فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار  ،1931جلد یک

فهرست مقاالت

عنـوان مقـاله

صفحه

مدلسازی رفتار حرارتی شیشههای ترموکرومیک و ارزیابی میزان کاهش
مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم ایران با استفاده از نرمافزار Design
Builder

1

مهدی شیخی ،شهناز پورناصری ،اسماعیل ضرغامی ،حسان مالجعفری
ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء هویت و حس مکانی بر مبنای تجربه حضور
در فضاهای شهری با رویکرد هویت تاریخی در شهر همدان
علیرضا مسعود ،سعیده گالبی

19

طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانهای سه کانیان مهاباد با رویکرد
معماری پایدار
آکام محمودی ،سروه کریمی

52

بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش های دستیابی به
شهر هوشمند پایدار
معین مهدی زاده

93

جایگاه معماری پایدار در زیباییشناسی معماری
مسعود وحدت طلب  ،مژده سروش

13

بررسی تغییرات اقلیمی در بازه سالهای 0202-0202؛ نمونه موردی :شبیه
سازی انرژی و مقایسه مصرف انرژی در بازه سالهای  0202-0202در یک
تیپ ساختمان مسکونی در شهر تهران
آراسته ایرانی  ،فرشاد نصرالهی

21

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1931

فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار  ،1931 ،جلد یک

مدلسازی رفتار حرارتی شیشههای ترموکرومیک و ارزیابی میزان
کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم ایران با استفاده از
نرمافزارDesign Builder
مهدی شیخی  ،*1شهناز پورناصری  ،2اسماعیل ضرغامی،3
حسان

مالجعفری4

تاریخ دریافت89/16/61 :
تاریخ پذیرش89/12/22 :
کد مقاله64171 :

چکـیده
کاهش میزان انرژی مصرفی برای تأمین آسایش حرارتی مطلوب در ساختمانها ،همواره یکی از چالشهای طراحان است.
در پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی عملکرد شیشههای ترموکرومیک در برخی از اقلیمهای خارج از ایران ،با شرایط
آب و هوایی متفاوت ،مشخص شده است که این فناوری در جلوگیری از افزایش دمای محیط داخلی از طریق تابش
خورشید و کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار است .با این انگیزه در این پژوهش بهمنظور بررسی چگونگی عملکرد
شیشههای ترموکرومیک ،شبیهسازی ساختمانی فرضی توسط نرمافزار «دیزاین بیلدر» در اقلیمهای گوناگون ایران در
شهرهای تهران ،تبریز ،یزد و بندرعباس ،انجام گرفته است تا میزان دقیق انرژی مصرف شده در صورت استفاده از شیشه-
های ترموکرومیک و شیشههای معمولی در پنجرهی این ساختمان اندازهگیری گردد .اطالعات بدست آمده مؤید آنست که
هر چهار نوع شیشهی ترموکرومیک نسبت به شیشهی معمولی در کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش ،برتری دارند .در
نتیجهی محاسبات مشخص شد که میزان کاهش مصرف انرژی در صورت نصب این نوع شیشهها در اقلیمهای گوناگون
ایران از  %1تا  %16خواهد بود .همچنین بیشترین راندمان متعلق به شیشهی ترموکرومیک وانادیم دیاکسید فرآوری شده
با واکنشگر مستقیم و در شهر تبریز بوده است.

واژگـان کلـیدی :مدلسازی ،ترموکرومیک ،ایران ،انرژی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران ()Mehdisheikhi1994@gmail.com

 -2استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران
 -9استاد دانشگاه شهید رجایی تهران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران
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در عصر حاضر ،بشر با درک برهمکنش زنجیرههای محیط زیست و تأثیرات زندگی انسان بر کرهی زمین ،زنگ خطر جدی
طبیعت را لمس کرده است .از این رو تکاپو برای رفع چالشهای جوامع تبدیل به نیروی محرکهای برای تحقیق و توسعهی
فناوریهای ناجی محیط زیست شده است .مطابق تحقیقات ،غلظت دی اکسید کربن در جو تا پایان دههی  11میالدی
 ،ppm315و در حال حاضر  ppm 400اندازهگیری شده است ( .)6عامل اصلی افزایش این میزان دی اکسید کربن سوزاندن
بیرویهی ذغال سنگ ،نفت و گاز میباشد و پیشبینی میشود تا سال  2611میالدی این میزان از غلظت  CO2تا  %11رشد
داشته باشد و این اتفاق سبب گرمتر شدن زمین و باال آمدن سطح آبهای آزاد است ( .)2جمعیت جهان نیز تا سال  2611میالدی
به میزان  %11افزایش خواهد یافت ( .)1بدین ترتیب پیشبینی میشود که  %41جمعیت مردم به زندگی در شهرها و حاشیهی آن
روی آورند و به همین سبب با مصرف حجم عظیمی از انرژیهای گوناگون در شهرها ،جزیرههای گرمایی عظیمی به وسعت
شهرهای مختلف پدید آید ( .)7این جزیرههای گرمایی به گونهای هستند که حتی ممکن است دمای داخل آنها با دمای بیرون
شهر چندین درجهی سانتیگراد تفاوت داشته باشد (.)1
بنابراین اثرات تخریب کنندهی دی اکسید کربن در تغییرات آبوهوایی عمدتاً ناشی از فعالیتهای انسانی است و ساختمانها
به عنوان محل فعالیتهای انسانی  %11تا  %71در تولید این گاز گلخانهای سهم دارند ( .)1به طور میانگین مردم %91تا  %81وقت
خود را داخل ساختمانها میگذرانند ( .)4بنابراین ،یکی از فرصتهای کاهش تولید  ،CO2استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی
در جهت ایجاد بهرهوری باالتر در مصرف انرژی میباشد ( .)9گرمایش ،سرمایش و روشنایی بخش عمدهی مصرف انرژی را با
نسبت  %11به خود اختصاص داده و مطابق آمار جهانی ،انرژی مصرفی جهت سرمایش ساختمانها در سالهای اخیر  %64رشد
داشته است .به طوریکه در بعضی اقلیمهای خاص مانند ایتالیا ،انرژی مصرفی تا  %11رشد یافته است ( .)8در ایران نیز بخش
خانگی و تجاری در طی دوره مورد بررسی روند روبه رشدی داشته و در سال 6186معادل  666/19میلیون تن بوده است که این
رقم برابر با سهم  22/7درصدی از کل انتشار کشور می باشد (.)61در بین تمام مصالح ساختمانی شیشه به دلیل خاصیت عبور نور،
میتواند فضاهای معماری داخل را با خارج پیوند دهد و همچنین نور طبیعی مورد نیاز را وارد فضا کند .بنابراین این عنصر در
پنجرهها و دربها نقش بسیار مهمی ایفا میکند اما ضعف بزرگ آن در اعمال بار گرمایشی و سرمایشی بیشتر بر ساختمان میباشد
( .)66با خلق تکنیکهای جدید در استفاده از شیشههای ساختمانی عملکرد این مصالح تا حد زیادی میتواند نیازها را در حوزهی
انرژی مرتفع کند .یکی از این فناوریها که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است« ،شیشههای ترموکرومیک»6
میباشد و با عالمت اختصاری « »TCنمایش داده میشود ( .)62انتقال حرارت در این نوع شیشه وابسته به دما میباشد ،به
گونهای که در دماهای پایین میزان مشخصی از تابش خورشید را جذب میکند و با افزایش دما از یک حد مشخص ،شیشه تغییر
حال داده و از شفافیت آن کاسته میشود تا میزان اشعهی قابل نفوذ خورشید به حداقل برسد ( .)61شیشهی ترموکرومیک در گروه
شیشههای هوشمند طبقهبندی میشود .به طور کلی شیشههای هوشمند به دو سیستم فعال و غیر فعال دستهبندی میشوند که
شیشههای ترموکرومیک بدون نیاز به سازوکار فعال کننده و نیاز به انرژی محرک ،و به صورت خودکار فعال میشود (.)67
شیشههای ترموکرومیک شیشههایی هستند که رنگ آنها با تغییرات دمایی تغییر میکند .و با تغییر رنگ و کدر شدن از نفوذ نور
خورشید در دماهای باالتر میکاهد .فرآیند این تغییر حالت بدین صورت است که ماده ترموکرومیک پس از دریافت نور خورشید و
گرم شدن محیط و گذر از ناحیهی بحرانی از حالت مونوکلینیک به ساختار روتایل 2تبدیل میشود که همانند یک شبه فلز عمل
میکند و مقدار بسیار زیادی را بازتاب میکند و بدین ترتیب از دریافت غیر ضروری اشعه حاوی انرژی در مواقع الزم جلوگیری به
عمل میآورد (.)61
دستیابی به معماری پایدار در گرو توجه به محیطزیست و بهرهوری اقتصادی طرحها میباشد .انتخاب مصالح ساختمانی پایدار
و مناسب ،باعث کاهش مصرف انرژی میشود وسالمتی بیشتر محیط زیست را تأمین میکند .فناوری این نوع شیشهها و به دنبال
آن کاربرد پنجرههای هوشمند در چند سال اخیر توسعه خیره کنندهای داشته است .با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی و باال
رفتن هزینههای آن که در نتیجهی استفاده بیرویه از انرژیهای فسیلی (به ویژه در ایران) اتفاق میافتد ،تجهیز ساختمانها به
فناوریهای جدید و در عین حال کارآمد از ضرورتهای توسعهی پایدار میباشد .همانگونه که بیان شد ،فناوری شیشههای
ترموکرومیک میتواند در روزهای گرم تابستان که نور آفتاب به داخل ساختمانها وارد میشود و نیاز به استفاده از دستگاههای
خنک کننده و تهویه کننده هوا را افزایش میدهد به صورت هوشمند نور رو بازتاب داده و در عوض در فصول سرد سال دوباره به
حالت اول بازگردد و شفاف شود .این فناوری ،به جهت تابش فراوان در اقلیم فالت ایران ،تاثیر خیرهکنندهای بر مدیریت مصرف
انرژی ساختمانها خواهد داشت.

 -2پیشینهی تحقیق

شکل -1جذب نور در شیشهی معمولی (.)81

همانطور که پیشتر بیان شد ،بخش بسیار زیادی از انرژی گرمایی رسیده به کرهی زمین در ناحیهی مادون قرمز واقع است.
در اقلیم گرم ،شیشه های ترموکرومیک امواج مادون قرمز را بازتاب کرده و در اقلیم سرد از انرژی این امواج استفاده میکند تا
محیط گرمتر شود .این پدیده در اثر استحالهی نوار نازک نانو از جنس وانادیم دی اکسید ) (VO2میباشد.
به طور کلی به موادی که رنگ آنها به صورت برگشتپذیر با دما تغییر میکند ترموکرومیک گفته میشود .تغییرات در
شفافیت و رنگ این مواد به سبب یک واکنش شیمیایی برگشتپذیر که با تغییرات دما تغییر میکند انجام میشود .مهمتریمن و
کارآمدترین نوع از نانو مواد ترموکرومیک VO2 ،میباشد .دلیل این امر نزدیکی دمای استحالهی این ماده به دمای آسایش انسان
یعنی  21درجهی سانتیگراد است .این ماده در دمای  19درجهی سانتیگراد تغییر حال میدهد و از ساختار مونوکلینیک به ساختار
روتایل میرسد .نکته ی مثبت این فرآیند در سرعت انجام آن است که در پیکو ثانیه اتفاق میافتد بنابراین به محض رسیدن به
دمای بحرانی واکنش نشان میدهد و از ورود انرژی بیش از حد جلوگیری میکند ،بدون اینکه از میزان نور مرئی کم شود و فضا به
هیچ عنوان تاریک نمیشود .اما نکتهی منفی فرآیند استحاله در دی اکسید وانادیم باال بودن دمای استحالهی آن است که در 19
درجهی سانتیگراد اتفاق میافتد .بدیهی است که رسیدن دمای فضای داخلی به این نقطهی بحرانی غیر ممکن بوده و عمالً بی-
استفاده است .اما این عیب با اضافه کردن افزودنیهایی به مادهی اصلی ،قابل جبران است (.)64
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به طور کلی تابش خورشید در محدودهی امواج
الکترومغناطیسی دستهبندی میشود .این نور به  1قسمت
فرابنفش ،مرئی و مادون قرمز تقسیم میشود .این نور شامل
طیف طول موج  ./1μm < λ < 1 μmمیباشد .تقریباً %11
انرژی موجود در اشعهی خورشید در طیف طول موج مرئی یعنی
 ./7μm < λ < ./4μmقرار گرفته است .پرتوی فرا بنفش
انرژی بسیار اندکی دارد بنابراین تقریباً  %11دیگر انرژی در
پرتوی مادون قرمز در طیف  ./9μm < λ < 1 μmوجود دارد.
بنابراین میتواند نقش بسیار با ارزشی در تنظیم شرایط محیطی
ساختمان داشته باشد ( .)61همانگونه که در شکل 6دیده
میشود %74 ،از نور خورشید برای انسان قابل تشخیص است.
به عبارت دیگر میزان نور و انرژی محدودهی خارج از مرئی
برای انسان قابل لمس نیست اما تأثیرات آن در محیط
پابرجاست .نور خورشید هنگام ورود به شیشه یک سوم سرعت
خود را از دست داده و انرژی آن حبس میشود بنابراین دمای
شیشه را باال میبرد همچنین مقداری از آن به فضا وارد شده و
باقی آن بازتاب میشود(.)64

شکل  -2نمودار تغییر درصد عبور نور در دماهای گوناگون در شیشه های ترموکرومیک (.)81

از هنگامی که خواص دی اکسید وانادیم شناسایی شد ،تالشهای بسیاری برای ارتقاء بهرهوری این ماده انجام شد .از آن
جمله میتوان به استفاده از افزودنیهای گوناگون در جهت کاستن دمای استحاله اشاره کرد .مؤثرترین مادهی شناخته شده در
9

کاهش دمای استحاله ،تنگستن میباشد .مطالعات بسیاری ثابت کردهاند که اضافه کردن  %2/1تا  %6/1وزنی تنگستن به الیههای
نازک  ،VO2موجب کاهش دمای استحاله تا  21درجهی سانتیگراد میشود( .)21همچنین به موازات کاسته شدن از دمای استحاله،
مقاومت الکتریکی و میزان عبور کاهش ،و میزان انعکاس امواج مادون قرمز افزایش مییابد .البته مواد دیگری نیز قابلیت استفاده به
عنوان افزودنی را دارند .مانند نایوبیم ( )Nb5+و مولبیدن ( ،)Mo6+که دمای استحاله را تا حدود  12الی  17درجهی سانتیگراد
میرسانند (.)26

شکل -3عملکرد شیشهی ترموکرومیک در برابر نور خورشید (.)11
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 -3پرسشهای تحقیق
-

دریافت انرژی از طریق نور خورشید در ساختمانهای ایران تا چه میزان بر بار سرمایشی و گرمایشی تأثیرگذار است؟
میزان بهرهوری شیشههای ترموکرومیک در ایران تا چه میزان میباشد؟
با توجه به گستردگی اقلیمی در ایران ،بهرهوری این فناوری در کدام شهرها باالتر است؟

 -4روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق در آن از نوع شبیهسازی میباشد .به منظور ارزیابی و مقایسهی رفتار
حرارتی و چگونگی عملکرد شیشههای ترموکرومیک و شیشهی معمولی مورد استفاده در پنجرهی ساختمانها ،یک سالن نشیمن به
ابعاد  1در  4متر در آپارتمانی فرضی و رو به جنوب در چهار شهر تهران ،تبریز ،یزد و بندرعباس در نظر گرفته شده است .این
آپارتمان مسکونی دیوارهایی از جنس مصالح بنایی داشته که جزئیات مصالح (ضریب انتقال حرارتی ،اینرسی حرارتی ،ضخامت
الیههای مصالح ،نوع مالت و )...با دقت باالیی توسط نرمافزار رویت آرکیتکچرال 1در سیستم  7BIMمدلسازی شده و اطالعات
به نرمافزار دیزاین بیلدر 5وارد شده است.
برای شبیهسازی در این پژوهش از نرمافزار دیزاین بیلدر استفاده گردید چراکه ،این نرم افزار برای مدلسازی جنبههای مختلف
ساختمان مانند فیزیک ساختمان (فرم و متریال) ،معماری ،سیستمهای گرمایش و خنککننده ،سیستمهای نورپردازی و غیره
استفاده طراحی شده است .این نرمافزارتقریباً توانایی شبیهسازی تمام جنبههای ساخت را دارد و به عنوان یک شبیهساز پویا ،می-
تواند مصرف انرژیهای مختلف از جمله مصرف انرژی برای گرمایش ،خنککنندهها ،روشنایی ،لوازم خانگی ،آب گرم خانگی و
غیره را در ساختمان شبیهسازی کند .همچنین دیزاین بیلدر قادر به محاسبهی نرخ نور نیز میباشد و توانایی مدلسازی  1CFDرا
نیز داراست .نرم افزار دیزاین بیلدر میتواند با استفاده از فایلهای هواشناسی ،با توجه به شرایط آب و هوایی محل ساختمان ،به
طور دقیق ،انواع مصرف انرژی را محاسبه کند .عالوه بر این ،این نرمافزار رابط گرافیکی خوبی دارد ( )4GUIو نیازی به برنامهی
رایانهای دیگری برای مدلسازی  1بعدی ندارد .مضاف بر این مطالب ،سهولت استفاده یکی دیگر از دالیل انتخاب این نرم افزار
بود(.)22،21
مقایسهی عملکرد شیشههای ترموکرومیک و شیشهی معمولی در محوطهی نشیمن رو به جنوب ،مطابق شکل  ،7با دو پنجره
به ابعاد  6/1در  2/1متر و جمعاً با مساحت  4/1متر مربع انجام گردیده که  %71از سطح شیشهخور دیوار رو به جنوب را تشکیل
میدهد .بنابراین تمامی ویژگی های کالبدی و ساختاری این آپارتمان مسکونی ثابت فرض شده است و به منظور ارزیابی رفتار
حرارتی شیشههای مذکور ،میزان اثرگذاری پارامترهای مورد نظر پژوهش در تنظیم شرایط محیطی اتاق نشیمن ،در چهار نوع (تیپ)
از شیشههای ترموکرومیک در مقایسه با شیشه معمولی اندازهگیری شدهاند .این چهار نوع شیشهی ترموکرومیک ،به ترتیب شامل
الیههای :وانادیم دیاکسید خالص ،وانادیم دیاکسید با نانوذرات طال ،وانادیم دیاکسید فرآوری شده با واکنشگر مستقیم و

همچنین وانادیم دیاکسید فرآوری شده با نانوذرات طال و واکنشگر مستقیم ،میباشد .خصوصیات فیزیکی نوارهای ترموکرومیک
استفاده شده در شیشههای ترموکرومیک از پژوهشهای پیشین در زمینهی تولید و استفاده از نوارهای ترموکرومیک استخراج شده
است ( .)27،21،21همچنین در این شبیهسازی تمامی شیشههای ترموکرومیک به صورت یک نوار نازک ترموکرومیک بر روی
شیشهی معمولی به ضخامت  1میلیمتر در نظر گرفته شدهاند .بنابراین همهی شیشههای استفاده شده به صورت تکجداره و با
ضخامت  1میلیمتر بوده و تنها تفاوت شیشهها در الیهی ترموکرومیک استفاده شده بر روی آنها میباشد.
جدول  -1بخشی از مشخصات فنی شیشههای مورد استفاده در شبیهسازی-منبع)21( :
نور در دماهای

نور در دماهای

پایینتر از

باالتر از

استحاله

استحاله

معمولی

-

%32

%32

73190

Thermochromic 1
)(VO2

53

%01

%01

73125

73035

Thermochromic 2
)(VO2 + gold

19

%55

%11

73177

73052

Thermochromic 3
)(VO2 + TOAB

9135

%51

%51

73120

73013

Thermochromic 4
(VO2 + gold +
)TOAB

1535

%00

%13

73121

73030

دمای
نوع شیشه

استحالهی
کامل

آپارتمان مورد نظر ،در طبقهی وسط ساختمان
بوده و به گونهای در نظر گرفته شده جبههی
جنوبی آن (که پنجره ها در آن واقع شدهاند) با
محیط بیرونی (نور خورشید ،باد ،هوای پیرامون
ساختمان ،رطوبت و )...در تماس قرار بگیرد.
بنابراین این آپارتمان از دمای زمین تأثیر نخواهد
پذیرفت .همچنین شرایط محیطی داخل نشیمن
توسط تجهیزات تهویه مطبوع در دمایی بین 69
الی  27درجهی سیلیسیوس در نظر گرفته شده و
ضریب گردش هوا  12121متر مکعب بر ثانیه
میباشد.

بین فضای

دماهای باالتر از

داخل و خارج

استحاله
73190
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درصد عبور

درصد عبور

گسیلندگی دما

گسیلندگی در

شکل -4نما-برش سه بعدی نشیمن آپارتمان مورد مطالعه-
نگارندگان

برای انتخاب شهرهای مناسب جهت انجام شبیهسازی ،ابتدا چند شهر از کشور ایران بر مبنای  1فاکتور -6 :پوشش طیف
وسیعی از اقلیمهای گوناگون کشور -2 ،میزان دریافت نور خورشید هر شهر -1 ،میزان اهمیت و جمعیت هر شهر ،انتخاب شدند.
سپس با مراجعه به آخرین اصالحیه از طبقهبندی اقلیمی کوپن-گیجر ،)24( 9چهار شهر از شهرهای مذکور انتخاب شدند .در نهایت
اطالعات اقلیمی چهار شهر برگزیده یعنی ،تهران ،تبریز ،یزد و بندرعباس ،با استفاده از نرمافزار « کالیمیت کانزالتنت ،»8مورد
ارزیابی قرار گرفت .در این بررسی مشخص شد که خصوصیات اقلیمی این چهار شهر ،در طیف مورد نظر قرار میگیرد .نمودارهای
خروجی این نرمافزار در زمینهی گسترهی دمایی و میانگین بیشینه و میانگین کمینهی دما و همچنین چگونگی توزیع دما در
ساعات شبانهروز در ماههای سال در شکل  1مشخص گردیده است.
از آنجایی که در حدود دمای  11درجهی سانتیگراد ،بار سرمایشی بر فضای نشیمن وارد خواهد گشت ،بنابراین تمام ماههای
سال که میانگین دمای هوا در آنها به بیش از  11درجهی سانتیگراد میرسد ،مشخص گردید و در هر کدام از شهرها محاسبات به
صورت جداگانه انجام گردیده است .شهر تهران در  1ماه ،تبریز در  7ماه ،یزد در  4ماه و بندرعباس در  8ماه از سال میانگین دمایی
بیش از  11درجهی سانتیگراد را تجربه میکنند.

