فاضالب ختم می شوند در اینجا در منبعی   

 جمع آوری می شوند .این آب جهت آبیاری باغچه ها ی حیـاط و فضای سبز کوچـه و خیابان به مصــرف تحتانی نصب شده  

 می رسد.همچنین آب بارانی که از طریق ناودان ها از پشت بام سرازیر می شود در کوچه و خیابان هدر نمـی رود بلکه درآب  

 ت حیاط که معموالبا همسایگان مشترک است به مصرف میرسدو جهت آبیاری باغچه های پش انبارهایزیرزمینی ذخیره شده  

 دراین باغچه ها انواع سبزیجات و مواد خوراکی کشت می شوندکه نقش مهمی در تغذیه خانواده ها دارند.  

 امآب گــرم به شکل مــارپیچ ،کف تمسیستم گرمایش در این ساختمان ها تقریبا شبیه شوفاژهای فعلـی است. لــوله های   

 ساختمان وجود دارندتا گرمای مناسب و الزم را به تمام مکـان ها منتقل کند. یک دستگاه کلکتوورخورشیدی که روی پشت  

 بام نصب شده وظیفه گرم کردن آب مـورد نیاز را به عهده دارد و پمپ های برقـی نصب شده درکنار دستگاه ، عمل چرخش  

 آب را در لوله ها انجام  می دهند.  

 ین ساختمان از نظـر تولید برق نیز خود کفاست بدین معنـی کـه برق مـورد نیاز به  وسیله دستگاه فتولتائیک )انـرژی زای ا  

 کیلو واتی قادر است الکتریسیته موردنیازساختمان را 3خورشیدی(که روی پشت بام نصب شده تولید می شود. این دستگاه   

 د و المپ های کم مصرف ، برق مورد نیاز را به حداقل کاهش می دهد.جهت ساختمان.وسایل برقی خانگی کارآمتامین کند  

 جنوب و پنل های خورشیدی زاویه دار ساخته شده اندتا در مواقع صبح و عصرنیز بتوانندازز حـداکثر اشعه خـورشید-شمال  

 (2833برای تولید انرژی پاک وعاری از کربن استفاده کنند.)غالمرضایی،  

  ره های صفحه خورشیدی و پیل سوختیپنج   

 در یک طرح ابداعی و خالقانه توانستند پنجره ها را به صفحات خورشیدی تبدیل کنند. به گزارشMITدانشمندان دانشگاه   

 ایسنا،با کمک یک فن آوری جدید که تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های مصـرف سوخت خـواهد داشت به زودی مـی توان  

 تیم طراح این پنجره ها می گویند که دستاورد آن ها مقرون به صرفهه ها به عنوان صفحات خورشیدی استفاده کرد.از پنجر  

 و کم هزینه است.فن آوری فتوولتائیک فعلی که برای این منظور به کار می رود  یک جایگزین گران قیمت برای انرژی هـای  

 (.2837ن هستند که با فن آوری فتوولتائیک رقابت کنند.)همشهری آنالین،استاندارد است اما این پنجره ها آنقدر ارزا  

 

 

 

 

 

 

 پنجره های صفحه خورشیدی -5                                                      
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 ظریفابداع کوچکترین پیل سوختی جهان باسرپرستی یک ایرانی صورت گرفته است.با بهره گیری ازاین پیل سوختی بسیار   

  و کاربردی به ابعاد حدود سه میلیمتر که با همکاری مهندس سعید مقدم محقق ایرانی دانشگاه ایلینویز ساخته شده، نسخـه  

 های بعدی این پیل در قالب بسته های بسیارریز تولید انرژی سوخت هیدروژنی می توانند جایگزین باتری ها دروسایل برقی   

 وانند انرژی بیشتری را در فضای مشابه ذخیره و نگهداری کنند و اینکـه یک پمپ کوچک بیشپرتابل شوند. همچنین می ت  

 از تولید خودمی تواند انرژی مصرف کند در حالی که پیل سوختی به هیچ عنوان از انـرژی تولیـد شده ی  خـودش استفاده  

 فلزی در زیر جـداا در باال از اتاقک حاوی هیدرید نمی کند.این وسیله فقط چهار قطعه دارد،یک غشاء نازک که مخزن آب ر  

 (در نتیجه توسعه فناوری پیل2837می کند و در زیر اتاقک هیدرید فلزی یک مجموعه از الکترودها وجود دارد.)همشهری ،  

 های سوختی می تواند یک راه حل مناسب برای توسعه پایدار و بلند مدت باشد.  