5

شکل -5نمودار توزیع دمای چهار شهر در طول سال(-الف) تهران( ،ب) تبریز( ،ج) یزد( ،د) بندرعباس-نگارندگان
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 -5یافتهها
 -1-5مقایسهی عملکرد شیشهها
همانگونه که پیشتر بیان شد ،با استفاده از شیشهی ترموکرومیک با دمای استحالهای در حدود  21درجهی سانتیگراد ،انتظار
میرود تا بخش عمدهی طیف مرئی خورشید یعنی از طول موج  711تا  411نانومتر ،از شیشهی ترموکرومیک عبور کرده و برای
روشنایی وارد فضا گردد و در مقابل ،به نسبت دمای هوای موجود به میزان  %71تا  %91طیف مادون قرمز که حاوی انرژی گرمایی
میباشد ،بازتاب گردد .شکل شمارهی  ،5میانگینی از روزهای گرم (روزهای باالی  11درجهی سانتیگراد) را در ماههای گرم سال
در هر شهر را به صورت جداگانه بیان میکند .به منظور مقایسهی بهتر عملکرد شیشهی ترموکرومیک با شیشهی معمولی و
همچنین مقایسهی این عملکرد در هر چهار شهر ،میانگین روزانهی بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن در نمودار  6به تصویر
درآمده است:

30
25
20
15
10
5
شیشه ترمو  4شیشه ترمو3
17.8
19.2
9.2
10.2
16.2
17.5
27.8
29

شیشه ترمو 2شیشه ترمو  1شیشه معمولی
23.5
21.1
18
13.4
11.8
9.4
21.3
19.1
16.4
33
31
27.9

0
تهران
تبریز
یزد
بندرعباس

میانگین روزانه بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن در ماه های گرم سال
بر حسب کیلو وات ساعت()kwh

35

نمودار  -1مقایسهی عملکرد شیشهی معمولی و ترموکرومیک در طول ماههای گرم سال در هر اقلیم-نگارندگان

5

همانگونه که پیشتر بیان شد ،تعداد ماههای گرم برای شهرها متفاوت میباشد بنابراین میزان کلی انرژی مصرفی جهت
سرمایش فضای نشیمن در شهرهای بندرعباس و یزد اندازهی بزرگتری دارد .البته به جز تعداد ماههای گرم ،عوامل اقلیمی
دیگری مانند عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،میزان رطوبت و باد نیز در تفاوت انرژی وارد بر ساختمان در هر کدام از شهرها
نقش دارند .به منظور درک تفاوت اندازهی بار سرمایشی در شهرها با یکدیگر ،نمودار  ،2کل بار سرمایشی در طول ماههای گرم را
نشان میدهد:

3678.39

3415.34

3454.58

4025.29

4472.38

یزد

7851.18

7503.95

7541.31

8366.82

8886.57

بندرعباس

ساعت()kwh

1229.89

1107.85

1125.24

1419.66

1604.67

تبریز

ماه های گرم سال بر حسب کیلو وات

2882.66

2668.75

2695.37

3171.93

3525.97

تهران

نمودار  -2مقایسهی عملکرد شیشهی معمولی و ترموکرومیک در طول ماههای گرم سال در هر اقلیم با احتساب کل
بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن-نگارندگان

 -2-5مقایسهی بهرهوری شیشهی ترموکرومیک در هر اقلیم
اکنون با توجه به مشخص شدن میزان تأثیرگذاری شیشههای ترموکرومیک در کاهش بار سرمایشی در ماههای گرم سال ،به
مقایسهی میزان صرفهجویی برای مشخص شدن کاربردیترین و تأثیرگذارترین نوع شیشه در هرکدام از چهار شهر ،پرداخته خواهد
شد .نمودار  ، 1میزان تفاوت در بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن آپارتمان را در صورت استفاده از هر کدام از چهار نوع شیشه را
نشان میدهد:
1400
1000
800
600

400
200
0

ترموکرومیک 7

ترموکرومیک 1

ترموکرومیک 2

ترموکرومیک 6

643.31

857.22

830.6

354.04

تهران

374.78

496.82

479.43

185.01

تبریز

794.29

1057.04

1017.8

447.09

یزد

1035.39

1382.62

1345.26

519.75

بندرعباس

میزان کاهش بار سرمایشی در کل

1200

ماه های گرم سال بر حسب کیلو وات ساعت()kwh

1600
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شیشه نوع 7

شیشه نوع 1

شیشه نوع 2

شیشه نوع 6

شیشه معمولی

بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن در کل
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4000
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نمودار  -3مقایسهی عملکرد شیشهی معمولی و ترموکرومیک در طول ماههای گرم سال در هر اقلیم با احتساب کل بار
سرمایشی وارد بر فضای نشیمن-نگارندگان

0

همانگونه که مشخص شد ،شیشه های ترموکرومیک مقدار متفاوتی از بار سرمایشی را در هر شهر ،با توجه به اقلیم آن شهر،
میکاهند .به منظور تعیین دقیقتر بهرهوری این شیشه در نمودار « ،7میزان کاهش بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن آپارتمان»
را در صورت استفاده از هر یک از چهار شیشه ،به نسبت «کل بار وارده» سنجیده شده است تا درصد صرفهجویی انرژی مشخص
شود:
35%
30%
20%
15%
10%
5%
0%
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ترموکرومیک 7

ترموکرومیک1

ترموکرومیک2

ترموکرومیک 6

18.20%

24.30%

23%

10%

تهران

23.35%

30.90%

29.80%

11.50%

تبریز

17.70%

23.60%

22.70%

10%

یزد

11.60%

15.50%

15.10%

6%

بندرعباس

درصد کاهش بار سرمایشی

25%
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بار سرمایشی وارد بر فضای نشیمن-نگارندگان

 -3-5مقایسهی میزان نفوذ نور
همان¬گونه که بیان شد ،شیشه¬های ترموکرومیک بخشی از
طیف نور مرئی خورشید را نیز بازتاب می¬کنند .بدین ترتیب
مانع ورود مقداری از نور شده و سبب افت روشنایی فضای
داخلی در روز می¬گردند .بدیهی است که در صورتی که افت
روشنایی به حدی برسد که نیاز به استفاده از نورهای مصنوعی
در داخل ایجاد شود ،برای تأمین این میزان نور باید انرژی
مضاعفی مصرف شود .برای مشخص شدن مقدار دقیق کاهش
نور ورودی به فضای نشیمن ،و میزان انرژی مورد نیاز برای
تأمین نور استاندارد ،شبیه¬سازی دیگری در نرم¬افزار دیزاین
بیلدر انجام شد تا میزان تأثیر منفی شیشه¬های ترموکرومیک
در افت روشنایی به صورت دقیق مشخص شود.
در شکل  ،1تصاویر شماتیک میزان نفوذ نور در فضای
نشیمن به عنوان نمونه آورده شده است ،تا تفاوت رفتار هر کدام
از شیشههای ترموکرومیک در مقایسه با شیشهی معمولی درک
شود .همانگونه که در این نمودار مشخص شده است ،شیشه-
ی ترموکرومیک نوع  ،6کمترین بازتاب نور و شیشهی
ترموکرومیک نوع  ،2بیشترین بازتاب نور را در بین هر کدام از
چهار نوع شیشه دارا هستند .در همین راستا ،میزان دقیق
کاهش میزان نور ورودی ،در صورت استفاده از شیشههای
ترموکرومیک در نمودار  1بیان شده است:
شکل -6مقایسهی میزان نفوذ نور در شیشههای
ترموکرومیک و معمولی در شهر تهران-نگارندگان

1

60.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
ترموکرومیک
4
37.20%
37.20%
37.10%
37.10%

ترموکرومیک
3
36.20%
36.60%
36.30%
36.40%

ترموکرومیک
2
35.50%
35.40%
35.30%
35.20%

ترموکرومیک
1
49.80%
49.90%
50%
49.80%

0.00%
شیشه معمولی
53.20%
53.50%
53.20%
53.20%

تهران
تبریز
یزد
بندرعباس

درصد فضاهای دارنده ی نور باالتر از استاندارد

50.00%

نمودار -5مقایسهی عملکرد شیشههای ترموکرومیک و معمولی در کاهش میزان نور ورودی به فضای نشیمن-

همانگونه که در نمودار  1مشخص میباشد ،در صورت استفاده از شیشهی ترموکرومیک نوع  ،2بیشترین میزان بازتاب حاصل
خواهد شد و بنابراین مساحت فضای دارای نور باالتر از استاندارد ،به میزان  %61کاهش مییابد و همچنین حداقل شدت روشنایی
در فضای نشیمن در تمام شهرها حدود  11لوکس خواهد بود .از آنجایی که این میزان نور برای کارهای عادی روزمره کافی می-
باشد و با توجه به کاربری این فضا که نیازمند نور زیادی نیست ،بنابراین در صورت استفاده از شیشههای ترموکرومیک ،انرژی مورد
نیاز جهت روشنایی را بر ساختمان تحمیل نخواهد کرد.

بحث و نتیجهگیری
در دهههای آینده تالش جهانی به منظور ایجاد و توسعه پژوهش در زمینهی پوششهای ترموکرومیک برای برنامههای
کاربردی مرتبط با حوزهی انرژی ادامه خواهد داشت .به عالوه با افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع انرژی و همچنین آسیب-
های محیطزیستی ،تقاضا برای فناوریهای نوین در جهت جلوگیری از هدررفت انرژی نیز افزایش خواهد یافت .در همین راستا،
استفاده از فناوری ترموکرومیک در ساختمان از مزایای ویژهای در کاهش آسیب به محیطزیست خواهد داشت .به طور کلی مهم-
ترین مزایای استفاده از فناوری شیشههای ترموکرومیک در ساختمانها ،از دو جنبه قابل اهمیت است:
 در درجهی اول ،کاهش بار سرمایشی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و به حداقل رساندن آلودگیهای زیستمحیطی؛ در درجهی دوم ،کاهش هزینهها در نصب تجهیزات سرمایشی و کاهش بار فرسایشی بر آنها.در این پژوهش با توجه به یافتههای پژوهشهای پیشین ،به ارزیابی شیشههای ترموکرومیک و مقایسه عملکرد آنها با
شیشههای معمولی پرداخته شد .پس از استخراج اطالعات از نرمافزار شبیهساز دیزاین بیلدر ،با ارزیابی میزان تأثیرگذاری این
شیشهها در بهرهوری حداکثر انرژی برای ایجاد دمای مطلوب آسایش مشخص شد که بیشترین راندمان در کاهش بار سرمایشی
وارد بر فضای نشیمن فرضی به شیشهی ترموکرومیک نوع  1اختصاص دارد .میزان بازدهی شیشههای ترموکرومیک در اقلیمهای
گوناگون ،یکسان نخواهد بود و با بررسی عملکرد هر کدام از شیشه ها بیشترین بازدهی در اقلیم شهر تبریز ،پس از آن یزد و تهران
(تقریباً به یک میزان) و در آخر کمترین بازدهی مربوط به بندرعباس بوده است .همچنین ،همانگونه که بیان شد ،در بین شیشه-
های ترموکرومیک نیز ،بیشترین بازدهی در اقلیمهای مختلف کشور مربوط به شیشهی ترموکرومیک نوع  ،1پس از آن نوع  ،2نوع
 7و در آخر نوع  6میباشد .همچنین در این پژوهش مشخص شد که در صورت استفاده از شیشههای ترموکرومیک میزان نور
ورودی به فضای داخلی از  %1تا  %61کاهش خواهد یافت .با بررسی و شبیهسازی شدت نور در نقاط مختلف فضای نشیمن،
کمترین شدت نور  11لوکس به دست آمد که با توجه به عملکرد این فضا ،نور مناسبی به حساب میآید بنابراین در صورت استفاده
از این فناوری نیاز به تحمیل انرژی الکتریسیته جهت جبران نور ،وجود نخواهد داشت .عالوه بر این ،با مقایسهی شیشهی
ترموکرومیک نوع  1با شیشهی ترموکرومیک نوع  2مشخص شد که علیرغم راندمان باالتر شیشهی نوع  ،1این شیشه  %2تا %1
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Modeling of thermal behavior of four commercial types of
thermochromic glazing in buildings located in climate of iran
using "Design Builder" software

Reducing energy consumption to provide optimal thermal comfort in buildings is
always one of the challenges for designers. thermochromic Glasses have the ability to
reduce the energy consumption of buildings by allowing the daylight visible and
reducing the unwanted energy of the sun in cooling season, whilst gain solar energy in
the heating season. In this study building simulation was used to estimate the
performance of four types of thermochromic Glasses compared to common glasses in a
specific space in different climates .The result indicate that thermochromic glass have
Significant influence on the energy consumption of the building compared to common
glasses. As a result of calculations, it was found that the reduction in energy
consumption in case of installation of this type of glass in various climates of Iran will
be from 6% to 31%. Also, the most efficient thermochemic glass was pure vanadium
dioxide grown with a growth directing surfactant in Tabriz.
Keywords: Modeling, ThemoChromic, Iran, Energy
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :بهــار  ،3131جلد یک

ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء هویت و حس مکانی بر مبنای تجربه
حضور در فضاهای شهری با رویکرد هویت تاریخی در شهر همدان

علیرضا مسعود ،*1سعیده

گالبی2

تاریخ دریافت89/30/03 :
تاریخ پذیرش89/30/30 :
کد مقاله44802 :

چکـیده
بافت تاریخی شهر همدان دارای ارزش کالبدی و فرهنگی تاریخی است .حفظ بافت های تاریخی به عنوان هویتی
ضروری برای ادامه حیات شهرها مهم است .تحقیق صورت گرفته  ،در پی بررسی پیوند هویت گذشته با تغییرات ایجاد
شده در خیابان بوعلی همدان است و به دنبال بررسی عناصر تاثیرگذار بر هویت تاریخی است .امروزه مفهوم مکان و حس
مکان یکی از مهمترین مسائل جهت ارتقاع تعامل بین انسان و فضا است .مقالۀ حاضر درصدد است تا با شناخت به
بررسی عناصر شکل دهندة هویت مکان و حس مکان و همچنین بررسی عوامل موثر در ارتقاء هویت و حس مکانی با
رویکرد هویت تاریخی به بررسی تاثیر متریال و رنگ و عناصر و المان ها به ارتقاع هویت تاریخی پی ببرد .روش تحقیق
به کار رفته در این پژوهش و روش جمع آوری داده ها مبتنی بر و مطالعه مبانی مکان و حس مکان ،و مطالعات کتابخانه
ای به بررسی این موضوع پرداخته شود که آیا محور واحد شهری ( پیاده راه خیابان بوعلی) توانسته در ارتقاع هویت
تاریخی میدان اصلی شهر تاثیری بگذارد؟

واژگـان کلـیدی :هویت مکان ،حس مکان ،هویت تاریخی ،تجربه حضور  ،همدان

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ایرانمهر قروه ،کردستان ()alirezamasud@gmail.com
 -2دانشجوی دکترای تخصصی معماری_معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران
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در سال های اخیر مطالعات و تحقیقات فراوانی در زمینه تاثیر محیط ساخته شده بر فضای شهری  ،افراد ،جنبه های
گردشگری اقتصادی  ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی شده است .از مهمترین دقدقه های طراحان و متخصصان شهری القای حس
مکان و مفهوم مکان و جلوگیری از ایجاد فضاهای یکنواخت بی انگیزه و کسالت آور و ایجاد فضاهای همخوان با محیط اطراف و
ایجاد و تقویت حس مکان و دلبستگی به آن است .درک حس مکان را میتوان درک نسبی و درک شخصی افراد از محیط اطراف
دانست که هر شخص متناسب با شناخت خود و تجربه فضایی که از قبل در ذهن خود دارد آن را درک می کند مفهوم حس مکان
می تواند در سطح محیط های شهری می باشد که مهمترین و ارزشمند ترین معیار ها است .محیط مصنوع ،شبکهای پیچیده از
روابط متنوعی است که نه تنها بین افراد با همدیگر بلکه بین افراد و محیط نیز رخ میدهد .زمانی که ارتباط انسان و محیط مبتنی بر
تجربهای برای انسان باشد ،محیط به مکان تبدیل میشود .این ارتباط بدین معنی است که مکان یعنی یک بخش از تجربه
محیطی ،همراه با همگرایی شناختها ،تأثیرات و رفتارهای افرادی که با آنها زندگی میکنند ( )Pretty,4330: 422تاثیرات
کوچکترین عناصر اضافه شده و یا کاسته شده از محیط بر افراد و محیط اطراف را نمیتواند نادیده گرفت .همانگونه که افراد روی
محیط تاثیر میگذاریم محیط هم بر افراد و هر آنچه که به مردم مربوط میشود خواسته و نا خواسته تاثیر میگذارد رفتار افراد در
محیط متاثیر از عناصر تشکیل دهنده محیط و هر آنچه که در پیرامون آن است نشات میگیرد  .ادراک محیط بر اساس آن چیزی
است که انسان از آن شناخت  ،تجربه  ،اطالعات و دانش دارد نشات میگیرد .این ادراک سبب میگردد که انسان مراتب مختلف
ارتباط مانند احساس هویت و تعلق  ،احساس شادی و غمگینی  ،احساس غرور و حقارت  ،احساس وابستگی و وارستگی را تجربه
کند که هر کدام از این احساسات ثمره رابطه ای ایست که افراد در تعامل و ارتباط با محیط کسب کرده اند .در هر انسانی رابطه با
مکان های متفاوت میتواند به حس های متفاوتی ایجاد شود که این احساسات میتواند از تجربه شخصی افراد حضور درمکان های
مختلف ویا حاصل ویژگی های تاریخی اجتماعی  ،فرهنگی  ،اقتصادی و  ...باشد .بهسازی بافت های شهری فرآیندی است که
گاها جهت بهبود وضعیت تاریخی ،فرهنگی و نیاز اجتماعی صورت میگیرد .عدم هماهنگی بسیاری از بافتهای قدیمی شهر با بافت
های جدید ،موجب کاهش هویت و حس مکان و همچنین کاهش هویت تاریخی مکان شده است .تغییراتی که محور آنها ،توجه به
احیای بافت با اصل قرار دادن توجه به ساکنین و نیازهای افرادی است که در ارتباط مکانی و تاریخی با فضا هستند .یکی از
سواالت اساسی در تدوین این پژوهش این بوده است که هویت تاریخی که برای هر شهر میتواند جزء امتیازات مثبت آن شهر باشد
چه از لحاظ توریستی و چه از لحاظ قدمت و اصالت به دلیل اینکه میدان مرکزی استان همدان و خیابان های آن هویت سنتی
دارند باید طراحی و ایجاد پیاده راه همدان به نوعی متناسب با طراحی سنتی آن باشد و آیا این طراحی که انجام شده توانسته با
معماری سنتی ارتباط خوبی داشته و برای مردم حس مکان و هویت تاریخی آن را تدایی کند.
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الف) هویت مکان:
به عنوان یکی از راه های ارتباط بین انسان و مکان ،بیشتر متوجه ارضای ذهنی و عاطفی بشر است تا نیازهایی با جسم او در
ارتباط باشند .هویت مکان از ارزش های فردی و جمعی نشات می گیرد و با گذر زمان ،عمق ،گسترش و تغییر می یابد.
) )Relph,1993: 15شولتز مطالعه مکان را مطالعه رویدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد ،می داند و معتقد است که
مجموعه ای از رخدادها ،شکل ها ،رنگ ها و بافت ها شخصیت یک مکان یا هویت آن را شکل می دهد .او ارتباطی بین معماری،
مکان و هویت فرهنگی برقرار می کند و معتقد است تجربه مکان تجربه معنای مکان است(Norberg-Schulz:1981) .
یان نایرن )0892( 3اذعان می دارد که« :به اندازه انسان ها ،هویت های مربوط به مکان وجود دارد» .زیرا هویت در تجربه،
نگاه ،ذهن و نیت ناظر ،به همان اندازه موجود در ظاهر فیزیکی شهر یا منظره و چشم انداز وجود دارد .اگر چه هر شخصی ممکن
است خود آگاهانه یا ناخودآگاهانه هویتش را به مکان هایی خاص نسبت دهد ولی این هویت ها در هر صورت میان-ذهنی ترکیب
شده و تشکیل یک هویت مشترک (هویت مکان) را می دهند .نایرن اعتقاد دارد این موضوع ناشی است از تجربه اشیاء و فعالیت
های مشابه و یا آنچه که برای یافتن کیفیت هایی از مکان که مورد تاکید گروه های هم فرهنگ باشد ،آموزش داده می شود.
) )Carmona,2007:104
در خلق مکان هاﻯ با معنا ،نقش حافظه طراﺡ از محیط هاﻯ واجد معنا را نیز باید در نظر گرفت .دونینگ ،با توجه به این
مطلب بیان مﻰ کند  :اگر چه هر تصویر خاصﻰ از مکان منحصر به فرد است ،الگوهاﻯ به » وجود آورنده قلمروها نیز برگرفته از
این تصاویر ذهنﻰ است :مکان مقدس ،مکان محلﻰ ،مکان اجدادﻯ ،مکان مشترک ،مکان تنهایﻰ ،مکان صمیمﻰ ،مکان گروهﻰ،
مکان هایﻰ که در امتداد افق امتداد مﻰ یابند و مکان هایﻰ که محصوریت و حفاظت ایجاد مﻰ کنند .قلمروها نمادهایﻰ از کیفیت
هاﻯ زندگﻰ هستند :ارتباط ،رفتار ،مشارکت ،هویت ،شکوه ،زیبایﻰ ،تطهیر ،ترس ،صمیمیت ،رشد ،گسترش پذیرﻯ ،مشارکت و زیان
( . )Downing, 2003:216طرﺡ هویت مکان در جغرافیا ،محصول ورود اندیشه های روانشناسی در جستارهای جغرافیای انسانی
است .به باور بسیاری از جغرافی دانان ،در شکل گیری نقشه های ادراکی ذهنی و واکنش انسان به محیط عینی ،تصور انسان و
اوضاع روان شناسانه اوضاع اجتماعی محیط نیز مؤثر است .به همین دلیل ،دانش جغرافیا به میزان زیادی با مفاهیم ذهنی افراد سرو
کار دارد( .پوراحمد .)092 :0098 ،معنای هویت مکانی در ادبیات روانشناسی تحت مفاهیم مختلفی مطرﺡ شده است که میتوان
نزدیک ترین آنها دل را حس مکان ،دلبستگی به مکان و وابستگی به مکان برشمرد .بستگی به مکان .)Lewika,2008: 18) .
درجغرافیا  ،هویت هرمکان تابعی از بن مایه های زیست کره ،کارکردها ومادهای آن است( .شکویی  )422 :0099،مشخصات
کالبدی ،فعالیت ها و معانی ،ابعاد سه گانه هویت مکانی را شکل میدهند( .تابان و پشوتنی زاده  .)0098 ،مسلم است که هویت به
جای آن که یک آدرس ساده در یک روزنامه یا مجله و یا نقطه ای بر روی یک نقشه باشد ،مشخصه اصلی تجربیات مکانی است
که هم بر روی تجربیات ،تاثیر دارد و هم از آن تاثیر می پذیرد .آنچه در میان است فقط شناخت تفاوت ها و پذیرش مشابهت ها
بین مکان ها نیست ،بلکه عمل بنیادی تر ،شناسایی تشابه در عین تفاوت است ))Relph,1976
اغلب پژوهشگران هنگامی که عبارت «هویت مکان» را مورد استفاده قرار می دهند از این مفهوم فراتر می روند و به کنش
بین یک فرد و یک مکان به نحوی که هویت هر دو درهم می آمیزد و نوعی سازندگی دو سویه پیدا می کند ،توجه ویژه ای می
کنند .این بودن و یا تجربه کردن آن مکان است .در ِ رابطه ،عمیق تر از صرف این راستا رلف می گوید« :این تنها هویت یک
مکان نیست که حایز اهمیت است ،بلکه هویتی که یک فرد یا گروه با آن مکان دارد نیز مهم است به ویژه این که آیا افراد ،مکان
را به عنوان یک غریبه یا آشنا تجربه می کنند») Relph,1976: 45) .
الف_الف) هویت کالبدی حس مکان :هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر
متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند .این صفات باید به گونه ای باشد که جسم شهر ،در عین حفظ تداوم زمانی ،در
حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود (غالمی ،حیاتی )0084:000 -023،هویت کالبدی از نظر
مفهومی با اصطالحات "شخصیت" و "حس مکان" مترادف است (میرمقتدایی.) 48: 0090،اما لویتکا در تعریفی هویت مکانی را
آن قسمت از هویت شخصی میداند که در ارتباط با محیط فیزیکی است ()Lewitka ,4339: 400
الف-ب) حس مکان :دکتر فالحت در رساله خود حس مکان را اینگونه تعریف می کند :حس مکان ،به معنای ادراک
ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن ها از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار میدهد به
1- Nairn
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طوری که فهم و احساسات فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود .این حس عاملی است که موجب تبدیل
یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود.حس مکان عالوه بر اینکه باعث احساس راحتی
از یک محیط می شود ،از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم  ،روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده
و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود( .فالحت )0092:22 ،بنابراین ،حس مکان مجموعه ای
ازحکایت ها وروایت های فردی وجمعی است که همراه با مکان رخ می دهد(.فالحت )0092 :29 ،وقتی نظم درفضای جهانی به
دست بیآید؛ به دنبال آن ذهن مفسربه دنبال نظم محلی می گردد.این دراغلب موارد به وسیله برهم کنش شهرهای انسانی بامحله
ای مهم شدنی می شود ،برهم کنشی که حس مکانی قطعی ومحلی رافراهم می کند.مفهوم مکان ازظرف (جسم) ومظروف(روﺡ)
تشکیل شده است .مکان وجود محسوس وملموس ندارد ،اما درذهن بیننده ای که به صورت بصری مرزهای فیزیکی را درک می
کند وخرداوروﺡ رابه صورت مظروف درمحدوده مرزهادرک می کند ،وجود دارد(.اردالن و بختیاری )00 :0083 ،انسان غالبا فعاالنه
با فضا برخورد کرده و همواره با ان در داد و ستد اطالعات است .نقش انسان به صورت یک گیرنده و محیط به عنوان فرستنده ،
نمایانگر میزان اهمیت استقالل فضا به عنوان عینیتی حاوی پیام است ( .پاکزاد  )42 ،0099 ،شامای برای حس مکان سه مرحله
اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را با هفت سطح تعیین می کند .این سطوﺡ از حس مکان شامل موارد زیر
است  :الف) بی تفاوتی نسبت به مکان ب) آگاهی از قرار گیری در یک مکان پ) تعلق به مکان ت) دلبستگی به مکان ث) یکی
شدن با اهداف مکان ج) حضور در مکان چ) حس فداکاری نسبت به مکان( .فالحت به نقل از شامای)22-99 ،0092 ،
حس مکان ،در اثر ارتباط متقابل انسان با عوامل ظاهر فیزیکی ،فعالیت ها و معانی شکل می گیرد .معمار معروف هلندی
آلدوفان آیک ،این مفهوم را در عبارت معروف خویش به این صورت بیان می کند :هر آنچه فضا و زمان بیان می دارد مکان و
مناسبت زمانی ،معنایی فراتر از آن را به همراه دارد .زیرا فضا در تصور انسان تبدیل به مکان می شود و زمان در تصور انسان
مناسبت را می آفریند .اثرات یک مناسبت زمانی بر مکان به بهترین شکل می تواند در یک استادیوم ورزشی مشاهده شود ،یکی در
زمانی که پر از انسان ها و در حال انجام یک برنامه ورزشی است و دیگر در زمانی که همان استادیوم خالی از تماشاچی
است )Carmona,2003,98) .عالوه بر تاثیر شکل زمین ،فرآیند تغییرات فیزیکی و روابط حاصله از زندگی طوالنی مدت در یک
مکان ،در درک روﺡ آن مکان ،که در طول زمان ثابت نیست ،موثر می باشد ).)Relph, 2007 ,18-19
همچنین در ادامه تفکرات رلف ( ،)0829پانتر ( )0880عوامل تشکیل دهنده حس مکان در زمینه طراحی شهری را به صورت
مطرﺡ می کند .مدل پانتر گویای این مطلب است که 0تصویر حس مکان به واسطه ی فعالیت ،ساختار فیزیکی و یا معنا به وجود
می آید .پانتر معیارهای سنجش عوامل فیزیکی و کالبدی را منظر شهری ،چشم انداز ،نفوذپذیری ،شکل ساخت و مبلمان شهری
می داند .او هم چنین معیارهای سنجش عوامل فعالیتی را کاربری ها ،میزان تردد پیاده ،میزان تردد سواره ،الگوهای رفتاری ،محیط
مصنوع و خوانایی و معیارهای سنجش عوامل معنایی را مناسبات فرهنگی ،عملکردهای ادراکی و ارزیابی کیفی معرفی می کند .
))Carmona, 2003,99
الف-پ) تناسبات بصری :اگر محیط از نظر مردم در فرم و عملکرد خوانا باشد ،گوناگونی وانعطاف پذیری را داشته باشد
می توان گفت تناسبات بصری در آن رعایت شده است .در واقع نظر مردم در این مورد بسیار مهم و تأثیرگذار می باشد(.حیدری ندا
و همکاران)098: 0082،
الف-ج) غنای حسی :کیفیتی که موجب تنوع تجربیات حسی شود و لذت استفاده کنندگان از محیط را افزایش دهد غنای
حسی می باشد.غنای حسی شامل تمام حواس پنج گانه می شود ولی ازآنجایی که حس بینایی تأثیر به سزایی در دریافت اطالعات
دارد از این رو تا حدی بیشتر حائز اهمیت می باشد .ز -رنگ تعلق :ایجاد مکانی که بتواند به محیطهای موجود بزرگ رنگ تعلق
بدهند اهمیت ویژهای دارد .این تنها راهی است که اکثر مردم به محیطی برآمده ازعالیق ،ارزش ها و نشانه های شخصی خویش
دست پیدا می کنند.اگر محیط به فردنوعی حق تصرف دهد .فرد حس تعلق به آن محیط پیدا می کند.اگر مردم به طور منظم و در
طوالنی مدت از مکانی استفاده کنند حس تعلق به آن پیدا میکنند( .الیاسی و پروزن 2-2 :0084 ،به نقل از بنتلی و همکاران،
).0094
ب) عوامل موثر در شکل گیری هویت مکان و حس مکان
عوامل فیزیکی ،فعالیت ها و معانی ،سه عامل اصلی تشکیل دهنده هویت مکان ها می باشد .دو عنصر اول از این عوامل را
شاید بتوان به آسانی درک کرد ،اما عنصر مهم معنا بسیار دشوارتر فهمیده می شود .معانی مکان ها ممکن است ریشه در چیدمان
فیزیکی اشیاء و فعالیت ها داشته باشد ولی معانی تنها محصول این عوامل نیستند ،بلکه انتظارات اولیه ،تجربیات ،نیات و مقاصد
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انسان ها به عنوان ناظر و استفاده کننده ،نقش عمده ای دارد )Relph ,0829( .بنابراین محیط نمایان گر ,ساختار ذهنی مشترک
افراد است .)Carmona ,4330( .یک فضای فیزیکی با هر مقیاسی به خودی خود ،حسی از مکان ایجاد نمی کند ،بلکه طی بر هم
کنش هایی بین افراد و مکان ،و بین خود افراد این حس تولید می شود  .) Pretty et al ،4330 ،420-492 (.شامای )029-002
 )Shamai، 0880 ،معتقد است ،سطح حس فرد از مکان روی مشارکت وی در فعالیت های مرتبط با مکان مؤثر است .حس
مکان ،سینستیک (وضعیتی که یک حس می تواند حس دیگری را تحریک کند) است .حس مکان ،بینایی ،شنوایی ،بویایی ،حرکت،
المسه ،حافظه ،تصور و پیش بینی را با هم ترکیب می کند .حس مکان یک توانایی است که به طور گسترده ای در بین افراد تغییر
پیدا می کند و متفاوت است .در حالی که این موضوع تا حدودی غریزی می باشد ،بوسیله مشاهده دقیق و درک تفاوت های اماکن
می تواند آموختنی و قابل بسط نیز باشد .این می تواند زمینه ای مشترک در یک مجموعه انسانی باشد ،حسی مشترک از تاریخ
محلی و جغرافیا که خود را در ترکیبی از غرور و تعهد به بهبود مکان نشان می دهد .با این وجود حس مکان با کمبودهایی که هنوز
در مهندسی اجتماعی وجود دارد قابل طراحی شدن نیست )Relph, 2007, 18-19 (.
عوامل کالبدی حس مکان
«فریتز استیل »3مهم ترین عوامل کالبدی موثر در ادراک و حس مکان را اندازه مکان ،درجه محصوریت ،تضاد  ،مقیاس،
تناسب ،مقیاس انسانی ،بافت ،رنگ و تنوع بصری می داند( .مرتضوی ،0084 ،ص . )23او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت ،تاریخ،
تخیل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،امنیت ،سرزندگی ،شور و خاطره را موجب برقراری رابطه متمرکز با مکان میداند.

بافت :در ساخت پیاده راه خیابان بوعلی استفاده از سنگ های گرانیت همدان جهت سنگ فرش کردن استفاده شده که با
خصوصیات اقلیمی همدان هماهنگ بوده و همچنین به دلیل جلوگیری از عبورو مرور وسایل نقلیه باعث احساس آرامش برای
شهروندان شده است.
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رنگ :نقش رنگ در فضاهای معماری را نمیتوان نادیده گرفت استفاده از رنگ می تواند به فضا یکپارچگی و وحدت بخشیده
یا آن را متمایز و قابل شناسایی نماید .آثار رنگها در هر نقطه ای از شهر ملموس است که از آن جمله می توان به بدنه و نمای
ساختمان ها ،پوشش بام ،کفسازی ها ،مبلمان شهری ،فضای سبز ،خودروها و حتی لباس افراد اشاره نمود که همگی نقش مهمی
در تعیین چهره رنگی شهر دارند(فردوسی  ،شکری فیروزجاه  .)0080 : 90-24 ،در این پژوهش توجه ما به استفاده از رنگ های
قهوه ای و تیره در تیر ها صندلی ها (چوب رنگ قهوهای) و  ...است که هارمونی خوبی با رنگ های در و پنجره و رنگ آجرها
ایجاد کرده است همچنین رنگ سرد پیاده راه در هماهنگی با رنگ گرم آجرها در نما به نظر میرسد هماهنگی خوبی ایجاد کرده که
باعث تعادل رنگ گرم و سرد شده آرامش در محیط به ارمغان آورده.

تنوع بصری :گلکار در مقاله (مفهوم کیفیت سرزندگی شهری در طراحی شهری) به تعریف سرزندگی ،بررسی حالت وجودی
و معیار سنجش آن ،عوامل مؤثر در خلق حس رنگ تعلق در فضاهای شهری پرداخته است ( ( Golkar , 2006: 99-20کالن در
)گزیده منظر شهر( اثرات زیبا شناختی ،جذابیت بصری و تجربه حسی شهر) دید ،مکان و محتوا (  ،ناهمگونی بصری در سیمای
کف و خیابان؛ هنر یکپارچگی بخشی بصری و ساختاری به مجموعه مکانهای شکل دهنده شهر را بررسی و سرمایه گذاری
اجتماعی مردم و حس تملک نسبت به فضا را ،معیار زنده بودن فضای شهری و درک سرزندگی میدانست .(Cullen, 2013:
)1-198کارمونا در (مکانهای عمومی و فضای شهری) ابعاد بصری ،زیبایی شناسی ،ادراکی ،در مقاله اجتماعی ،عملکردی طراحی
شهری کل نگر را بررسی کرده است ( .(Carmona, 2012 :00-82تنوع بصری ایجاد شده در خیابان بوعلی نسبت به قبل باعث
افزایش حس مکان و هویت تاریخی آن شده همچنین استفاده از المان های سنتی  ،چراغ های کالسیک و مجسمه های سبک
قدیمی باعث ارتقاع هویت تاریخی و حس مکان بین مردم همدان شده است.

1- Steele
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نمودار  -1مدل ارتباط مولفه های حس مکان و هویت مکان در ارتقای هویت تاریخی( نگارنده)

پ) تعامالت اﺟتماعی و هویت ﺟمعی:
به طور کلی در مورد رابطه محیط و رفتار ،چهار موضعگیری نظری قابل تشخیص است :رویکرد اختیاری ،رویکرد جبری،
رویکرد امکانگرا و رویکرد احتمالگرا .رویکرد اختیاری معتقد است که محیط هیچ اثری بر رفتار انسان ندارد .با توجه به اینکه برای
رفتار انسان محدودیتهای جدی مثل بعضی از ویژگیهای زیست شناختی وجود دارد ،رویکرد اختیاری غیرقابل دفاع است (.لنگ،
، 0099ص  . ) 000درک رابطه بین جامعه و محیط در طراحی شهری کلیدی میباشد .اولین ایدهای که باید مدنظر قرارگیرد ،اصل
قطعیت معماری بر محیط است که بیان می دارد محیط فیزیکی تاثیر تعیین کنندهای بر رفتار انسانی دارد .با نفی عامل بودن انسان
ها ،منفعل نمی باشند .مردم بر محیط خود اثر میگذارند و آن را تغییر میدهند ،همان طوری که فضا بر آنها تاثیر میگذارد و آن را
تغییر میدهد .بنابراین این یک پروسه دوطرفه است )کرمونا و همکاران، 0099 ،ص )404
فضای عمومی ،متعلق به همه افراد ،بدون توجه به تفاوتهای طبقاتی ،جنسیت ،نژاد ،سن و سایر تمایزات فردی و اجتماعی،
محل تعامالت اجتماعی افراد و گروه های مختلف و نیز بستر شکل گیری شبکه های اجتماعی می باشد .چنان که (الدنبرگ) آن را
فضایی که فرد ،متعلق به خود میداند و در آن احساس راحتی میکند ،دانسته و به آن واژة فضای سوم ،یعنی فضایی در کنارخانه و
محل کار اطالق میکند .فضایی که میزبان تجمعات شاد ،غیررسمی ،داوطلبانه ومنظم،افراد،میباشد )(1999:184 ,Oldenburg
یکی از مهمترین ابعاد فضاهای عمومی ایجاد فرصتهایی جهت تعامالت اجتماعی میباشد.
در این تعامالت مردم رابطه قویتری با محیط و جامعه خود برقرار میکنند و حس تعلق خاطر و هویت جمعی در آن ها تقویت
میشود و این امر با شکل گیری شبکه های اجتماعی و افزایش حس مشارکت جمعی همراه است .در فضای عمومی امکان ارتباط
چهره به چهره ،گفت و گو ،معاشرتهای دوستانه ،گردهمائیهای مختلف ،شرکت در فعالیتهای اجتماعی و حس تعاون ایجاد میشود.
انگیزه برای گردهمائی میتواند مختلف باشد از گفت و گوی صمیمی دو نفره گرفته تا مقیاس بزرگتر عمومی شامل رسومها ،آئینها،
نمایشها ،جشنها ،رویدادهای ورزشی و(. ..مدنی پور، 0092 ،ص  .)49مردم برای این به فضاهای همگانی میآیند که مردم دیگر را
تجربه کنند )بنتلی، 0094 ،ص )29

 -3ضرورت تحقیق
در ضرورت تحقیق محقق به دنبال رابطه بین مردم با پیاده راه خیابان بوعلی و اینکه پیاده راه بوعلی توانسته حس معماری
سنتی میدان مرکزی استان همدان را برای مردم تدایی کند و یا خیر و اگر چنین بوده چه مولفه هایی باعث چنین حس به مردم
شده است.
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-4سواالت پژوهش
-

آیا پیاده راه همدان تاثیری در ارتقاع هویت و حس مکانی استفاده کنندگان دارد ؟
عوامل موثر در حضور پذیری در فضای تاریخی پیاده راه همدان کدام است؟

از معیارهایی که میتواند باعث ارتقاع حس مکان و تجربه حضور در یک مکان شود میتوان به متریال استفاده شده رنگ و
طراحی آن است در پیاده رو سازی خیابان بوعلی از سنگ گرانیت برای سنگ فرش استفاده شده که سنگ بوم آورد و مقاوم در آب
و هوای اقلیم همدان می باشد و همچنین د ر طراحی آن جلوگیری از عبور و مرور ماشین های شخصی و تاکسی ها و استفاده از
ماشین های برقی برای جا به جایی مردم از یک سو و تشویق مردم به استفاده از وسایل برقی و هوای پاک و استفاده از المان ها و
مجسمه ها وچراغ هایی با طرﺡ قدیمی و نیمکت ها و صندلی هایی سنگی تا حدودی هویت تاریخی خیابان بوعلی را احیا کرده
است .همچنین به نظر می رسد تاثیرات زیادی بر مغازه ها و درآمد آنها جذب توریست و شکیل تر شدن آنها شده است.

-5اهداف تحقیق
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آنچه در این پژوهش مورد توجه است ارتباط مردم همدان با ساخت قدیمی خیابان بوعلی و دریافت حس تعلق و حس بافت
قدیمی از طرف این پیاده راه و همچنین ارتباط و خوانایی بین این پیاده راه جدید با ساختار قدیمی و بافت قدیمی خیابان بوعلی با
مردم است به عبارتی دیگر ساختار جدید دست بشر با هماهنگی و همخوانی با ساختار قدیمی ایا در ایجاد حس تعلق افراد و تجریه
حضور م ردم در فضاهای شهری با توجه به هویت تاریخی خیابان بوعلی همدان کمک میکند .در کشور های توسعه یافته دست
ساخته های بشری در پیوند با محیط اطراف خود و همچنین ارتباط و تاثیر افراد از آنها و روانشناسی افراد بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد از جمله اهداف این پژوهش این است که آیا پیاده راه خیابان بوعلی همدان میتواند هویت تاریخی خیابان همدان را برای
مردم تدایی کند؟
از معیارهایی که میتواند باعث ارتقاع حس مکان و تجربه حضور در یک مکان شود میتوان به متریال استفاده شده رنگ و
طراحی آن است در پیاده رو سازی خیابان بوعلی از سنگ گرانیت برای سنگ فرش استفاده شده که سنگ بوم آورد و مقاوم در آب
و هوای اقلیم همدان می باشد و همچنین در طراحی آن جلوگیری از عبور و مرور ماشین های شخصی و تاکسی ها و استفاده از
ماشین های برقی برای جا به جایی مردم از یک سو و تشویق مردم به استفاده از وسایل برقی و هوای پاک و استفاده از المان ها و
مجسمه ها وچراغ هایی با طرﺡ قدیمی و نیمکت ها و صندلی هایی سنگی تا حدودی هویت تاریخی خیابان بوعلی را احیا کرده
است همچنین به نظر می رسد تاثیرات زیادی بر مغازه ها و درآمد آنها جذب توریست و شکیل تر شدن آنها شده است.

 -6پیشینه تحقیق
بتول مجیدی و سامان حیدری ( )0082در تحقیقی با عنوان (ارزیابی هویت مکانی محلههای شهری (محله سنگلج)) بین
رابطه متغییر سن و هویت مکانی رابطه معناداری وجود یافته اند به طوری که با باال رفتن سن ،هویت مکانی نیز افزایش یافته و
افراد جوانتر هویت مکانی کمتری داشتند .حسین کاشی و ناصر بنیادی ( )0084در تحقیقی با عنوان (تبیین مدل هویت مکان-حس
مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن ( پیاده راه شهر ری) ) نتیجه گیری کردند که عناصر تشکیل دهنده هویت مکان عبارتند
از :انسان ،مکان ،حس مکان )ساختار فیزیکی ،فعالیت و معنا ،مشارکت و برنامه ریزی و زمان .همچنین روند دستیابی به هویت
مکان ،به وسیله عناصر مذکور ،به شرﺡ زیر میباشد :در ابتدا وجود انسان و مکان و ایجاد رابطه بین انسان -انسان وانسان -مکان،
که تشکیل دهنده حس مکان هستند ،مدنظر قرار میگیرد .سپس عناصر تشکیل دهنده حس مکان ،شامل عوامل فیزیکی ،فعالیت و
معنا ،توسط انسان و با مشارکت و برنامه ریزی او در طول زمان شکل میگیرد و مکان به هویت خاص خود دست مییابد .سیدجواد
حبیب کوزه زاده کنانی و اکبر عبداﷲ زاده طرف )0082( ،در تحقیقی با عنوان (طراحی شهری خیابان در جهت ارتقاء حس مکان
(خیابان گلشن راز شبستر)) نتایج حاصل از تحقیق در رابطه با باال بردن حس مکان در خیابان گلشن راز شبستر را مبتنی بر
دیدهای بصری به عناصر شاخص و همچنین استفاده از طرﺡ ها و فرم ها ی تاریخی در بدنه ها داد  ،در نهایت استفاده از مبلمان
مناسب و راحت در جهت استفاده و حضور بیشتر شهروندان از فضا میتوان باعث ارتقاء حس مکان در محیط شود.
بهاره تدین ،محمود قلعه نویی ،رضا ایوبی ( )0089در تحقیقی با عنوان (ارایه روشی به منظور تحلیل و الگوبرداری از رنگ
جداره ها در منظر فضاهای شهری تاریخی(میدان نقش جهان اصفهان)) به این نتیجه دست یافتند که میدان نقش جهان با توجه
به پیشینه تاریخی منحصربه فرد و برخورداری از ترکیب های آشنا با زمینه و بستر رنگی شهر اصفهان است و وجود ترکیب های
رنگی دارای هارمونی هماهنگ همراه با استفاده از هارمونی های رنگی متضاد در منظر این میدان تاریخی بود ،که این ترکیب
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بندی یکی از گونه های متداول در شیوه معماری اصفهان بوده است .مرتضی میرغالمی  ،معصومه آیشم )0082( ،در تحقیقی با
عنوان (مدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مؤلفه های کالبدی ،ادراکی ،عملکردی و اجتماعی ( خیابان امام ارومیه)) نتایج
حاصل از تحقیق پژوهش محور امام خمینی شهر ارومیه به چهار سکانس تفکیک گردید .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
دهد که چهار سکانس محور امام در شهر ارومیه یکپارچه نبوده و هر یک از این سکانس ها در ارزیابی حس مکان یکسان نبودند.
سکانس نخست و سکانس سوم از این خیابان به دلیل توزیع نامناسب کاربری و موارد دیگر در ایجاد حس مکان ناموفق بوده اند.
در کنار این دو سکانس ناموفق ،سکانس دوم و چهارم از محور امام به دلیل سرزندگی باال ،توزیع مناسب کاربری ها و وجود
تعامالت اجتماعی دیده شده است .خاطره ساز بودن فضا ،وجود بنای شاخص و تاریخی جزو موارد مهمی هستند که مردم بیشتر
برای توصیف سکانس دوم و چهارم استفاده نموده اند.