 

 پذیر در ایراننیاز به انرژی های تجدید   

 درصد انرژی مصرفی کشورمان از سوخت های تجدید ناپذیر، نفت و 13شدت باالی مصرف انرژی در ایران در حالی است که   

 گاز طبیعی حاصل می شود و انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی هسته ای ،سوخت سبز، انرژی بادی و انرژی خورشیدی  

 درصد انرژی مصـرفی از 15رمان ندارند . این در حالی است که در جهان به طـور متـوسط تقریبا سهمی از سبد انرژی کشو  

 نفت وگاز و زغال سنگ(حاصل می شود.از این جنبه آینده ایران نسبت به دنیاانرژی های تجدید پذیر )انرژی هایی به غیر از   

 (2833همیشگی و پایدار)لطفی،نامطلوب تر است، چرا که ذخایر نفت و گاز طبیعی میرا هستندو نه   

 

 

 نتیجه گیری  

 که تمـام   معماری پایـا  ترکیبی چند ارزشی در بر دارد : زیبایی شناسی، محیط،هماهنگـی با محیط، مصالح مناسب و  . . .  

 ی و هم ازاصول معماری پایدار باید دریک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم هم ازلحاظ بصری و روان  

 لحاظ پاکی می شود. مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهـم رابطـه انسان و طبیعت و  انسان ها با یکدیگـر   می باشد .  

 بحث معماری سبز یا معماری پایدار و پایا بحثی است که در ایجاد فضاها و شهرهای سالم و حرکت به سوی توسعه پایا مفید  

 ی اگر در جهت گسترش پایایی و دوام باشد می تواند پا سخ گوی نیازها باشد.طراحواقع می شود.  

 معماران می توانند به مردم بباورانندکه طرح های اقلیمی و زیست محیطی کمتر از تزئینات رایج کنونی زیبا نیست. از طریق  

 ی انرژی هایی که به نام های بی زیان و آراممعماری می توان  جامعه را از مطلوبیت و ارزش فراوان  اقتصادی و زیست محیط  

 و . .  . مشهور شده مطلع کرد. انرژی هایی  که از دیدگاه هنرمندان و معماران می تواند به جای هرچیز دیگر زیبا نامید.آینده  

 با اقدامات موثرمیتوان جهان در زیبایی های زیبا نهفته است. بیایید زیبایی نهفته در انرژی های پاک و حیات بخش را بیابیم.  

 ایـاری در سازه هـایق کـجلوی تولید حجم عظیم گاز دی اکسید کربن را گرفت. این اقدامات می تواند در حد خرد مانند ع  

 درصد از  هزینه 3تا  5که یکی از روش های موثر در ذخیره کردن انرژی است و یک عایق کاری خوب تنها  ساختمانی باشد  
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 شامل می شود. همچنین اگر شیوه های عایق کاری رعایت شودنیازی به سیستم های تهویه عظیم درسازه ها های ساخت را  

 نیست و در فضای ساختمان نیز صرفه جویی زیادی می ود. وای اقدامات کالن شامل ساختن شهرهایـی بزرگ و با عظمت و  

 از سازه ها و تجهیزات سازگاربامحیط زیست پیل سوختی مدرن است که سازه های آن ها ساز گار با محیط زیست است.یکی  

 است که می تواند هم در سطح خرد و هم در سطح کالن مورد استفاده قرار گیرد.پیل سوختی یکی از داوطلبان کاربرددراین  

 می باشند. دریکمجتمع های ساختمانی خواهد بود که فاقد کنتر آب ، برق و گاز هستندو تنها به انرژی تولیدی خود متکی   

 اثر معماری پایا و با دوام باید انرژی مصرفی مورد نیاز خود را خودش تولید نماید.کالم یک   

   

   

  منابع  

 ،معماری پایدار،چاپ سیزدهم، آبادی سال 2831احمدی،فرهاد،  

 وم، سازه هایی که محیط زیست را آلوده می کنند، همشهری از سایت زیست ب2833بهبودی الدن،  

 ، اولین شهری که از انرژی جدید پذیر نیرو می گیرد، همشهری آنالین2831بهبودی الدن،  

 ،آبادترین شهرهای دنیا، روزنامه همشهری2833عابدی گیتی،   

 0182،یک گام دیگر برای حذف آالینده ها به نقل از نشریه ساینس ، ترجمه،روزنامه همشهری،2833غالمرضایی عبدالحسن،   

 ، اران یک تاز مصرف انرژی در جهان ، همشهری آنالین2833حسین، لطفی   

 53282، پنجره ها صفحات خورشیدی شدند، کد مطلب 2837همشهری آنالین،  

 71601، ،ابداع کوچکترین پیل سوختی جهان به سرپرستی یک ایرانی 2837همشهری آنالین   

 2مقاالت همایش بهینه سازی مصرق سوخت در ساختمان،جلد ،مجموعه ،مفهوم معماری پایدار 2831آذربایجانی مونا ،  
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.hamshahrionline.ir/new-87274.aspx
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