 -7محدوده مورد مطالعه :خیابان بوعلی همدان
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محدوده مورد مطالعه (خیابان بوعلی) از جمله خیابان های مرکزی شهر همدان است که ما بین میدان مرکزی و میدان آرامگاه
بوعلی قرار دارد که به واسطه قرارگیری و ارتباط این خیابان با میدان مرکزی و تاریخی شهر  ،نقش ویژه ای در نظام سلسله مراتب
شهری دارد .از لحاظ عملکردی و ارتباطی نیز اهمیت زیادی در ارتباط بین بازار و میدان آرامگاه بوعلی برقرار می کند .عالوه بر
نقش مهم عملکردی و ارتباطی ،یکی از مهم ترین جهات قابل بررسی در مورد خیابان بوعلی جنبه ارزش تاریخی آن و ارتباط آن
با میدان سنتی همدان و عناصر مهم تاریخی در اطراف آن است  .کف سازی هایی جدید این خیابان با متریال بوم آورد و با رنگ
آشنا و استفاده از المان ها و مجسمه های قدیمی به نظر می آید به ارزش آن افزوده است.

شکل  -1تصویر هوائی خیابان بوعلی همدان

شکل  -2خیابان بوعلی همدان

شکل  -3مجسمه خیابان بوعلی همدان

شکل  -4مجسمه خیابان بوعلی همدان

 -8هویت تاریخی همدان
شهر همدان در طول جغرافیایی  49تا  09درجه و  00درجه تا  09دقیقه و در عرض جغرافیایی  02تا  00درجه و  23تا 00
دقیقه و در بلندی  0923متری از سطح دریا قرار دارد .مهمترین راههای ارتباطی شهرهای غرب به مرکز ایران از دیرباز از طریق
این شهر بوده است.
به استناد مدارک قدیمی ،و آثار موجود ،شهر همدان دارای کاریزها ،قناتها و چشمهسارهای فراوانی بوده است که به مرور زمان
مخروبه و خشک شده است (جکسن022 : 0098 ،همانجا) ،اما هنوز تعدادی از آنها در جایجای شهر در جریان است و در فاضالب
های شهری وارد میشود  .کوه الوند به مانند سدی در مقابل بادهای مدیترانهای قرار گرفته و به علت ارتفاع زیاد بخش عمدهی
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شکل  -5میراث تاریخی همدان

شکل  -6میراث تاریخی همدان

شکل  -7میراث تاریخی همدان

شکل  -8میراث تاریخی همدان
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رطوبتی که از سوی این دریا میآید و به کوه الوند میرسد ،متوقف شده تشکیل ابر میدهد و موجب بارندگی میشود .به همین جهت
این کوه سرچشمهی رودهای طویل و پرآب در شهر همدان است؛ همچنین بعضی شعبه های اولیه ی رودهای بزرگ غربی ایران از
این کوه میباشد (خزائل کردستانی . )2: 0040 ،بافت شهر همدان با این روند تا اواخر قاجار و اوایل پهلوی تداوم یافته است و
اندیشهی دگرگونی و تغییر در ساختار شهر ،با احداث میدان اصلی با اصول شهرسازی جدید بوده است .از آغاز انقالب مشروطهی
ایران در سال  0040ه .ق .و برپایی انجمن والیتی (مجلس فوائد عامه همدان)  ،به ویژه تأسیس بلدیه (شهرداری) در سال 0042
ه .ق .در این شهر پیدا شد (اذکایی .) 020: 0093،پس از این رخدادها بود که شهرداری ،یک میدان با طراحی یک مهندس چرمساز
آلمانی به نام کال فریش را در دستور کار قرار داد و ساختار شهر را دگرگون نمود .این میدان که شش خیابان از آن جدا گردیده ،به
عنوان ساختار اصلی توسعه ی شهری در دهههای پس از آن تا دوره معاصر مطرﺡ گردیدهاست .اگرچه احداث این میدان و خیابانها
آثار باارزشی از میان رفت ،ولی باید اذعان نمود میدان و خیابانهای ششگانه به عنوان یک یادمان از معماری دورهی معاصر قلمداد
میشود .این طراحی هوشمندانه بود و خیابانها در آنها سوی نقاط اصلی را رهنمون شده و تا به امروز هم محور اصلی توسعه ی
شهری بوده است.
مسجد جامع همدان مهمترین بنای مذهبی شهر است که در بین بازار آن قرار داشته است .مسجد جامع همدان اگرچه امروزه
ساختاری در ظاهر جدید دارد ،ا ما بنیاد اولیهی آن به سدههای نخست دورهی اسامی بازمیگردد .مقدسی نخستین کسی است که به
مسجد جامع بزرگ شهر همدان اشاره کرده است (لسترنج(210 : 0090 ،
همدان بازاری بزرگ دارد .یکی از علل پیدایش و تداوم زیستگاهی شهر همدان ،واقع شدن در مسیر شاهراه تجاری غرب به
شر ق است .در گذشته از طریق این شاهراه بزرگ سرزمینهای جلگهی میانرودان به فالت مرتفع ایران مرتبط میگردید.
(اصطخری ) 090: 0099،دربارهی راههای منشعب از همدان در سدههای پنجم و ششم ه .ش .اشارات دقیقی به مسافت بین
شهرهای پیرامونی نموده است .نخستین کسی که از بازار همدان سخن گفته مقدسی است که در قرن چهارم ه .ش .از سه ردیف
بازار شهر که مسجد جامع در میان آنها قرار داشته و از قیمتهای ارزان در همدان و به ویژه انواع کاالهای بازرگانی از قبیل زعفران
رودآور که یکی از اعمال همدان است ،یاد میکند (لسترنج .)403: 0090 ،هرچند همدان در این دوره رونق اقتصادی مناسبی داشته،
ولی اهمیت سیاسی و نظامی برجستهای نداشته است (بارتولد)029: 0090 ،

نتیجه گیری
با توجه به تعریف و توصیف حس مکان و هویت مکان وهمچنین عوامل موثر در شکل گیری آن ها و معیار ها و شاخص های
تاثیر گذار بر حس مکان و هویت مکان در جمع بندی نهای می توان گفت تغییراتی که در میدان مرکزی رخ داده و یا در حال رخ
دادن است طب ق برنامه ها  ،مرکز میدان به موزه ای تبدیل خواهد شد که نمایانگر و منعکس کننده قدمت همدان و ارزش آثارش
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است  .سنگ فرشی که در حال حاضر در میدان و در اطراف این موزه ی در حال ساخت  ،صورت گرفته و در امتداد طول خیابان
بوعلی ادامه پیدا کرده  ،به عنوان مصالح بومی از ( سنگ های الوند ) استفاده شده و المان ها و مجسمه های سنتی و استفاده از تیر
های چراغ به شکل قدیمی  ،ایجاد هماهنگی و هم خوانی کف با ساختمان های اطراف  ،استفاده از وسایل نقلیه بیصدا و انتقال
خطوط حمل و نقل و کاهش آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه و ایجاد آرامش پیاده راه  ،استفاده از نیمکت ها و صندلی های
چوبی و سنگی و نیمکت هایی با اشکال نرم باعث افزایش حضور پذیری و تعامالت اجتماعی شده است  .در جمع بندی نهایی به
نظر می آید این موضوع باعث افزایش هویت تاریخی و ارتقاع هویت و حس مکان برای شهروندان و گردشگرانی که به این مکان
مراجعه میکنند شده است .

مراجع
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شکوئی ،حسین  ،)0099(،اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ،فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی ،تهران :انتشارات
گیتاشناسی  ،ج.4
تابان ،محسن و آزاده پشتوتنی زاده ( ،محورهای شاخص شهری و داالن های بوم شناسانه ی رودها ارتقای هویت مکانی با
تاکید برمسیرهای پیاده ی گردشگری) ،نشریه هویت شهر ،س ،4ش .0098 ،9
پوراحمد ،احمد ( ،)0098قلمروفلسفه جغرافیا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
فالحت ،محمد صادق ( ،)0092مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن ،نشریه هنرهای زیبا  ،شماره  ،4تهران
فالحت ،محمد صادق ( ،)0092مفهوم حس مکان وعوامل شکل دهنده آن  ،نشریه هنرهای زیبا  ،شماره  ،49تهران.
اردالن،نادروبختیار،الله ( ،)0083حس وحدت نقش سنت درمعماری اسالمی ،مترجم وندادجلیلی،تهران،علم معماررویال،
ص.9:
جکسن ،ویلیام ،ابراهام والنتاین ،)0098 (،سفرنامه جکسن ( ایران در گذشته و حال)  ،ترجمه منچهر امیری و فریدون
بدرهای ،تهران ،خوارزمی.
خزائل کردستانی ،رضا( ،)0040 ( ،خالصه تاریخ همدان) ،تهران ،بینا.
پاکزاد ،جهانشاه ( ، )0099راهنمای طراحی فضاهای شهری ،انتشارات شهیدی ،تهران ،چاپ چهارم.
اذکایی ،پرویز ،)0093 ( ،بافت کهن شهر همدان( بیست گفتار درباره ی مادستان) ،همدان ،نشر مادستان صص .090-029
»لسترنج  ،گای ،)0090( ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خاالفت شرق)  ،ترجمه محمود عرفان ،تهران ،انتشارات علمی
فرهنگی.
اصطخری ،ابواسحاق بن ابراهیم( ،)0099 ( ،مسالک و ممالک) ،ترجمه فارسی قرن هشتم هجری ،به کوشش :ایرج افشار،
تهران ،علمی و فرهنگی.
بارتولد و بارتولد ،و.ن( ، 0094، 0024 ،تذکره جغرافیای تاریخی ایران ( ،ترجمه حمزه سردادور ،تهران ،توس.
مرادقلی ،سکینه ( ، )0084برنامه ریزی راهبردی و نقش آن در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری(نمونه
موردی:زابل) .پایان نامه کارشناسی ارشد.
رایت ،فرانک لوید ( ، ) 0024سبکها و معماران ،مجله آبادی ،سال دوم ،شماره . 9
فردوسی ،سجاد ،شکری فیروزجاه ،پری( ،)0080اهمیت رنگ در فضای شهری ،نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای
رنگ ،جلد  / 0شماره .0
میر مقتدایی ،مهتا ( ، )0090معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها ،تهران  ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره
،08پاییز،صص .09-48
غالمی ،محمد ،حیاتی،عقیل ( ،)0084بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی مطالعه موردی؛ محله اوین شهر
تهران ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره  ،03صص .003-023
مرتضوی ،شهرناز( ، )0084روانشناسی محیطی و کاربرد آن ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
الیاسی ابراهیم و پروزن ،ادریس (( ،) 0084بررسی تأثیر کیفیتهای محیطی بر تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری؛
مورد مطالعه :خیابان جمهوری اسالمی مهاباد) همایش ملی معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری ،کرج.
بنتلی ،ایان (() 0094محیطهای پاسخده) ،ترجمه :مصطفی بهزادفر ،تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
کرمونا ،متیو و همکاران (( )0099مکانهای عمومی فضاهای شهری) ،ترجمه :فریبا قرائتی و همکاران ،تهران :دانشگاه هنر.
مدنیپور ،علی (( )0028طراحی فضای شهری) ،ترجمه فرهاد مرتضایی ،شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار  ،1931جلد یک

طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانهای سه کانیان مهاباد با رویکرد
معماری پایدار

آکام محمودی ،1سروه

کریمی2

تاریخ دریافت89/10/22 :
تاریخ پذیرش89/12/23 :
کد مقاله34443 :

چکـیده
امروزه ساختمانها و مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی به دالیل متعددی از جمله افزایش استرس
،کاهش توجه در ادراک ،موجب اختالل در میزان کارایی و پرخاشگری و در بلندمدت منجر به بیماریهای مزمنی مانند
فشارخون و بیماری قلبی میگردد .به همین دلیل جامعه شناسان،روان شناسان و پزشکان بر این باورند که گیاهان و
فضای سبز بر تأمین بهداشت جو و محیطهای مسکونی نقش مثبتی در سالمت شهروندان بر عهده دارد و گیاهان در روند
زندگی انسانها مأمنی جهت التیام اعصاب و روان انسان نقش مؤثری دارند.با توجه به این معضل ،هدف از این پژوهش
بررسی اصول مرتبط بین کمپ گلخانه دارویی و تأثیر درمانی آنها بر اساس معماری پایدارمی باشد ،پژوهش حاضر از نوع
توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار جمعآوری اطالعات (مطالعات کتابخانهای و اسنادی و میدانی) استفاده شده است تا
مؤلفهها ،اصول و پارادایمهای مرتبط با موضوع موردبررسی واکاوی و تحلیل قرار داده است .تجزیهوتحلیل و کلیه مراحل
طراحی از جمله تهیه و ترسیم و تلفیق نقشهها در محیط نرمافزاری Auto Cadو Sketch upاستفاده میشود .نتایج
استخراجشده،براساس اصول و مبانی نظری به اصول طراحی کمپ گلخانه گیاهان دارویی با رویکرد معماری پایدار و
راهکارهای طراحانه ارائه شده است.

واژگـان کلـیدی :کمپ گلخانه ،گیاهان دارویی ،معماری پایدار.
* -مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان «طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانه ای سه کانیان
مهاباد با رویکرد معماری پایدار» در دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مهاباد ،با راهنمایی سرکار خانم دکتر سروه
کریمی در حال انجام می باشد.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مهاباد)shad_co@ymail.com( .
 -5دکترای معماری وعضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی،واحد مهاباد.

52

 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1931
52

پایداری ،استفاده مؤثر و بهینه از منابع شامل طبیعت ،انسان و فناوری است؛ به نحوی که در عین تأمین نیازهای امروز بشر،
متضمن برآورده شدن نیازهای آیندگان نیز باشد .واژه پایدار برای توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با
در نظر گرفتن نیازهای حال و حقوق نسل های آینده و با حفاظت از محیط زیست ،بدون ایجاد آثار مخرب بر آن ،ادامه حیات دهند.
توسعه پایدار به معنی ارائه راهکارهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی اجتماعی و اقتصادی است(محمودی ،نیوی.)33 :0381 ،
مفهوم پایداری در معماری ،توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی و موقعیت مکانی ساختمان در تعریف معماری اهمیت ویژه ای دارد و
به کاهش مصرف منابع طبیعی و انرژی با به کارگیری همسازی محیط و بنا با یکدیگر و استفاده از مصالح قابل بازیافت و انرژی
های تجدیدپذیر اشاره می کند .از اینرو فعالیت های انسانی باید در ارتباط با دو مقوله منابع محیطی و مهارت های طراحی
هماهنگ با ارزشهای اجتماعی و تقویت روابط انسانی انجام پذیرد.معماری پایدار نیز در همین راستا در ارتباط با محیط  ،انرژی و
اکولوژی است.در چنین معماری  ،فضای داخلی بعنوان اجزائی بهم پیوسته و یکپارچه  ،خود دارای هویتی مستقل هستند و در عین
حال در فرایندی همه جانبه با فرم ساختمان هماهنگ شده  ،شاخصه های یك معماری پایدار را پدید می اورند .چنین معماری
کمترین اثر مخرب را بر محیط گذاشته و با آن ارتباط اکولوژیك دارد.از اینرو طراحی برای معماری پایدار فرآیندی پیچیده و در عین
حال برنامه ریزی شده است(مفیدی شیمیرانی؛ مددی.)2 :0393 ،کشت های گلخانه ای برآیند تکنولوژی های مختلف می باشد که
در مجموع زمینه را برای کنترل شرایط کشت محصوالت مورد نظر فراهم می نماید .بنابراین ،تاسیس یك واحد گلخانه ای
استاندارد و مطلوب وپایدار منتج به این هدف می گردد .هر چند که ایران به لحاظ اقلیمی یك کشور چهار فصل است ،ولی با
محدودیت منابع مختلف مواجه می باشد .با این حال شرایط اقلیمی خاص و بهرهمندی از منابع فراوان نفت و گاز ،با توجه به نیاز
کشت های گلخانه ای به سیستم های گرمایشی و سرمایشی در فصول مختلف ،به عنوان مزیت های نسبی جهت تولید مطرح
هستند .از طرف دیگر ،به دلیل نیاز به کارگر بیشتر در واحدهای گلخانه ای و پتانسیل باال در نیروی کار جوان کشور ،توسعه
واحدهای گلخانه ای می تواند نقش عمد های در اشتغال زایی داشته باشد .بر اساس آمارهای ارایه شده توسط سازمان خواروبار
جهانی ،رشد کمی واحدهای گلخانه ای در سال  2113میالدی در سطح جهان بین  3تا  9درصد بوده که این میزان در ایران
نزدیك به  23درصد قید شده است(.)FAO,2004گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجود
دارد زیرا وقتی به ارقام واردات کشورهای اروپایی مثل آلمان غربی و فرانسه توجه می شود معلوم می گردد که گیاهان دارویی بازار
بزرگی در جهان داشته و کشور ما می تواند به یکی از صادر کنندگان این گیاهان دارویی تبدیل
شود( .) https://fa.wikipedia.orgایران از لحاظ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین
مناطق جهان محسوب می گردد .و در گذشته هم منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده است.دانشمندان ایران مانند ابوریحان
بیرونی ،ابن سینا و رازی و دیگران کتابهای مفصلی درباره گیاهان دارویی نوشته اند که مورد توجه جهانیان بوده ،لذا عالوه بر
اهمیت روز افزون گیاهان دارویی در سطح جهان که به سرعت میرود تا جانشین بسیاری از داروهای شیمیایی شود .صادرات این
گیاهان نیز می تواند منبع بزرگی از درآمدارزی کشور باشد .مواردی که برای صادرات این گیاهان وجود دارند شامل شکل رقابت
تهیه گیاهان استاندارد ،خشك کردن ،بسته بندی ،بازار یابی و غیره می باشند(.)www.bazram.comگلخانه محلی برای کشت
گیاهان است .که به وسیله پوششهای شفاف پوشیده شده است .پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانهای و محبوس شدن انرژی
خورشیدی درون گلخانه میگردد .گلخانهها که از نظر اندازه متغیرند گیاهان را از سرمای بیش از حد زمستان یا گرمای بیش از حد
تابستان حفظ میکنند .هر یك از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور ،دمای روزانه ،دمای
شبانه ،میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند .برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت باال و در تمام طول سال باید
شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد ،طوفانهای ویرانگر ،سرما و یخبندان و  ...از طریق ساختمانی
بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح میگردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار ،چه از نظر تولید گل و گیاهان
دارویی و زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل این روش تولید امروزه به یکی از سود آورترین بخشهای
کشاورزی تبدیل شدهاست که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب میکند .با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این
زمینه صورت میگیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه ،انتخاب مکان ،نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره وری
مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد( .)www.mehrnews.comاز سوی دیگر ساختمان کمپ گیاهان دارویی شهر می تواند
یك نوع روحیه فرهنگی -اجتماعی داشته باشند .مناسب با روحیه زمان معاصرو روحیات حاکم برشهرکه این خود می تواند باعث
جذب بیشترشهروندان به این نهاد تخصصی باشد.برنامه ریزی وطراحی مجموعه ای با خصوصیات فوق با توجه به اینکه تمام
شهروندان شهر مخاطبان این پروژه هستند ،مساله اصلی این رساله می باشد.در این پژوهش سعی شده است نکاتی از اصول
اساسی طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانه ای با رویکرد توسعه پایدار در زمینه طراحی اقلیمی و تعامل با طبیعت ،طراحی با نیاز

کم به منابع انرژی ،استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و بهره گیری از فناوری های هوشمند ،به منظور ارتقای
امنیت و صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه شود.

 1-1اهداف
-

طراحی کمپ گلخانه بارویکرد پایدار
استفاده از اصول معماری پایدار درساختمان های منطقه
توسعه دادن تولیدگیاهان دارویی در منطقه
توجه به معماری اقلیمی و صرفه جویی در مصرف انرژی

 2-1فرضیات
-

به نظر می رسد ساختمان گلخانه های گیاهان دارویی درصرفه جوئی انرژی ونگهداری آن مناسب هستند.
به نظر می رسد ساختمان گلخانه گیاهان دارویی درجهت ایجاد یك خرد اقلیم معتدل و تامین انرژی و رابطه اکولوژیك
بامحیط خوب عمل می کند.

هاشم نژادو همکاران( ,)0381در مقاله ای تحت عنوان یکپارچگی طرح معماری و فرم سازه ای در گلخانه های شیشه ای به
این نتیجه رسیده اند که بررسی سیر تحول گلخانه ها نشان میدهد که در این بناها ناگسستنی بین سازه و فرم وجود دارد و با
پیشرفت سیستم های سازه ای معماری گلخانه نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است گلخانه ها جزو معدود دسته بناهایی هستند
که سازه طرح بصورت کامال واضح درمعرض دید بیننده قرار دارد و طراحی سازه آن رکن بسیار مهمی را در معرفی بنا به مخاطب
به عهده دارد در واقع شیشه به عنوان پوستی شفاف برروی اسکلت عریان ساختمان قرارگرفته است که سازه طرح را در بنده ها و
سقف از درون و بیرون بدون هیچ گونه مانعی به نمایش می گذارد بنابراین طراحی گلخانه های شیشه ای فرصت مناسبی برای
خلق شاهکارهای سازه ای نمایان است این مقاله یکپارچگی طراحی معماری و سازه ای در گلخانه ها را از نظر تاریخی مورد
بررسی قرار میدهد و پس از اشاره به انواع سیستم های سازه ای نگهدارنده شیشه در قالب نمونه های موردی به معرفی برخی
پروژه ها به عنوان نقطه اوج کاربست سازه در گلخانه های شیشه ای می پردازد .غنچی و همکاران( )0398در مقاله ای تحت
عنوان تحلیل مؤلفه هایبازدارنده در توسعه واحدها یگلخانه ای ( مطالعه موردی :شهرستان ورامین) به این نتیجه رسیده اند که
عوامل اقتصادی ،فنی و تکنولوژی ،فردی-حرفهای و زیرساختی حمـایتی دولـت مهـم تـرین عوامـل بازدارنـده در توسعه واحد
های گلخانه ای بوده اند که در مجموع  94/44درصد واریانس را تبیین نموده اند .مرادنژادی و همکاران( )0394در تحقیقی با
عنوان تحلیل عوامل محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان واحدهای تولیدیگلخانه ای درایران ،به این نتیجه رسیدند که عوامل
سیاسی-حمایتی ،اقتصادی ،اکولوژیکی ،پویایی محیط و اطالعاتی مهم ترین عوامل محیطی اثرگذار بر موفقیت واحدهای
کارآفرینان تولیدی گلخانه ای بوده اند که در مجموع  43/90درصد واریانس را تبیین نمودهاند.
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 -2پیشینه تحقیق

 -3روش تحقیق
 1-3ابزار گردآوری اطالعات
از آنجا که ابزار تحقیق تابع روش تحقیق است ،لذا اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق تهیه اسناد و مدارک مکتوب،
مشاهده و مصاحبه صورت می گیرد .و بطور کلی ابزارهای مورد استفاده برای این پژوهش به عبارت زیر بیان می شود:
فیش برداری ،تهیه عکس و اسالید ،تهیه نقشه های معماری (آرشیو بعالوه برداشت در محل) ،مصاحبه و بطور کلی با شیوه
مرور متون و منابع شیوه اسناد تصویری و شیوه مشاهده و مصاحبه به شرح ذیل و به تفکیك داریم:
الف :مباحث نظری مرتبط با موضوع "گلخانه گیاهان دارویی" با استفاده از کتابخانه و مطالعه کتب ،مجالت و مستندات
مکتوب و فیش برداری است .
ب :اطالعات کالبدی در رابطه با "کمپ گلخانه گیاهان دارویی با رویکرد معماری پایدار" ،عالوه بر استفاده از آرشیو اسناد و
مدارک سازمانها ،موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی از طریق برداشت در محل بصورت تهیه عکس ،کروکی و نقشه می باشد.
ج :ابزارهای گردآوری اطالعات روانشناختی ،جامعه شناختی و فرهنگی مبحث ،در کنار فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای،
با استفاده از شیوه مشاهده و مصاحبه با معماران ،طراحان ،کاربران ،و  ...انجام شده است.
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جدول :1-1روش و ابزارگردآوری اطالعات .ماخذ :نگارندگان

روش و ابزارگردآوری اطالعات
فیش برداری از اسناد مکتوب
برداشتهای
کتابخانه ای

مطالعات
میدانی

نرم افزارها ،لوح های فشرده ،اینترنت
فیش برداری از اسناد مکتوب
شیوه مرور متون
مشاهده و مصاحبه با معماران،
طراحان ،کاربران ،جامعه مهندسین
تهیه عکس ،کروکی و نقشه
آرشیو بعالوه برداشت در محل
تهیه عکس ،کروکی

اطالعات در مورد مباحث نظری
مرتبط با اصل گلخانه گیاهان دارویی بر معماری پایدار
اطالعات در مورد کمپ گلخانه برمعماری
اطالعات روانشناختی،
جامعه شناختی و فرهنگی
اطالعات در مورد طراحی کمپ گلخانه گیاهان دارویی در
معماری
اطالعات کالبدی  -فضایی در نمونه های موردی و طراحی
یك نمونه
اطالعات عناصر گلخانه گیاهان دارویی در نمونه موردی

 2-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
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تجزیه ،تحلیل ،تفسیر و ترجمه اطالعات جمع آوری شده در حوزه مباحث نظری (فلسفی ،هنری ،مذهبی و دینی) ،با تکیه بر
ادراک ،بینش و استدالل ،بوسیله فرد محقق انجام می گیرد .در رابطه با تجزیه و تحلیل های مربوط به مواردمطالعاتی 0که ازطریق
تهیه نقشهمعماری بوده است ،از مدل سازی کامپیوتری و نرم افزارهای مرتبط بهره گیری شده است .بطور کلی در این پژوهش
جهت تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده ،که در دو حوزه مباحث نظری و مسائل معماری است؛ ازروش مقایسه ی تطبیقی با
استفاده از نمودارهای تحلیلی استفاده شده است و در نهایت به طراحی ختم می شود .تحلیلی که براساس آثار موجود صورت می
گیرد ،یك تحلیل معاصر ،زیرا نمونه های معاصر موجود از لحاظ تعداد و از جنبه های گستردگی جغرافیایی و از نظر توالی معاصر و
زمانی به هیچ وجه در حدی نیست که بتوان تنها با یك تحلیل درست به این روند پیبرد ،بنابراین درمواردی باتوجه به روند منطقی
انواع دگرگونی های عناصر و فضاها ،و نحوه ترکیب آنها به روند شکلگیری فضاهای کالبدی و تاثیر طراحی کمپ گلخانه ها
برمعماری پایدارتوجه خواهد شد .تجزیه وتحلیل اطالعات معماری از طریق مدل سازی با نرم افزار اتوکد ،تریدی مکس و کنترل
شاخص های فضایی با تدوین نمودارهای مربوطه انجام شده است.

3-3روش پژوهش
با تهیه اطالعات پایه ونقشه
وضع موجود و شناخت اولیه از
طریق سازمان های مربوطه و
همچنین برداشتهای شخص ،به
تجزیه و تحلیل وضع موجود
پرداخته و سپس بابررسی تجارب
کشورها و شهرهای مختلف دنیا و
بهرهگیری از نتایج استخراج شده،
بر اساس اصول و مبانی نظری به
اصولطراحی کمپ گلخانه گیاهان
دارویی با رویکرد معماری پایدار و
راهکارهای طراحانه می رسیم.

نمودار  :1فرایند پژوهش .نگارنده

1 . Case Studies
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 -4چارچوب نظری تحقیق
-1-4نظریه های مختلف درباره ی معماری پایدار

 2-4اصول معماری پایدار
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امروزه متناسب نمودن کمیت و کیفیت معماری به نخستین دغدغه معماران تبدیل شده است و در رویکرد زیست محیطی
باعنوان هایی مانند« معماری پایدار»ومعماری سبز بررسی می شود.کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش
اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری ،ساختمان نه تنها شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می دهد ،بلکه ارتباط
متقابلی با آن برقرار می کند .بطوری که براساس گفته ی ریچارد راجرز ساختمان ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای
خود را پوش داده و خود را با شرایط جدید محیط وفق می دهندو براساس آن سوخت و سازشان را تنظیم می کنند .ریشه های
اصلی نهضت حفظ محیط زیست ومعماری پایدار به قرن  08برمی گردد .جان راسکین ،0ویلیام موریس 2از پیشگامان نهضت
معماری پایدار محسوب می شوند.
راسکین در کتاب هفت چراغ معماری خود می گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت می توان نظم هارمونیك موجود
درطبیعت را الگو قرار داد(ادوارد ،برایان -پلسیتر ،کرسنا.)2110،ساختمان ها در مقایسه با سایر موضوعات ،عمر نسبتاً طوالنی تری
دارند و در طول تمام مراحل نقشه کشی ،ساختمان سازی ،تجهیز کردن و تخریب با استفاده دوباره از آن ،در توسعه پایدار تاثیرگذار
خواهند بود .یك ساختمان ،محصول مرکبی از مصالح ،مواد و ترکیبات است که متقابال برهم اثر گذارند .به عالوه ،ساختمان اثر
قابل مالحظه ای بر سالمت انسان دارد .برای مثال  %08زمان زندگی مردم اروپا در ساختمان و فضای معماری سپری می شود
(گرجی مهلبانی ،یوسف .)83 :0398،چالش معماری پایدار در ارتباط با یك راه حل جامع برای مالحظات ،محیطی و در عین حال
برای بدست آوردن سطح کیفیت زندگی و ارزش های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و آسایشی می باشد .فالمکی از توسعه پایدار به
صورت انگیزه ای بزرگ برای نواندیشی های معماری یاد می کنددر سال های پایانی شده بیستم ،معماری اکوسیستمی ،معماری
ای که چگونگی های شکل و ارتباطاتی و شالوده ای چرخه های زندگی یا اکوسیستم ها را نقطه آغازین پژوهش و مکان و تقطه
پایانی طراحی می گیرد ،به میان می آید .از یك سو ،معماری با تمامی الزاماتی که برای برپا نگه داشته شدن دارد و پایدار ماندن
دارو ،به میان می آید و از سوی دیگر ،تمامی دانش هایی که هریك به صورتی خاص خود ،با جهان طبیعت سروکار دارند(فالمکی،
 .)0390از دیدگاه ریچارد راجرز طراحی پایدار قصد دارو تا با نیازهای آکنده روبه رو شود بدون آنکه ،منابع طبیعی باقی مانده برای
نسل آینده را از بین ببرد .در مورد ساختمان ها ،طراحی پایدار به کارایی منابع ،انرژی حداقل ،انعطاف پذیری و عمر طوالنی اشاره
می کند(.)Rogers,2007

اصل اول -حفاظت از انرژی :هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به
حداقل ممکن برسد .ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شك و تردیدی با توجه به نحوه ساخت
و سازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوری های جدید در دوران معاصر
چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب
های مختلفی از آنها ،ساختمان ها ،محیط را با توجه به نیاز های کاربران تغییر می دهند(کسمایی وهمکاران :0381،
 .)3اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی باشد ،که از فراهم آوردن سر پناهی برای درامان ماندن در برابر
سرما و یا ایجاد فضایی خنك برای سکونت افراد سرچشمه میگیرد ،به این دلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان
ساختمان های خود را به خاطر مزایای متقابل فراوان در کنار یکدیگر بنا می کردند .ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم
محلی و در تالش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته می شوند ،نسبت به آپارتمانهای عادی امروزی ،حامل
تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و در نتیجه ،به عنوان تالشهای نیمه کاره برای خلـق مــعـــماری سبــز مطــرح می
شوند .بسیاری از این تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تالش انفرادی بوده؛ و بنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار
در طراحی ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد (کسمایی وهمکاران .)3 :0381،

. John Raskin
. William Morris
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اصل دوم -کار با اقلیم :ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند
.شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گــونــه ای باشد که موجب ارتقاع سطح
آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه  ،موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید.
این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند (کسمایی وهمکاران  .)3 :0381،پیش از گسترش
همه جانبه مصرف سوخت فسیلی  ،چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد که هنوز هم حدود  03درصد از انرژی امروز را نیز
تأمین می کند .هنگامی که چوب کمیاب و نایاب شد برای بسیاری از مردم امری طبیعی بود که در راستای کاهش نیاز به چوب ،
برای تولید گرما از گرمای خورشید کمك بگیرند.شهرهای یونانی همچون «پیرنه »0مکان شهر را به گونه ای تغییر دادند که از
ورود سیل به شهر جلوگیری شود  ،و شبکه ای مستطیل شکل با خیابانهای شرقی ـ غربی را احداث نمودند که به ساختمان ها
اجازه جهت گیری به سمت جنوب و استفاده از نور مطلوب خورشید را می داد.رومی ها نیز پیروی از اصول طراحی خورشیدی را با
آموختن از تجربیات یونان ادامه دادند ؛ اما آنها پن جره های شفاف که اختراع قرن اول پس از میالد بود را نیز برای افزایش گرمای
بدست آمده بکار گرفتند ،با افزایش کمبود چوب به عنوان سوخت  ،استفاده از نمای رو به جنوب در ساخت منازل ثروتــمـنـدان و
هـمـچنین حمام های عـمومی شهـر نیز مـتـداول شــد(کسمایی وهمکاران .)3 :0381،
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شکل :1حفاظت از انرژی

شکل :2طراحی باتوجه به اقلیم

اصول سوم -کاهش استفاده از منابع جدید :هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را
به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود  ،منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد.اگرچه جهت گیری این اصل  ،همچون
سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است  ،ولی باید یادآور شد که اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع
فعلی بکارگرفته شده اند و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهای فعلی برای کاهش اثرات زیست محیطی  ،امری است که از اهمیتی
برابر با خلق سازه های جد ید برخوردار است.این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع کافی برای خلق محیط های
مصنوع در جهان وجود ندارند که بتوان برای بازسازی هر نسل از ساختمان ها ،مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد.این
استفاده مجدد می تواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد ،بازیافت ساختمان ها و
عناصر درون آنها بخشی از تاریخ معماری است.سانتا الباس 2که در سالهای  0144و  0003میالدی بازسازی گردیده ،از آجرهای
خرابه های یك ساختمان رومی در نزدیکی خود استفاده نمود .چارچوب های چوبی که در قرون وسطی به کار گرفته شدند ،قطعاتی
چوبی بودند که بریده و در کارگاه نجاری به یکدیگر وصل شده و کد گذاری می شدند و آنگاه از هم جدا شده و به ساختمان ها
انتقال داده می شدند .استفاده از این روش بدین معنی بود که در صورت لزوم می توان بخش هایی از ساختمان قرون وسطایی را
جا به جا نموده ؛ حتی امروزه نیز می توان آنها را به مکانی دیگر منتقل کرد  .گاهی اوقات کل سازه ساختمان به منظور بنا کردن
ساختمانی جدید جابجا می گردید .اگر منابع مورد نیاز برای تغییر یك ساختمان کمتر از منابع مورد نیاز برای تخریب و بازسازی آن
باشد باید از این تغییرات استقبال نمود .با این وجود این موضوع باعث عدم احترام و بزرگداشت اهمیت تاریخی سازه نمی شود .به
عالوه ممکن است این سازه ها دارای ارزش دیگری نیز باشند که توجه به آن ها الزامی است .این مشکالت در تغییر ساختمان
های موجود به منظور آماده ساختن آن ها برای هماهنگی با نیازهای جدید بخصوص در مورد بهبود وضعیت ساختمان از لحاظ
عملکرد و کارایی که ممکن است به تغییر ظاهر آن منجر شود با تناقض و تضادهای بیشتری آشکار می شود .تغییر در بعضی از
ساختمان های قدیمی برای کاربردی های جدید می تواند هزینه ها و مشکالت خاصی را با خود همراه داشته باشد .با این حال
مزایای حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان های بزرگ در کنار یکدیگر و درون یك محیط شهری می تواند بر این مشکالت و
هزینه ها غلبه نماید .نوسازی ساختمان های موجود در شهرهای بزرگ و کوچك همچنین می تواند موجب حفاظت از منابع مورد
استفاده جهت تخریب و بازسازی ساختمان و بدین ترتیب جلوگیری از تخریب جامعه شود(کسمایی وهمکاران .)3 :0381،
1 .Pyrénées
2 . Santa alba
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قرار داد (کسمایی وهمکاران .)3 :0381،

شکل :3احترام به کاربران در سایت
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اصل چهارم -احترام به کاربران :معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد.به
نظر می رسد که این اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن داشته باشد .اما فرآیند سبز از
معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یك ساختمان کامل هستند انسان را از این مجموعه خارج نمی
نماید .تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود ،در
حالی که در برخی دیگر تالش برای رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود.
اصل پنجم -احترام به سایت :هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبك لمس کند .معمار استرالیایی گلن
مورکات 0این جمله عجیب را بیان می کند که :ساختمان  -باید زمین را به گونه ای آرام و سبك لمس کند .این گفته یك ویژگی
از تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروری است و البته دارای ویژگی های گسترده تری
نیز می باشد .ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کند آلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان وکاربران خویش بیگانه
است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام و سبك لمس نمی کند(کسمایی وهمکاران .)3 :0381،
در حالی که در جوامع شهری ،زندگی بومی و سنتی خود را برای یکجانشینی ترک کرده اند و معماران وارد عرصه طراحی شده
اند ،هنوز نیز برای ایجاد نمایشگاههای مختلف و دیگر فعالیت های فرهنگی نیازی مستمر به سازه های موقت وجود دارد .این قبیل
سازه ها اغلب شکل چادر بادیه نشینان را بخود می گیرد  .طراحی صورت گرفته توسط معماران هلندی برای فستیوال  93در
سونسبیك  ،این سازه برای حفاظت از مجسمه های شکستنی واقع در خارج ساختمان طراحی شده بود و به عالوه مصالح یعنی بتن
پیش ساخته برای پی ها ،شیشه های شفاف برای دیوارها و سقف فوالد برای خرپاها و اتصاالت و سیلیکون رزینی برای اتصال
صفحات شیشه به یکدیگر استفاده شد .باله های شیشه ای نیز به دیوارهای شیشه ای چسبانده شده بودند تا صلبیت بیشتری را
ایجاد بادی به گونه ای طراحی می شد که به چشم نیاید .در این سازه از چهار نوع کند و همچنین مکانی را برای اتصال خرپاهای
فلزی سبك حامل سقف شیشه ای فراهم نماید .کف ساختمان زمین عادی بود و برای جلوگیری از گل شدن فقط با چوب پوشانده
شده بود .پس از پایان فستیوال این ساختمان دوباره از یکدیگر جدا گردید و پی آن نیز از محل خارج و خاک برداشته شده به جای
خود بازگردانیده ش د؛ بدین ترتیب زمین سایت بدون هیچ تغییری به وضعیت پیش از برگزاری فستیوال بازگشت .این ساختمان را
می توان برای استفاده در هر نمایشگاه یا فستیوال دیگر به کار گرفت و یا اعضای ان را می توان در هر سازه دیگر مورد استفاده

شکل :4احترام به سایت

اصل ششم -کلگرایی :تمامی اصول سبز ،نیازمند مشارکت در روندی
کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند .یافتن ساختمانهایی که تمام اصول
معماری سبز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست .چرا که معماری سبز هنوز
بطور کامل شناخته نشده است .یك معماری سبز باید بیش از یك ساختمان
منفرد قطعه خود را شامل شود و باید شامل یك شکل پایدار از محیط شهری
باشد .شهر ،موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می
توان بصورت مجموعه ای از سامانه های در حال تعامل دید  -سامانه هایی
برای زیستن و تفریح  -که بصورت شکل های ساخته شده دارای کالبد می
باشند و با نگاهی دقیق به این سامانهها است که میتوانیم چهره شهر آینده را
ترسیم نماییم (کسمایی وهمکاران .)3 :0381،

شکل :5کل گرایی

1 . Glenn murrat

91

 3-4گلخانه
گلخانه محلی برای کشت گیاهان است .که به وسیله پوشش های شفاف پوشیده شده است .پوشش گلخانه یاعث ایجاد اثر
گلخانه ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه میگردد .گلخانه ها که از نظر اندازه متغیرند گیاهان را از سرمای بیش از
حد زمستان یا گرمای بیش از حد تابستان حفظ می کنند .هر یك از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر
شدت نور ،دمای روزانه ،دمای شبانه ،میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند .برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت
باال و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد ،طوفانهای ویرانگر ،سرما و
یخبندان و ..از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح میگردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار،
چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل این روش تولید امروزه به یکی از سود
آورترین بخش های کشاورزی تبدیل شده است که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب میکند .با توجه به سرمایه گذاری
زیادی که در این زمینه صورت می گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه ،انتخاب مکان ،نوع گلخانه و پوشش آن باعث
عدم بهره وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد(مومنی.)0-9 :0394 ،

 4-4طراحی گلخانه
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طراحی گلخانه بسته به نظر طراح گلخانه می تواند ساده یا پیچیده صورت گیرد ولی بطور کلی و فارغ از نظر طراح آن بایستی
چهار جنبه اصلی مورد بررسی قرار گیرد:
 موقعیت مکانی احداث گلخانه. در دسترس بودن امکانات مناسب. طرح و مواد ساختمانی بکار رفته در ساخت گلخانه. -اندازه گلخانه از لحاظ تعداد دهانه(مومنی.)0-9 :0394 ،

موقعیت مکانی احداث گلخانه :محله ایی با مه دائمی ،آب و هوای نامساعد ،سایه ناشی از واقع شدن در طرف شمالی
کوهها و درختان بلند ،مناطق کم نور ،مناطق با شیب تند ،مناطق طوفان خیز ،مناطق فاقد آب مناسب و کافی و  ..جهت
احداث گلخانه مناسب نیستند .جهت ساخت گلخانه هم مهم است چرا که اسکلت و گیاهان موجود در گلخانه ایجاد سایه
می کنند .اندازه سایه به زاویه تابش خورشید و فصل سال بستگی دارد .با توجه به اینکه کشور ایران در محدوده  24الی
 38/3درجه شمالی واقع شده است ،برای استفاده بیشتر از آفتاب زمستانی که زاویه تابش پایینی دارد بایستی گلخانه
های تك واحدی را در امتداد شرقی -غربی ساخت ولی گلخانه های بزرگتر را بایستی در راستای شمالی-جنوبی احداث
نمود .بادهای شدید نیز عامل مهمی در تصمیم گیری درباره جهت گلخانه هستند .در مناطقی که بادهای شدید منطقه
دارای امتداد خاصی هستند گلخانه بایستی بصورتی ساخته شود که مانعی در مقابل باد نباشد و باد به راحتی از روی آن
حرکت کند.این امر به تخریب کمتر گلخانه در اثر بادهای شدید کمك می کند(مومنی.)0-9 :0394 ،
در دسترس بودن امکانات مناسب :نزدیکی به راه های حمل و نقل جهت کاستن از میزان ضایعات و کاهش هزینه
های حمل و نقل محصول ضروری است .درضمن محل احداث گلخانه بایستی به منابع آب ،برق ،و سوخت نزدیك باشد
تا تامین آنها مستلزم هزینه های اضافی نگردد(مومنی.)0-9 :0394 ،
 5-4ضوابط معماری و کالبدی گلخانه
چنانچه مطالعات الزم برای مکانیابی سیستم گلخانه ای به درستی انجام شده باشد و براساس ضوابط عمومی مکانیابی
محدوده مورد نظردارای حداقل شرایط مناسب احداث سیستم گلخانه ای باشد ،انتخاب سیستم گلخانه ای بایدبا توجه به اهداف
تولید ،شرایط منطقه و امکانات سرمایه گذاری ،براساس ضوابط معینی انجام شود .اولین تصمیم در این راستا ،انتخاب شکل
ظاهری(کالبدی) گلخانه است که براساس ضوابط معماری و ساختمان صورت می گیرد .در این بخش ابتدا ،ضوابط کلی انتخاب
سیستم گلخانه ای بر شمرده خواهد شد و براساس آن تیپ های گلخانه ای متناسب با شرایط معرفی می گردد .معماری یا ساخت
کالبدی گلخانه به چند عامل اصلی بستگی دارد که عبارتند از :
 .0نوع محصول (اهداف تولید)
 .2شرایط اقلیمی (شرایط اقلیمی ویژه منطقه)
.3شرایط مالی بهره بردار (میزان سرمایه گذاری ممکن).
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آغاز کاربرد وسیع گیاهان دارویی و رونق و گسترش آن در کشورهای شرقی بخصوص در دوره اسالمی به زمانی که شرق به
نوشته ها و ترجمه های آثار بقراط ،جالینوس و کتاب های دیوسکورید و پلین کهن و دیگران دسترسی یافت ،مربوط می شود .با
نظری اجمالی به مصرف دارو گیاهی متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب سنتی ایران به دلیل فالت وسیع و اقلیم های
گوناگون می شویم .از این رو به حق ایران یکی از منابع داروخیز جهان محسوب می شود(دوازده امامی .)0393،ایرانیان از دیرباز در
زمینه گیاهان داروئی و کاربرد درمانی آنها از دانش پیشرفته ای برخوردار بوده اند که نمونه آن کتاب باستانی" اوستا "می باشد
.در"وندیداد" یکی از  3کتاب تشکیل دهنده اوستا  2322قدمت بخش های پرشماری به گیاه درمانی معرفی گیاهان و کاربرد آنها
اختصاص دارد (دوازده امامی.)0393 ،درقرن هشتم و نهم میالدی اطبا ایرانی رونق خاصی به طب ایران و جهان بخشیدند به
طوری که با پیدایش دانشمندان ونوابغی نظیرابن سینابا انتشار کتاب"قانون"و محمدزکریای رازی باانتشار کتاب "الحاوی" پیشرفت
های زیادی نصیب ملت ایران و جهانیان گردید(قبادیان.)0392،امروزه با پیشرفت علم شیمی و توسعه صعنت دارو ،بسیاری از
بیماری های العالج درمان می شود.با این وجود گیاهان داروئی هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده اند و برطبق سازمان
بهداشت جهانی امروز علی رغم پیشرفت صنعت دارو  92درصد مردم جهان برای درمان بیماری هاری خود از دارو گیاهی استفاده
می کنند(اسدپور .)0393 ،گیاهان داروئی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد شامل پیاز و سیر کاهش دهنده قندخون ،شنبلیله
کاهش دهنده چربی خون،زعفران درمان کننده افسردگی،زیره سیاه جهت جلوگیری ریزش آب از چشم،گیاه الله واژگون درمان
کننده درد های مفصلی،خاکشیر جهت اشتها آوری،گیاه موسیر جهت آرامش بخشی،حنا جهت رفع خشونت صدا،گل گاوزبان و
اسطوخودوس جهت آرامش اعصاب، ،مریم گلی جهت آرامش بخشی،نعناع جهت رفع اضطراب،آویشن جهت درمان سرفه،رزماری
وگل محمدی جهت نشاط بخشیدن،ریحان جهت رفع افسردگی،شاه پسند وحشی و دارچین جهت آرامش بخشی ،گیاه سدر جهت
تسکین درد،راش وگل همیشه بهار می باشند(ابراهیم پور وهمکاران.)0399 ،
فضای سبز شهری بر اکولوژی شهری به ویژه اقلیم ،هوا ،خاک ،آب های زیر زمینی و جامعه حیوانی تاثیر می گذارد .مهم
ترین اثر فضای سبز در شهرها ،کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار
کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله نموده ،سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می
شوند( .)Razmjoo,2008امروزه جامعه شناسان ،روان شناسان و پزشکان بر این باورند که فضای سبز افزون بر تامین بهداشت
جو و محیط مکانهای مسکونی ،نقش مثبتی در سالمتی شهروندان به عهده دارد .شناخت گونه های گیاهی بومی که می توانند در
طراحی فضای سبز به کار آیند ،با توجه به کمبود آب و کیفیت نامساعد خاک در اکثر نقاط کشور ،با استفاده از گونه های بومی به
صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر در می آیدگروهی از گیاهان دارویی مانند رزماری ،اسطوخودوس ،بومادران ،سانتولینا ،گل محمدی،
انواع ختمی ،اکالیپتوس ،سپستان ،کارم رنگی ،مورد ،خرزهره ،همیشه بهار ،برگ بو ،اقاقیا ،کرچك قرمز ،مغربی ،کم و بیش در
فضای سبز کشور کشت می شوند ولی گروه دیگری مانند کورک ،سرخارگل ،خارشتر ،گل گاو زبان ،گاو زبان بوراگو ،بابونه،
بومادران استاندارد ،زوفا ،سداب ،بیدمشك ،عناب و سماق ،قابلیت واردشدن در فضای سبز را دارند اما تابحال مورد توجه جدی قرار
نگرفته اند.از جمله گیاهان دارویی که در احداث باغهای عمومی در ایران مورد استفاده قرار گرفته می توان ازاقاقیا ،بیدمشك،
خرزهره ،زوفا ،سنجد تلخ ،ریش بز ،بابونه ،گل انگشتانه ،زرشك ،ختمی،گل ساعتی ،گل سرخ ،گاوزبان ،همیشه بهار ،گلرنگ،
زعفران و مانند آنها نام برد.درکشورهای دیگر گیاهانی مثل پدوفیل و ذغال اخته در فضای سبز کاشته می شده است (دوازده
امامی.)0393،معموالگیاهان دارویی در مدت کوتاهی ،سطح خاک را فرا می گیرند و به علت سبزی و کوتاهی شان زیبایی خاصی را
پدید می آورند .این گیاهان نسبت به مواد غذایی پر توقع نبوده و آب بسیار زیادی نیاز ندارند.

 -5منطقه مورد مطالعه
شهر مهاباد یکی از شهرهای کردستان مکریان می باشد .منظور از منطقه ای که به آن کردستان مکری نام می بریم از نقطه
نظر طبیعی توده مرتفعی است که از شمال به اشنویه و دریاچه ارومیه (رضائیه) و مراغه و از جنوب به کردستان(سنندج ) محدود می
باشد .این ناحیه از طرف غرب با عراق و از طرف شرق با تکاب هم مرز و همسایه است .این ناحیه بین دو جلگه از شرق وغرب به
ترتیب قزل اوزون و بین النهرین عراق واقع شده واز 33درجه و  43دقیقه تا  33درجه و  32دقیقه عرض شمالی و از  44درجه و33
دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ را دراختیار دارد .حداقل ارتفاع از آب دریا در سواحل دریاچه ارومیه  0221مترو حداکثر
ارتفاع در نواحی غربی و جنوب غربی از  3111متر تجاوز نمی کند.
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 -6نتیجهگیری
کیفیت معماری و محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد .در ادوارگذشته در کنار توجه به
تفرج روح و زیبایی،جنبه دارویی و اقتصادی کشت گیاهان درفضای سبز و باغها مدنظر بوده و در همه آنها از باغ معلق بابل مربوط
به سالهای قبل از میالد مسیح تا پردیس های ایرانی مربوط به قرن پنجم میالدی ضمن رعایت جنبه های زینتی و هنری گیاهان
کاشته شده ،مصارف خوراکی ،دارویی ،صنعتی ،دفع آفات و مانند آن مورد توجه جدی بوده است و در چهارچوب سنت و اصول ،هیچ
چیز بی مورد و یا تنها برای زیبایی وجود نداشته بلکه آنچه مفید والزم بوده زیبا عرضه شده است .امروزه بکارگیری گیاهان در
معماری و فضای سبز تنوع گونه ها و اکوتیپ ها (از نظر رنگ ،فرم ،اندازه و سازگاری) را دوچندان می کند و تاثیری به سزایی در
روند آرامش بخشی به انسان ها دارد و ضریب اطمینان موفقیت طرح و انعطاف طراحی بیشتر می شود .وجود گیاهان دارویی در
نسل جدید معماری های تك برای ارتقا تاثیر بر مخاطب استفاده می شود  .با واردکردن گیاهان دارویی درفهرست گیاهان مناسب
برای فضای سبز ،گیاهان دارویی گسترش قابل توجهی پیدا می کند که بعلت این گستردگی سطح و اقلیم ،تعداد زیادی از عوامل
طبیعی اثر خود را بر گیاه اعمال می کنند و عالوه بر آن برداشت از طبیعت هم کاهش می یابد و این خود تاثیر به سزایی در آرامش
و آسایش محیط و انسان خواهد گذاشت .چنانچه در اثر اقبال عمومی ،گیاهان دارویی به فضای سبز  ،منازل و داخل آپارتمانها و
روی پشت بامها راه یابد ،به انقالبی سبزدر این زمینه تبدیل خواهد شد.
منظر طبیعی به عنوان پیشگیری و رهایی از فشارهای روزمره با بررسی کیفیت محیط طبیعی و ارتباط انسان با آن از پایه های
اصلی اعتقادات معماری منظر است .در مورد شفا بخشی می توان گفت که به دنبال ارتقاء آسایش و آرامش انسان در مراکز درمانی
با دید و منظر طبیعی می باشد ،این رویکرد که هم جسم و هم ذهن را در بر می گیرد و به سالمت و تندرستی انسان اهمیت قائل
است و در بهبود روان انسان در کنار جسم تأثیر مستقیم و مثبت می گذارد.در واقع باغ های شفا بخش برای کاهش فشار روانی
زندگی روزمره ساخته می شوند ،با توجه به آنکه گیاهان سهم بسزایی در تأثیر گذاری بر معیارهای احساسی و شناختی مربوط به
شفا بخشی دارند الزم است در مراکز درمانی نیز مورد توجه خاص قرار گیرند ،چراکه بیشترین تاثیر را در روح و روان انسان دارد و
احساس بیشتری را در بیماران ایجاد می کند .آب نیز یکی از عناصر تاثیر گذار در طراحی و زیبایی و ایجاد احساس آرامش در روح
و روان انسان و حسی آرو بودن در محیط می شود .آب با ایجاد موسیقی طبیعی در محیط پر هیاهو مراکز درمانی باعث آرامش در
فرد می شود .استفاده از گیاهان عالوه بر زیبایی باعث کاهش آلودگی صوتی ،استفاده از سایه ،ایجاد رایحه و نسیم می شود.این
عوامل باعث آسایش و احساس لذت بخش تر شدن محیط درمانی برای بیماران می شود.
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بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش های دستیابی
به شهر هوشمند پایدار

معین مهدی زاده
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چکـیده
امروزه با توسعه شهرنشینی  ،جوامع با چالشهای فراوانی برای ایجاد زیر ساخت ها و تامین نیازهای روز افزون ساکنین
روبرو شده اند.پس از گذر از عصر کشاورزی و عصر صنعتی  ،وارد عصر دانش و ارتباطات شده ایم و روز به روز فناوری ها
و تسهیالتی که ارتباطات و سایر امور را تسهیل می کنند وارد زندگی مردم می شوند؛ پس می توان از این فناوری ها در
جهت کاهش یا حتی حذف مشکالت پیش روی جوامع مختلف استفاده کرد .اینجاست که مفهوم شهرهای هوشمند شکل
گرفته که تمام ابعاد زندگی شهری ،حمل و نقل،ساخت و ساز،بهداشت و درمان  ،انرژی ،ارتباطات و  ...را در بر میگیرد و به
کاهش یا حذف این مشکالت کمک میکند.در این مقاله برآنیم تا بررسی ادبیات موضوع ؛ ابعاد ،ویژگی ها و چهارچوب
های شهر هوشمند را بررسی کنیم و با توجه به رابطه دو طرفه ای که بین شهر هوشمند و پایدار وجود دارد  ،نیازمند توجه
بیشتر به مفهوم پایداری در دل شهر هوشمند هستیم؛ما نیز به بررسی اجمالی این رابطه پرداخته و تاثیرات متقابل آنها
روی هم را بیان می کنیم و در نهایت با بیان مشکالت و چالش های پیاده سازی شهرهای هوشمند در جهان و ایران
سعی می کنیم راهنمای سایر محققان و متخصصان برای تحقیقات آتی آنها برای جل این معضالت باشیم.

واژگـان کلـیدی :شهرنشینی ،شهر هوشمند ،توسعه پایدار ،فناوری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر ()m.mehdizadeh@student.art.ac.ir
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رشد شهری با سرعت بی سابقه ای در سراسر جهان در حال وقوع است و اثرات خارجی آن بر محیط زیست و جامعه آشکار
است .شهرها و کلانشهرها نوع جدیدی از مشکلات را تولید می کنند؛ مدیریت زباله ،کمبود منابع ،آلودگی هوا ،نگرانی سلامت انسان،
ترافیک و کهنگی زیرساخت ها عمده ترین مشکلات موجود در میان پایه فنی ،فیزیکی و مشکلات مواد می باشند .این بحرانها
عمدتا ناشی از رشد جمعیت سریع  ،رشد مصرف منابع طبیعی همراه با صنعتی شدن  ،شهرنشینی ،جهانی شدن ،افزایش کشاورزی
و شیوه زندگی پر مصرف هستند( .بهزادفر .)8392/بیشترین آسیﺐ های زیست محیطی و ناپایداری در توسعه از پیامدهای
شهرنشینی و توسعه صنعتی است ؛ در نتیجه مهمترین نقاط برای تاثیرگذاری و تﻐییر جهت به سمت توسعه پایدار از کانونهای
شهری نشات می گیرد.
در سالهای اخیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تمام جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده و انسان شهرنشین
به دلیل ماهیت وجودی شهر (علی الخصوص شهرهای بزرگ) به عنوان یک سیستم پیچیده از این قاعده مستثنی نبوده است.
راهحل فناوری برای حل معضالت مدیریت و سکونت در شهرهای بزرگ،استفاده از مفهوم شهر هوشمند است که مورد توجه
بسیاری از متخصصان حوزه مدیریت شهری قرار گرفته است اما پیاده سازی آن نیازمند ایجاد زیر ساختهای مختلفی در ابعاد
مختلف از جمله منابع انسانی،زیر ساختهای ارتباطی،فرهنگ شهری و  ...است که باید ایجاد میشود .شهر هوشمند باید همسو با
مولفه های توسعه پایدار(جامعه،محیط زیست،اقتصاد) باشد . .ایجاد شهر هوشمند بدون توجه به توسعه پایدار و بالعکس  ،مدیریت
شهرهای آینده را دچار مشکل خواهد کرد زیرا دو عبارت توسعه و پایدار در کنار هم مناسﺐ خواهند بود و توسعه(ناپایدار) ممکن
است در زمان حاضر سبﺐ حل مشکالتی شود اما در خصوص موفقیت آن در سالهای آتی تضمینی وجود نخواهد داشت.
از منظر متخصصان مختلف در سراسر دنیا ،شهر هوشمند دارای ویژگی ها و ابعاد متفاوتی است که به بررسی چندی از این
نظرات در مقاله پیش رو خواهیم پرداخت .اما پیاده سازی شهر هوشمند پایدار مانند هر امر تاثیر گذار دیگری با چالش هایی
روبروست و کشورمان ایران نیز مانند تمام کشورهایی که در جهت توسعه حرکت میکنند برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند
شناسایی و حل این چالش ها در سریعترین زمان ممکن است تا با حل این معضالت ؛ گامهای توسعه پایدار را هرچه سریعتر و بهتر
یکی پس از دیگری بردارد.

 -2مشکالت بوجود آمده در اثر توسعه شهرنشینی
در سراسر جهان ،جمعیت شهرها در حال رشد است و پیش بینی می شود که تا سال  2535بیش از  65درصد جمعیت جهان
در شهرها زندگی می کنند) .(Adeoluwa Akande/2019شهرها و کلانشهرها نوع جدیدی از مشکلات را تولید می کنند؛
مدیریت زباله ،کمبود منابع ،آلودگی هوا ،نگرانی سلامت انسان ،ترافیک و کهنگی زیرساخت مشکلاتی در میان پایه فنی ،فیزیکی و
مشکلات مواد می باشد .این بحرانها عمدتا ناشی از رشد جمعیت سریع ؛ رشد مصرف منابع طبیعی همراه با صنعتی شدن ،
شهرنشینی ،جهانی شدن ،افزایش کشاورزی و شیوه زندگی پر مصرف هستند .عالوه بر این ،شمار زیادی از ابرشهرها در سراسر
جهان وجود دارند که اشتباهات مدیریت شهری فراوانی در اداره آنها رخ میدهد(بهزادفر .)8392/اولین نظریات منسجم در خصوص
آینده جامعه ،اقتصاد و تاسیسات شهری تحت تاثیر فن آوری پیشرو در دهه  8905بیان شد .شناخته شده ترین آنها ،نظریه شهر
سالم و کارآمد است که به عنوان پاسخ به وضعیت بحرانی شهرهای انقالب صنعتی اولیه توسط  E. Howardدر سال  8989در
کتاب با عنوان (شهر باغهای فردا) بیان کرد(.)Margarita Angelidou/2015
در دوره جدید ،حرکت به سوی مراکز شهری شتاب بیشتری یافته است .با تﻐییرات تکنولوژیک در وسایل حمل و نقل ،
ماشینی شدن کشاورزی و سایر موارد مرتبط با موضوع  ،مردم روستاها از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد شهری می رسند که عده ای
از کارشناسان از این دوره به عنوان " انقالب شهری " نام می برند.در این دوره جمعیت زیاد و کاالها و تولیدات بسیار  ،در یک
مکان محدود شهری تمرکز می یابند.مهاجرت روستائیان به سوی شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ که به صورت نقاط جاذب
جمعیت در آمده بودند ،موجﺐ ظهور پدیده ای به نام کالنشهر در شبکه شهری کشور شد و این پدیده از نظر جمعیتی  ،عملکردی ،
کالبدی  ،فضایی و غیره تمامی شبکه شهرنشینی را متاثر ساخت.تمرکز شهری بیش از حد در مناطق شهری باعث کمبود مسکن،
کمبود تاسیسات و تجهیزات زیر ساختی ،وخامت روزافزون ارتباطات و ترافیک شهری  ،افزایش اجاره بهاء ،فقر ،حاشیه نشینی ،
آلودگی های زیست محیطی و بسیاری معضالت و مشکالت دیگر شد(بهزادفر.)8392/

 -3توسعه فناوری چه کمکی به حل معضالت بوجود آمده میکند؟

 -4چرا شهر هوشمند؟
کارشناسان صنعت و دانشگاه روی این موضوع اتفاق نظر دارند که؛ شهر هوشمند راه حل ایده آل مقابله با چالش های ناشی از
شهرنشینی شدید ،رشد جمعیت ،بدتر شدن منابع انرژی و آلودگی محیط زیست است .با توجه به نیازهای کیفیت زندگی (quality
) ،of lifeشهرهای هوشمند مدرن بر روی راه حل های پایدار و کارآمد برای مدیریت انرژی ،حمل و نقل ،مراقبت های بهداشتی،
حکومت داری و بسیاری موارد تاثیر گذار دیگر تمرکز ویژه ای دارند تا نیازهای شدید شهرنشینی را حل کنند.دنیای مدرن ،شهرهای
هوشمند را به مثابه آرمانشهری جدید بیان می کند .کارشناسان ادعا می کنند که شهر هوشمند ،راه حل ایده آلی برای مدیریت
چالش های زیاد شهرنشینی است .برخی از چالش های عمده ای که به دنبال شهرنشینی ایجاد میشوند عبارتند از :مشکالت
مدیریت زباله ،آلودگی هوا ،تراکم ترافیک ،آسیﺐ های ناشی از سالمت انسان و کمبود منابع)(Bhagya Nathali Silva/2018
هوشمند سازی شهر به بهبود استانداردهای زندگی شهری از نظر اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کمک میکند.شهر
هوشمند برای بهبود مزیت رقابتی شهرها،افزایش پایداری و قابلیت زندگی شهروندان هوشمند در دنیای واقعی ایجاد شده است.یک
تعریف معروف بیان می کند که یک شهر هوشمند زیرساخت های فیزیکی ،اجتماعی ،تجاری و زیرساخت های فناوری اطالعات را
برای تقویت هوش شهر به هم متصل میکند) .(Bhagya Nathali Silva/2018پتانسیل فناوری ها نوین در ارائه ابزارهای
موثر برای توسعه شهرهای قرن جدید ،باعث شده است که شهرهای هوشمند یک مفهوم بسیار جذاب برای مدیران و برنامه ریزان
باشد .در نتیجه ،مدل شهر هوشمند به عنوان وسیله ای مناسﺐ برای مدیریت چالش های شهری و محیط زیست مورد استفاده قرار
گرفته است.امروزه تفکر ایجاد شهرهای هوشمند به جنبشی جهانی تبدیل شده است که مارا قادر میکند تا بهتر از منابع موجود
شهرها استفاده کنیم ؛ همچنین تصمیم گیرندگان را قادر میسازد تا با بهره بردن از داده های بدست آمده ،منابع را دقیق تر و بهتر
اختصاص دهند.حرکت به سمت شهرهای هوشمند در سطح سیاست های ملی وشهری در حال وقوع است و صدها طرح ابتکاری
شهری در سراسر جهان وجود دارد که جمعیت زیادی از آنها بهره مند میشوند و منابع اصلی به آنها اختصاص یافته است .شماری از
این پروژه ها ابعادی فراتر از فناوری را در بر می گیرند (بهزادفر.)8392/
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در اواسط دهه  ،8885بسیاری از مطالعات شامل چشم انداز هایی درباره شهرهای آینده بود که در آن  ICTعامل اصلی
دموکراسی و مدیریت شهری است .نظریه پردازان دهه  2555-8885تصریح کردند که اینترنت به مردم امکان می دهد تا از هر
مکانی در جهان به تمام کاالها و خدمات دسترسی یابند .به احتمال زیاد تمام کارکردهای آنها به دنیای دیجیتال منتقل خواهد شد؛
بدین ترتیﺐ ،شهرهای فیزیکی مستعد انقراض بوده ،زیرا مزایای تراکم فضایی از بین خواهد رفت Margarita
) .)Angelidou/2015در قرن اخیر پیشرفت های سریع در فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبه مدیران این امید را داد که
تاثیرات بحران های محیطی و اجتماعی -اقتصادی در سطح جهانی با کمک فن آوری ها کاهش خواهد یافت ؛ مانند دستیابی به
اهداف اقلیمی با کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای،پس از ایده شهرهایی که از مزایای این پیشرفت های تکنولوژی
بهره ببرند بسیار حمایت خواهد شد،زیرا پیشرفت های سریع اخیر در حوزه فناوری ،راهکارهای استفاده از فناوری برای شهرها را
ایجاد می کند(بهزادفر.)8392/
در شهرها ICT ،احتماال به طور قابل مالحظه ای برای حل مشکالت نوظهور زندگی شهری کمک خواهد کرد .به عنوان
مثال ،ترکیبی از داده ها وسیاست های مناسﺐ میتواند ترافیک صبحگاهی را روان تر کند یا مصرف باالی انرژی شبانه را کاهش
دهد) .(Paolo Neirotti and others/2014پیشرفت های تکنولوژیکی سال های اخیر ،امکان توسعه مجموعه گسترده ای از
راه حل ها و محصوالت را فراهم می کند که به دنبال فعال کردن شهر هوشمند هستند .این محصوالت از فناوری اطالعات و
ارتباطات برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در زمینه هایی مانند حمل و نقل ،انرژی ،مراقبت های بهداشتی ،آب و زباله استفاده
می کنند) .) Margarita Angelidou/2015مفهوم اتصال اشیاء روزمره از طریق شبکه های موجود ،با ظهور دستگاه های
هوشمند و پیشرفت های اخیر آنها اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اقبال گسترده ی گروه های مختلف ،مفهوم
) ،IOT (Internet Of Thingsدر کارکردهای بسیاری تاثیر مثبت داشته است که از آنها میتوان به؛ خانه هوشمند ،شهر
هوشمند ،انبار هوشمند ،سالمت هوشمند اشاره کرد).(Bhagya Nathali Silva/2018

 -5شهر هوشمند چیست؟
هنوز توافق کلی در مورد معنای اصطالح "شهر هوشمند" یا ویژگیهای توصیفی آن وجود ندارد .با این حال ،توافق گسترده
ای در مورد این واقعیت وجود دارد که شهر های هوشمند با استفاده گسترده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر حوزه های
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مختلف  ،به شهرها کمک می کنند تا از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند .با این حال ،راه حل های مبتنی بر فناوری اطالعات
و ارتباطات می تواند به عنوان تنها یکی از منابع ورودی مختلف برای پروژه ها و رویکردهای برنامه ریزی و زندگی شهری مورد
توجه قرار گیرد که هدف آن بهبود پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی یک شهر است .بخشی از ادبیات شهر هوشمند ،بر روی
نیاز به برنامه ریزی و کنترل در سطح شهر و عملکرد مرکزی سیستم های اطالعاتی به عنوان سیستم عصبی دیجیتال شهر که
اطالعاتی از منابع ناهمگون (مانند فاضالب ،فضاهای پارکینگ ،دوربین های امنیتی ،ترموستات مدرسه ،چراغ های سوئیچ  ،و
غیره ).به دست می آورد ،تاکید میکند.پس به این ترتیﺐ شهرهای هوشمند سیستم های پیچیده ای هستند که "حس و عمل"
دارند و در آن واحد حجم زیادی از اطالعات واقعی را پردازش می کنند و در فرآیندهای مختلف ،سیستم ها ،سازمان ها و زنجیره
ارزش به منظور بهینه سازی عملیات و اطالع رسانی به مقامات در مورد مشکالت ،یکپارچه می کنند .یک شهر هوشمند باید قادر
به استفاده و بهره برداری از دارایی های مشهود (زیرساخت های حمل و نقل ،شبکه های توزیع انرژی ،منابع طبیعی) و نامشهود
(سرمایه انسانی ،سرمایه فکری شرکت ها و سرمایه سازمان در ادارات دولتی) باشد).(Paolo Neirotti and others/2014
ترکیﺐ چند ویژگی ،یک شهر هوشمند را ایجاد می کند .اکثریت پیشنهادات شهر هوشمند شامل چهار ویژگی اصلی زیر
هستند ؛ پایداری ،کیفیت زندگی ،شهرنشینی و هوشمندی).(Bhagya Nathali Silva/2018
شهر هوشمند ،شهری است بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور ( )ICTکه سعی دارد ضمن دگرگون کردن شیوه
های زیست و فعالیت ،پاسخگوی نیازهای شهروندان از طریق برنامه ریزی ،طراحی ،توسعه و نوسازی جوامع برای ترقی دادن حس
مکانی،حفﻆ منابع طبیعی و فرهنگی،توزیع عادلانه هزینه ها و مزایای توسعه ،افزایش یکپارچگی اکولوژیکی در دوره های کوتاه و
بلند مدت و نیز افزایش کیفیت زندگی از طریق توسعه دامنه گزینه های حمل و نقل،اشتﻐال و مسکن به روش معتبر مالی به نحو
مطلوب باشد.درواقع" ،شهر هوشمند" واقعیتی است که با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی اطلاعات در شهر ،و در راستای
پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان به اطلاعات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در زندگی شهری آنان ،پا به عرصه
حضور می گذارد (اربابی.)8380/
IOTاجزای اصلی بنیان شهرهای هوشمند را فراهم می کند .شهر هوشمند کاربردی از  IOTاست ،بدین ترتیﺐ مکانیزم
عملیاتی زیر را از  IOTبه ارث می برد؛ تولید داده ها ،مدیریت داده ها و مدیریت برنامه).(Bhagya Nathali Silva/2018
شهر هوشمند به عنوان یک شهر مدرن پیشرفته تعریف می شود که از فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری های دیگر برای
بهبود کیفیت زندگی ( ،)QOLرقابت ،بهره وری عملیاتی خدمات شهری استفاده می کند و در عین حال از دسترسی نسل های
کنونی و آینده به منابع اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی اطمینان حاصل میکند).(Bhagya Nathali Silva/2018

 -6ابعاد و ویژگی های شهر هوشمند
اساسا ،استراتژی های یکپارچه شهر هوشمند با هدف اتصال فضای فیزیکی شهرها به حوزه اقتصادی و اجتماعی  -ارتباطی
است که هرچند به وضوح موجود است ،همیشه برای دانشمندان و سیاست گذاران مشکل ساز است Margarita
) .)Angelidou/2015دامنه هایی که در آن سیاست های توسعه شهری قابل اجرا هستند ،به دو حوزه "سخت" و "نرم"
طبقه بندی می شوند .حوزه های سخت به دفاتر و ساختمان های مسکونی ،شبکه های انرژی ،منابع طبیعی ،مدیریت انرژی و آب،
مدیریت زباله ،محیط زیست ،حمل و نقل ،تحرک و تدارکات اطالق میشود .به عبارت دیگر ،حوزه های سخت ،امکانات شهری
هستند که با استفاده از آنها مفهوم حس کردن سپس عمل کردن با توجه به استفاده از حسگرها ،فن آوری های بی سیم و راه حل
های نرم افزاری برای رسیدگی به داده های بزرگ،قابل دستیابی است .حوزه نرم شامل مواردی نظیر آموزش و پرورش ،فرهنگ،
سیاست هایی است که کارآفرینی ،نوآوری و شمول اجتماعی ،و همچنین ارتباطات بین ادارات دولتی محلی و شهروندان را تقویت
می کند (دولت الکترونیک) .در این زمینه ICT ،دارای نقش محدودتری است) .(Paolo Neirotti and others/2014شهر
هوشمند عبارت است از  :حکمرانی هوشمند ،انرژی هوشمند ،ساخت و ساز هوشمند ،جابجاییهوشمند ،زیر ساخت هوشمند،
تکنولوژی هوشمند ،مراقبت های بهداشتی ،شهروندی هوشمند که تمام این عوامل بر توسعه پایدار تاثیر دارند(پویا پارسا و
دیگران.)8386/
 .8حکومت هوشمند :شامل مشارکت سیاسی و فعال ،خدمات شهروندی و استفاده هوشمند از دولت الکترونیک می
باشد.
 .2انرژی هوشمند :کاهش استفاده از انرژی به کمک نوآوری های فناوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت.
 .3ساخت و ساز هوشمند :ساخت و ساز هوشمند به مفهوم بین المللی سازی شهر و استراتژی ارتقا شهر در سطح بین
المللی ،توسعه پروژه های راهبردی در راستای موقعیتهای بین المللی شهر و کمک به حفﻆ جمعیت روستایی می
باشد.
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جابجایی هوشمند :جابجایی هوشمند به مفهوم کاهش گره های ترافیکی بوسیله آسان سازی گراف های شهری،
ایجاد فرهنگ هایی مانند استفاده از وسایل نقلیه جدید و سیستم حمل و نقل هوشمند می باشد.
زیر ساخت هوشمند :زیر ساخت هوشمند به مفهوم استفاده از تکنولوژی ،افزایش پایداری و مدیریت بهتر منابع
طبیعی است.
تکنولوژی هوشمند :تکنولوژی هوشمند به مفهوم استفاده هر چه بیشتر از اینترنت ،دسترسی به اینترنت همگانی ،و
به طور کلی نفوذ استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.
مراقبت های بهداشتی هوشمند :مراقبت های بهداشتی هوشمند به مفهوم توسعه برنامه های دیجیتالی برای گروه
های در معرض خطر ،کنترل خانه از راه دور یا سیستم هشدار یا سیستم هشدار برای بیماران ،کارت سلامت
الکترونیکی و خدمات آنلاین پزشکی می باشد.
شهروندی هوشمند :عنصر متمایز کننده شهر دیجیتالی از شهرهوشمند وجود مردم هوشمند است .مردم هوشمند بر
اساس مهارت ها و سطح آموزشی شان تعریف می شوند .کیفیت تعاملات اجتماعی همچون یکپارچگی ،زندگی
جمعی و توانایی بر قراری ارتباط با جهان ،نیز از مصادیق مردم هوشمند به شمار می آید.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731

شکل شماره  8ویژگی های شهر هوشمند را در چهار دسته اصلی کیفیت زندگی،پایداری،شهرنشینی و هوشمندی بیان میکند،
سپس محدوده عمل و تاثیر هر یک از این چهار عامل را به صورت خالصه بیان میکند.همچنین شکل زیر گویای این نکته نیز
هست که هوشمند سازی و توسعه پایدار در رابطه متقابل دائمی بوده و باید به آنها مانند یک چرخه نگاه کرد (Bhagya Nathali
).Silva/2018

شکل  -1ویژگی های شهر هوشمند )(Bhagya Nathali Silva/2018

 -7چهارچوب های شهر هوشمند
در شکل شماره 2به بیان چهارچوب های شهر هوشمند و خدماتی که در هر حوزه ارائه میشود میپردازیم.همانطور که نشان
داده شده است  0محور اصلی ؛خدمات هوشمند،محافظت از محیط زیست ،زیر ساختهای شهری هوشمند ،ارتباطات و امنیت
عمومی چهارچوب های ایجاد شهر هوشمند هستند (.)yigitcanlar T/2018
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شکل –2چهارچوب شهر هوشمند ()yigitcanlar T/2018
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شکل  3چهارچوب پیاده سازی شهر هوشمند  Lusailدر قطر را بیان میکند.

شكل –3چهار چوب شهر هوشمند  Lusailقطر

 -8شهرهوشمند پایدار
بیشترین آسیﺐ های زیست محیطی و ناپایداری در توسعه از پیامدهای شهرنشینی و توسعه صنعتی است  ،در نتیجه مهمترین
نقاط برای تاثیرگذاری و تﻐییر جهت به سمت توسعه پایدار از کانونهای شهری نشات می گیرد .به نظر می رسد به کارگیری
قابلیت های تکنولوژی در تمام بخش های شهری همراه با تاکید بر یکپارچگی ارتباطات و اطالعات ،سنجش و کنترل سخت
افزارها و برنامه های کاربردی میتوانند موانع فراروی شهر های پیشرو در عرصه هوشمندسازی را مرتفع نموده و زمینه ارتقاء
جذابیت و پایداری آنها را فراهم نمایند(بهزاد فر .)8392/یک شهر هوشمند پایدار ،یک شهر نوآورانه است که از فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTو سایر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی ،کارایی عملیات شهری و خدمات شهری و افزایش مزیت رقابتی شهرها
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استفاده می کند ،در حالیکه اطمینان حاصل می کند که نیازهای نسل های کنونی و آینده با احترام به جنبه های اقتصادی،
اجتماعی ،محیط زیست و همچنین فرهنگی برآورده شود).(Adeoluwa Akande/2019
توانایی یک شهر برای حفﻆ تعادل اکوسیستم  ،در حالی که خدمت و امور شهر در حال انجام است به عنوان پایداری شناخته
میشود .زیرساخت های سازمانی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی به عنوان چهار ستون شهر هوشمند در نظر گرفته می شوند.
) (Bhagya Nathali Silva/2018شکل شماره  8به بیان مولفه های توسعه پایدار پرداخته و تاثیراتی که فناوری اطالعات و
ارتباطات میتواند بر روی هرکدام از این مولفه ها ایجاد کند را بیان میکند).(Adeoluwa Akande/2019

مشارکت شهروندان یکی دیگر از مسائل مربوط به یک شهر هوشمند و پایدار است .فراتر از سیاست های دولت ،اقدامات
فردی شهروندان می تواند به طور جمعی بیش از سیاست ها در تعیین هوشمندی و پایداری شهر تاثیز بگذارد  .چنین اقداماتی
عبارتند از :ترویج فرهنگ صرفه جوئی در انرژی در خانوارها ،مرتﺐ سازی زباله ها ،تصمیم گیری در مورد استفاده از دوچرخه به
جای وسایل نقلیه شخصی ،و غیره).(Adeoluwa Akande/2019
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شكل –4چهارچوب شهرهای هوشمند پایدار تهیه شده توسط (Adeoluwa Akande/2019)UNECE-ITU

 -9مراحل ایجاد شهر هوشمند
اجرای شهر الکترونیک در چند مرحله انجام میشود؛پیدایش ،ارتقاء ،تعامل ،تراکنش و یکپارچهسازی پنج مرحله توسعه

اینگونه شهرها هستند.اولین مرحله از توسعه و هوشمندسازی شهرها ،ارائه زیرساخت های ارتباطی سریع به شهروندان از طریق پیاده
سازی بستر شبکه های ارتباطی فوق سریع با تکنولوژی بالا است که به عنوان یک راه حل طولانی مدت و پایدار با ارائه انواع روش
ها و سیستم ها خدمات کنترل و بهینه سازی و مصرف حامل های انرژی را به صورت چشمگیری کاهش می دهد(موالیی و
دیگران.)8380/

 -11موانع ایجاد شهر الکترونیک
در راه تحقق و پیاده سازی شهر الکترونیک ،موانع بسیاری اعم از محدودیت های فنی و تکنولوژیکی،دشواری های اقتصادی
و مالی،نگرش های موجود در جامعه در سطح مسئوالن و دستگاه های اجرایی گرفته تا عموم جامعه قابل مشاهده است.در میان
این موارد به طور اختصاصی میتوان به موارد زیر اشاره کرد (بهزاد فر: )8380/
 .8درمیان مسئوالن ،برنامه ریزان و نیز افکار عمومی جامعه هنوز ضرورت تحقق شهرهای الکترونیک به طور کامل درک نش
ده است و مدیران بلندپایه شهرداری ها ،در عمل ،از برنامه ریزی های انجام شده در جهت بستر سازی برای تحقق
شهرهای الکترونیک حمایت الزم را به عمل نمی آورند .لذا این مسئله نیازمند اتخاذ تدابیری در جهت تﻐییر اینگونه
نگرش ها است.
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فراهم کردن بسترهای پیاده سازی و تحقق شهرهای الکترونیک هزینه های سنگینی را بر دوش جامعه میگذارد پس
آماده سازی شهروندان برای تقبل این هزینه ها (مالیات بیشتر)از وظایف دولت هاست.
فقدان یا کمبود نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطالعات بخصوص در کشورهای جهان سوم
ثبت و نگهداری سوابق الکترونیکی و حفﻆ حقوق شهروندان
شهرهای که مجهز به سیستم های  ICTهستند ،لزوما شهرهای بهتر نیستند ،و تعداد باالی ابتکارات "هوشمندانه" که
توسط شهرداری راه اندازی شده است ،نشانه عملکرد بهتر شهر نیست .اما می تواند منجر به خروجی متوسط شود که
تالش های انجام شده برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان را نشان می دهد .(Paolo Neirotti and
)others/2014
عوامل متعددی می توانند روی راهی که شهرها برای توسعه طرح های شهر هوشمند مورد توجه قرار دهند تاثیر بگذارند
که به منابع و نیازهای سرمایه گذاری شهرهای هوشمند وابسته هستند؛ اندازه و تراکم جمعیتی  ،توسعه اقتصادی
،پیشرفت تکنولوژی  ،سیاست های محیطی دوستانه از جمله این عوامل هستند .به دلیل موانعی که بر سر راه توسعه
 ICTوجود دارد و نقش مرکزی زمینه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در شکل دادن به شیوه های هوشمند شدن
شهرها  ،می توان انتظار داشت که تنها یک الگوی منحصر به فرد از پیشرفت شهر هوشمند در سراسر جهان وجود نداشته
باشد).(Paolo Neirotti and others/2014
پیاده سازی شهرهای هوشمند در سراسر مراحل طراحی ،اجرا و عملیات چالش برانگیز است .مطابق شکل  ، 0هزینه
طراحی و بهره برداری ،ناهمگونی در میان دستگاه ها ،جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عظیم ،امنیت اطالعات و
پایداری ،برخی از چالش های عمده آن هستند).(Bhagya Nathali Silva/2018

شکل –5چالشهای دستیابی به شهر هوشمند).(Bhagya Nathali Silva/2018

 -11موانع دستیابی به شهر هوشمند در ایران
در شکل  6به توضیح چالشهای پیاده سازی و ایجاد شهر هوشمند در ایران پرداختیم و معضالت به پنج دسته اقتصادی،
فرهنگی ،مدیریتی،آموزشی و فنی تقسیم شد و چالشهای جدی هر دسته بیان شده است(بهزادفر.)8392/
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شكل –4چالشهای دستیابی به شهر هوشمند در ایران(بهزادفر)2331/

 -12نتیجه گیری
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در مجموع می توان اینگونه عنوان نمود که شهرهای هوشمند به مانند جوامع زنده هستند که از مهارتهای افراد و نهادهای
جمعی برای یادگیری و نوآوری و زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال برای برقراری ارتباط و همکاری آنالین استفاده میکنند .از
سوی دیگر آفرینش محیط های اقتصادی و اجتماعی جذاب که در آن شهروندان ،شرکتها و دولتها بتوانند به صورت تعاملی کار
و زندگی نمایند ،نقش کلیدی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهرهای هوشمند ایفا می نماید .تکنولوژی به تنهایی نمی تواند راه
حل تمام مشکالت باشد .هنگامی میتوان در رشد سرمایه های انسانی ،اجتماعی و محیطی سرمایه گذاری کرد که باعث توسعه
پایدار شهری شوند ،در حالیکه شهرها می توانند به تنهایی هوشمند باشند پس راه حل ایجاد شهرهای هوشمند واقعی توجه به
فاکتورهای انسانی و اجتماعی در کنار هوشمند سازی است(بهزادفر)8380/
توسعه همه جانبه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی و اقتصادی الزمه ایجاد یک شهر هوشمند بی نقص میباشد .در سالهای اخیر
موانعی پیش روی توسعه فناوری وجود داشته است که یکی از آنها عدم ایجاد زیر ساختهای فرهنگی است و نتیجه آن اتفاقاتی
است که در سالهای اخیر در زمینه استفاده از تکنولوژی هستیم که علت اصلی این مشکالت عدم آگاهی مصرف کننده از روش
درست استفاده از تکنولوژی است .تقلید کورکورانه از کشورهای پیشرو در زمینه شهرهای هوشمند ممکن است باعث پیشرفتهای
ظاهری و کوتاه مدت شود اما در صورتیکه با شرایط کشور تطبیق پیدا نکند در بلند مدت اثرات مخرب خود را روی تمام جوانﺐ
زندگی خانواده های ایرانی خواهد گذاشت .الهام گرفتن از شهرهای هوشمند پیشرو مانند آمستردام،سان فرانسیسکو و  ..تنها میتواند
به ما در رفع معضالت فنی موجود کمک کند در حالیکه سایر معضالت بسته به شرایط شهر هدف متفاوت خواهد بود و نیازمند
مطالعه در تمام جوانﺐ زندگی فردی اجتماعی میباشد.
ایجاد شهرهای هوشمند یا به مفهوم کلی تر هوشمند سازی مزایای بسیار زیادی برای جوامع دارد و بسیاری از امور را
تسهیل نموده و آسایش افراد را افزایش داده است اما الزاما باعث ایجاد آرامش در آنها نشده است برای مثال میتوان به  :از بین
رفتن حس امنیت شخصی در افراد ،احساس کنترل بیش از حد  ،وابستگی بیش از حد به تکنولوژی ،فاصله گرفتن از دنیای واقعی و
درگیر دنیای مجازی شدن،کمرنگ شدن ارتباطات فیزیکی افراد  ،هجوم بیش از حد اطالعات اضافی به ذهن افراد و ....اشاره کرد.
پس استفاده از فناوری باید با توجه به شرایط هر جامعه ای صورت گیرد و تمام جوانﺐ استفاده از آنها سنجیده شده تا در کنار
استفاده از مزایای آنها ضرر کمتری به سنت و فرهنگ و روابط مردم وارد شود .از آنجاییکه یکی از ابزار دستیابی به توسعه پایدار
ایجاد شهرهای هوشمند است به گونه ای که بتواند در خدمت مولفه های توسعه پایدار بوده و جوامع شهری را در جهت توسعه
پایدار سوق دهد .پس توجه به شهرهای هوشمند برای دستیابی به توسعه پایدار از نکاتی است که باید مورد توجه سیاست گذاران و
برنامه ریزان کالن کشور قرار گیرد.پیاده سازی پیچیده  ،نیاز به استفاده از دانش کشورهای پیشرفته در زمینه ، ICTایجاد زیر
ساختهای ارتباطی و اطالعاتی،توسعه فرهنگی از معضالت مهم ایجاد شهرهای هوشمند هستند که باید در گذر زمان و با تالش
بیشتر متخصصان امر ایجاد شوند.
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چکـیده
منتقدین معماری پایدار بر این باورند که معماری سبز فاقد زیبایی بصری است ،زیرا معماران این سبک فقط با در نظر
داشتن تعدادی معدودی از المانها اثر معماری خود را خلق میکنند که هیچ اثر زیبایی در آن نیست و فقط جنبههای
مصرف انرژی در ساختمان پایین آورده میشود .اما نمونههای اجرایی این سبک معماری نشان میدهد که معماری پایدار
در کنار پایین آوردن مصرف انرژی و همچنین سازگاری با محیط اطراف خود میتواند بسیار زیبا هم باشد .در این مقاله
ابتدا با ایجاد نظمی منطقی تعریفی از مفهوم زیباشناسی با استناد به گفتههای محققان و اندیشمندان حوزههای مختلف
تبیین گردیده است .پسازآن به ارائه تعریفی از معماری پایدار پرداخته و درنتیجه با استفاده از ویژگیهای مهم استخراج
شده از مفهوم زیباییشناسی با توجه به تعریف معماری پایدار ،میتوان جایگاه معماری پایدار را در زیباییشناسی معماری
یافت .در نهایت میتوان اینگونه گفت که امروزه با توجه به آلودگیهای گوناگون زیستی در زمین و محدودیت در منابع
نوسازی و بازسازی ساختمانها بهصورت پایدار به نظر میرسد نه یک تفنن بلکه یک ضرورت است که هم معماران و
طراحان وهم مالکین بنا باید به آن توجه و اهتمام ویژه داشته و به سمت آن حرکت نمایند اما در کنار آن بایستی به
مسائل زیباییشناسی برای دلپذیر بودن آنها از لحاظ بصری تأکید کرد ،زیرا باید در کنار توجه به صرفهجویی در مصرف
انرژی به زیبا بودن معماری آنها هم توجه داشت.

واژگـان کلـیدی :معماری پایدار ،زیباییشناسی ،زیباییشناسی معماری پایدار

 -1استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسالمی تبریز ()mojdesoroush@gmail.com
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 -1مقدمه
زیباییشناختی حسی است که در تمام موجودات یافت میشود در مورد موجود متفکر ،انسان ،این غریزه به اوج میرسد تالش
برای داشتن زیبایی و خلق آن در تمام حرفهها و زمینههای سبکشناسی پدیدار گشته است ،خصوصاً در مواردی که جایی برای
خالقیت وجود داشت ،انسان در تمام موارد در کنار تالش برای آسایش ،سعی نمود تا محیطی را برای خود بسازد که حس لطیف
زیبا شناسانه خود را ارضا کند و این مقوله در حیطه کاری معماران نیز نادیده گرفته نشده است .منتقدین معماری پایدار بر این
باورند که معماری سبز فاقد زیبایی بصری است ،زیرا معماران این سبک فقط با در نظر داشتن تعدادی معدودی از المانها اثر
معماری خود را خلق میکنند که هیچ اثر زیبایی در آن نیست و فقط جنبههای مصرف انرژی در ساختمان پایین آورده میشود؛ اما
نمونههای اجرایی این سبک معماری نشان میدهد که معماری پایدار در کنار پایین آوردن مصرف انرژی و همچنین سازگاری با
محیط اطراف خود میتواند بسیار زیبا هم باشد .در این پژوهش پاسخ به سؤال زیر مد نظر بوده است:
 چه نسبتی بین معماری پایدار و اصول مربوط به زیباییشناسی در معماری وجود دارد؟ هدف پژوهش :بررسی معماری پایدار و جایگاه آن در زیباییشناسی معماری روش پژوهش :این مطالعه از نوع تحلیلی محتوایی بوده و ابزار گرداوری اطالعات بهصورت تحلیل مفاهیم و نظریه هایموجود در مورد نحوه ی زیباییشناسی در مقوله ی معماری پایدار بوده است .برای بدست آوردن نتایج مطلوب در این
پژوهش و ارایه ی پاسخ های مناسب به سؤال فوق از تحلیل کتابخانه ای اعم از کتاب ،رساله و مقاالت استفاده شده
است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

 -2زیباییشناسی
واژه زیباشناسی آن طور که در زبان فارسی متداول است و معادل واژه «استتیک»  Aestheticsبه کار رفته است ،به معنی
ادراک است و از نظام فلسفی خاصی سخن می گوید که کارش کاوش در معنای جمال و شناخت زیر و بم های این پدیده است .

واژه زیباییشناسی را در سال 0586الکساندر باومگارتن Baumgarten. Alexanderبرای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا
ابداع کرد( .یاوری )8-9 ،0980 ،از قرن ها پیش به موازات پرداختن به زیباشناسی در مباحث فالسفه ،هنرمندان و معماران ،جستجو
برای تدوین علم اثباتی زیباییشناسی نیز جریان داشته است).لنگ« )93 ،0999 ،افالطون ،زیبایی را مخالف با هنر تعبیر کرد .
افالطون به خوبی می دانست که جز به کل و خاص به عام بستگی دارد .ایده زیبایی مطلق ،قدمت و اصالت را در کل می دید .
افالطون زیبایی را هماهنگی میان اجزا می داند با کل» (یاوری »06 ،0980 ،زیبایی شناسی باید بیان (ابراز) را نه تنها در بیان هنری
بلکه در تمام اشکال آن بررسی کرد( ».همان )05 ،یکی از انگیزه های مطالعه زیباییشناسی ،نسبی بودن ترجیحات و سلیقه های
انسان است( .اسپریتو )099 ،0986 ،براساس نظر جان دیویی درباره زیباشناسی« ،محتوای اثر هنری همان چیزی است که انسان
حس می کند .ذات یا ماهیت هر چیزی ،آن چیزی استت که ممکن نیست به نحو دیگری اندیشیده شود» (یاوری)0980 ،05 ،
موضوع علم زیباییشناسی ،تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شی یا یک فرایند تجربی ،زیبا یا حداقل خوشایند
نقش دارند( .گروتر )80 ،0999 ،درک توانایی انسان برای ابداع جلوه هایی است که از نظر زیباییشناسی خوشایند به حساب می آیند.
(لنگ )98 ،0999 ،تعریف جامع تجربه زیباشناختی باید از تمام مقاصد طراحی به دست آید ،زیرا لذت را از ارضای مجموعه این
مقاصد حاصل میشود .بنابراین ،مردم لذت را از محیطی کسب میکنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیک
مورد نیاز آنان را به خوبی تامین کند .برای دست یافتن به این مقصد ،ساختار محیط باید با نیازهای اندام واره ای ،شخصیتی،
اجتماعی و فرهنگی مردم ،در محیط جغرافیایی خاص منطبق شود .با فرض اینکه محیطی جاری رفتار را به خوبی تامین کند ،آن
محیط در صورتی از نظر زیباشناختی لذت بخش است که تجربیات حسی لذت بخشی را تداعی کند( .جایدری.)0980 ،

 -3معماری پایدار
طرح اصطالح معماری پایدار در مسیر نیل به معماری"حساس و پاسخگو "به محیط در اوخر دهه 56میالدی ،بازگو کننده
نگره ای در طراحی و ساخت فضاهای انسانی است که برخورداری از حساسیت های بوم شناختی را برای برقراری فضاهای زیستی
سالم با کیفیت و برخوردار از معانی و مفاهیم ارزشی_فرهنگی ،توامان با حفظ تعادل زیستی محیط فراگیر ضروری می داند .
)صیادی و مداحی)00 ،0986 ،

معماری پایدار با اقلیم همگام است و محیط زیست را بر هم نمی زند و معماری ای است که به اقلیم ،انسان ،فرهنگ و محیط
زیست خودش احترام بگذارد (صابری)0990 ،
معماری پایدار پاسخ معمارانه ایست که :زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری ازآنها را ،در حال و آینده را در درجه اول اهمیت
قرار میدهد و کیفیت زندگی و سکونت انسان ها و کلیه موجوداتی که در آن محیط زندگی میکنند را ارتقا میدهد و سطح آسایش
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زندگی را از نظر فیزیکی و روانی در محیط زیست بهبود می بخشد( .ادوارد )5 ،0989 ،درک مفهوم معماری پایدار به هیچ عنوان
منفک و جدا از درک مفاهیم جداگانه معماری و پایداری نیست .معماری را باید وسیله ای غیر قابل انکار برای زندگی و نه فقط
ساختن بلکه مجموعه ای از تفکر ،عملکرد و مصرف دانست و ساختارهای معمارانه نه فقط جهت استفاده فیزیکی بلکه استفاده
روحی و روانی نیز باشند .معماری پایدار واقعی نباید فقط در جهت مقابل و عکس نحوه ساخت و دخل و تصرف در طبیعت گام
بردارد .بلکه باید ضامن ساختارهای هماهنگ در طبیعت و انسان باشد( .همان)9 ،
«برای پایدار شدن یک اثر معماری میتوان سه اصل را متصور شد .اولین اصل یکی شدن با زمینه و بک گراند است .منظور از
زمینه صرفا طبیعت و یا چنین عناصر منفردی نیست بلکه منظور از بک گراند ،اجتماع ،سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،اقلیم ،جغرافیا،
تاریخ و غیره است .دومین اصل پایداری اصل استقالل یا عدم وابستگی است و یک سیستم پایدار باید به خودی خود ترمیم و
تنظیم شده و تا حد امکان نیازی به عناصر خارجی نداشته باشد .سومین اصل ،نو بودن و تازگی یک اثر است .یعنی یک معماری
پایدار همیشه نو و تازه است و هرگز غبار کهنگی نخواهد گرفت.

 -4اصول معماری پایدار
اصولی که از دیدگاه براند و رابرت وال باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه بندی شود ،به شرح زیر
است:
اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه بندی شود به شرح زیر است:
اصل دوم :هماهنگی با اقلیم Working with Climate
اصل سوم :کاهش استفاده از منابع جدید Minimizing new Resources
اصل چهارم :براوردن نیازهای ساکنانRespect for site
اصل پنجم :هماهنگی با سایت Respect for Site

اصل ششم :ایجاد یک روند مشارکتی
اصل هفتم :ارتباط با طبیعت
اصل هشتم :کل گراییHolism
اصل نهم :زیبایی :التیام روح و روان استفاده کنندگان جهت پایدار ماندن در اذهان (منبع :سفالیی)00 ،0999 ،

 -5زیباییشناسی معماری پایدار

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

اصل اول :حفظ انرژی Conserving Energy

زیباشناسی معماری پایدار برای ردیابی مفاهیم کلیدی که در زمینه آنچه که به معنای طراحی در یک مسیر پایدار است تالش
می کند ( .)0600 ،AlSayyadدر واقع یک بحث جدید برای توجیه نیاز به زیباییشناسی معماری پایدار بر تداوم الگوی پایداری
فعلی است .در مورد زیباییشناسی معماری پایدار ،میتوان پیش زمینه دانش الزم در این زمینه را به سه دسته طبقه بندی کرد یا به
عبارتی سه اصول زیبایی پایدار ایجاد شده است:
فلسفه ی زیباییشناختی عمومی ،فلسفه و زیباشناسی معماری ،تئوری و عمل پایدار )پایداری نشان دهنده یک فلسفه عملی،
پایداری به عنوان مفهوم مولد برق در فرایند طراحی ،واصول معماری پایدار (که عموما مربوط به محدودیت های خاص سایت خود
می باشد .این سه دسته بندی اصلی ساختمان را تشکیل می دهند ،که زیباییشناسی معماری پایدار چه خواهد شد وبنابراین برای
درک این موضوعات ،ارائه یک مبنای قوی برای استدالل در این زمینه حیاتی است) ، ( Barrett Douglass 2008براساس
اصول فیزیکی فینوچارو ) ( Finocchiaroبراین باور است که زیباییشناسی طراحی پایدار میتواند به عنوان یک معادله ی فرم
و ابعاد در رابطه با متغیرهای محیطی باشد .او همچنین به این نتیجه رسید که زیباشناسی طراحی پایدار یک فرایند تکامل زیستی
است که اشاره به فرم و عملکرد توام با هم دارد ).(Doevendans2011
زیباییشناسی پایدار یک مفهوم ناقص بدیهی ،فاقد زیرساخت های نظری و کمتر بهصورت نقطه عطف در پروژه ها مورد توجه
است .این استدالل بر این فرض منطقی استوار است که اگر اصول طراحی پایدار زیبا هم باشند ،اجتماع با تمایل بیشتری آنها را
خواهد پذیرفت .نه احساس زیبایی که خود معماران پدید آورنده آن هستند ،بلکه روشی که در آن معماران ،مهندسان و طراحان
منظر بتوانند طراحی پایدار را با همه غنای دیداری و تنوع فضایی اش ،از طریق مجموعه ای از نگرش های معمارانه به تصویر
بکشند .طراحی پایدار میتواند چشم اندازی را ارائه کند که به اکوزیباییشناسی اجازه دهد به تدریج به عنوان یک سبک یا یک
جنبش جدید در معماری رشد کند .چالش معماران ایجاد زیبایی بیشتر با مداخله کمتراست» (ادوارد)00-00 ،0989 ،
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میل به زیبایی از نیازهای اساسی وجود فطری انسان است که از طریق آن میتوان به کمال مطلوب رسید .در معماری گذشته
ی هر کشور بناهایی هستند که زیبا می نمایندو مولفه هایی که این زیبایی را به وجود آورده اند موجب دوام و افزایش عمر این
بناها شده اند .در معماری پایدار با حفظ انرژی ،هماهنگی با سایت ،توجه به بگراند ،،ارتباط با طبیعت ،نو بودن و تازه بودن بنا برای
براوردن نیازهای ساکنین رو به رو هستیم .این عوامل با کنار هم قرار گرفتن و تاثیر پذیری از عامل زیباییشناسی به عنوان یک
جنبش جدید در معماری پایدار میتواند به خلق یک اثر با غنای دیداری و ارزشمند فرهنگی که بر روح و روان ساکنین اثر مثبت
گذاشته و باعث پایدار ماندن اثر در ذهن شود بینجامد.
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اسپریتو ،ی  )0986(.تاریخچه زیباییشناسی و نقد هن ) زیباییشناسی در جهان غرب( ،آژند ،یعقوب چاپ دوم(،
انتشارات مولی.
ادوارد ،ب( )0989رهنمون هایی به سوی معماری پایدار ،شهروز تهرانی ،ایرج ،چاپ دوم( ،انتشارات نشرمهرازان.
سفالیی ،ف ( ")0999کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدار" ،مجله آبادی ،شماره 30
جایدری ،ا" ( .)0980مروری تحلیلی بر مفاهیم زیبایی وارزش های ارزش شناختی در معماری" ،کنفرانس بین الملی
مهندسی عمران ،معماری و  09دی ،تبریز ،ایران  -طراحی شهری بر مبنای توسعه پایدار 09-05 ،دی ،تبریز ،ایران.
گروتر ،ی ( )0999زیباییشناسی در معماری ،پاکزاد ،جهانشاه .همایون ،عبدالرضا ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
لنگ ،ج  )0999(.آفرینش نظریه معماری؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط ،عینی فر ،علیرضا ،انتشارات دانشگاه
تهران.
یاوری ،،ح  )0980(.آشنایی با زیباییشناسی ،چاپ اول ،انتشارات آذر
8- Doevendans, K. (2011) Aesthetics of Sustainable Architecture. 2
9- Barrett Douglass, D. (2008). Defining A Sastainable Aesthetic: A New Papadigm
For Architecture 6-13.
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار  ،5931جلد یک

بررسی تغییرات اقلیمی در بازه سالهای 0202-0202
نمونه موردی :شبیه سازی انرژی و مقایسه مصرف انرژی در بازه سالهای
 0202-0202در یک تیپ ساختمان مسکونی در شهر تهران
آراسته ایرانی ،*1فرشاد نصرالهی

2

تاریخ دریافت89/10/52 :
تاریخ پذیرش89/15/59 :
کد مقاله90958 :

چکـیده
در کالنشهر تهران که جزء شهرهاي آلوده جهان است ،افزایش روزافزون جمعيـت بـا افـزایش مصـرف سوختهاي
فسيلي و منابع انرژي همراه است که این موضوع باعث افزایش انتشارات گازهاي گلخانهاي در اتمسفر ميشود .اثـرات
افـزایش گازهاي گلخانهاي با بروز پدیده گلخانهاي سبب تغييـرات اقليمـي ميشود .در این تحقيق سعي شده است ابتدا با
استفاده از نرمافزار  meteonormتغييرات آب و هوایي طي بازه سالهاي  5151تا  5191پرداخته سپس با استفاده از
نرمافزار راینو یک تيپ ساختمان مسکوني مدل شده و سپس به کمک نرمافزار شبيهسازي انرژي
( Honeybee،پالگين  )Grasshopperاقدام به محاسبه بار گرمایي و سرمایي در طي بازه سالهاي 5151تا 5191
پرداخته و درنهایت ميزان آسایش حرارتي در طي این بازه سالها توسط نرمافزار  climate consultantمحاسبه و
مقایسه  ،و ميزان افزایش دماي شهر تهران با مصرف انرژي آن مقایسه شده است.

واژگـان کلـیدی :تغيير اقليم ،گازهاي گلخانهاي  ،بار گرمایي و سرمایي  ،آسایش حرارتي

 -5دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی ()Iraniarasteh@yahoo.com

 -2دکتری مهندسی معماری تخصص انرژی ،استاد دانشگاه صنعتی برلین ،استاد دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه معماری پارس
تهران
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یکي از بزرگترین چالش هاي بشریت در قرن بيست و یک تغيير اقليم است که با دامنه اثرات خود در بخش هاي مختلف،
تهدیدي جدي براي حيات در صور متفاوت آن محسوب مي شود .تغييرات دماي کره زمين و روند رو به افزایش آن با توجه به
شرایط آب و هوایي در سراسر جهان تحت عنوان تغيير اقليم شناخته مي شود (هاشمي نسب و همکاران .)0885:38،گرمایش
جهاني کره زمين ،به احتمال زیاد توالي و بزرگي حوادث آب و هوایي شدید را افزایش ميدهد(رودیرو همکاران .)5100:0108،
امروزه مشخص شده است که تغيير اقليم و پيامد هاي آن ،به منزله تهدیدي براي کره زمين ،محيط هاي طبيعي و انسان ساخت را
تحت تاثير خود قرار مي دهد  .توليد روز افزون گازهاي گلخانه اي و اثر گلخانه اي مربوطه گرمایش جهاني زمين و تغيير اقليم را
به دنبال دارد .طبق گزارش هيئت بين الدول تغيير اقليم  ،طي دوره صدساله منتهي به  ،5112دماي متوسط جهاني به ميزان 1/03
درجه سانتي گراد افزایش یافته است .طبق چهارچوب انجمن تغيير اقليم سازمان ملل متحد  ،تغيير اقليم مستقيم یا غير مستقيم به
فعاليت انساني نسبت داده شده ،که با تغيير در ترکيب هوا کره ي جهاني تغيير پذیري اقليم طبيعي را طي دوره ي زماني قابل
مقایسه سبب مي شود(.صالحپور ،جم )0885،تحول صنعتي  ،انسان را از زندگي در طبيعت به زندگي در شهرها کشانيده ،تا جایي
که از اواخر قرن بيستم ،بيش از نيمي از جمعيت دنيا به شهر نشيني روي آوردند  .در نتيجه افزایش شهرنشيني و پيشرفت فناوري ،
الگوي زندگي دستخوش دگرگوني شد .بسياري از زمين هاي طبيعي ،کشتزارها ،مراتع و جنگل ها دستخوش تغييرات شده و ساخت
و ساز در آن ها صورت گرفت .براي عبور و مرور و ساخت و سازها ،ایجاد سرمایش و گرمایش و،...مصرف انرژي و سوخت افزایش
یافته و درنتيجه آلودگي هوا و آلودگي صوتي افزایش یافت .در نتيجه پيشرفت صنعت ،نياز به بهره برداري از منابع طبيعي منجر به
نابودي تدریجي آن ها شده است (.عباسي)0895،
بر اساس آمار موجود در آژانس حفاظت محيط زیست آمریکا  ،ساختمان ها در ایالت متحده آمریکا حدود  1/31از مصرف کل
ميزان انرژي و به تبع آن سهم زیادي از انتشار گاز دي اکسيد کربن را به خود اختصاص مي دهند .در کشورمان ایران نيز طي سال
هاي  0891-0881حدود  1/52-1/81از انتشار گاز گلخانه اي  co2به عنوان مهم ترین گاز گلخانه اي  ،مربوط به بخش خانگي
 ،تجاري و عمومي بوده است .در شهري مانند تهران که هم ردیف آلوده ترین شهرهاي جهان است  ،افزایش جمعيت با افزایش
مصرف سوخت هاي فسيلي و منابع انرژي و همچنين رشد روزافزون ساخت و سازهاي شهري همراه است که ادامه این روند باعث
افزایش چشمگير انتشار آالینده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي و بروز انواع آلودگي هاي زیست محيطي شده و سهم تهران در
انتشار گازهاي گلخانه اي دنيا افزایش مي یابد .در این کالن شهر بخش عظيمي از ميزان مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه
اي  ،از بخش ساختمان نشات مي گيرد(.گل محمدي« )5108،مجمع بينالمللي تغييرات آب و هوایي» () IPCCدر تحقيقي که در
سال  5108انجام داد ،اعالم کرد براساس شبيهسازيها ،تغيير دماي جهاني سطح زمين تا پایان قرن  50نسبت به سال  0921تا
 0٫2درجه افزایش ميیابد .حد  5درجه سانتيگراد به عنوان مرز خطر در گرمایش جهاني در نظر گرفته شده است.

 -1-1مصالح ساختمانی متداول در شهر تهران
طبــق گفتگوهاي انجام شــده با کارشناســان فعال در صنعت ســاخت و ســاز مصالــح رایــج ســاختماني که در
ســاختمانهاي مســکوني شــهر تهران استفاده مي شــوند ،در جدول ذیل طبقه بندي گردیده اند .دیوارها اغلب از بلوکهاي
توخالي ســفالي ،بلوک هاي ليــکا و بلوک هاي هبلکس ســاخته ميشــوند که در ایــن ميان ،بلوکهاي ســفالي بيشــترین
ميزان استفاده را دارد که به نظر ميرسد در آینده با ليکا جایگزین خواهنــد شــد .اســتفاده از بلــوک هبلکــس بــه دليل
مشــکالتي که هنگام اجراي نازک کاري به همراه دارد ،کمتر متداول است.

 -1-2دمای اسایش مردم تهران
طبق استاندارد آسایش تطبيقي که ابتدا توسط هامفري و نيکول ارایه گردید( ،حيدري ،)0899رابطه اي براي محاسبه دماي
آسایش مردم تهران معرفي کرده است .دماي آسایش یا همان دماي خنثي ،دمایي است که در آن فرد نه احساس گرما و نه
احساس سرما مي کند .دماي آسایش ساکنين شهر تهران طبق رابطه زیر بر اساس دماي بيرون محاسبه مي گردد:
( TComf=0/555TOUT+12/8حيدري)0899،
طبق اســتاندارد آســایش تطبيقي ،بدن انسان قابليت تطبيق با محيط خود را داراســت .در نتيجه همانطور که از رابطه باال
قابل محاســبه اســت ،در ماههاي مختلف سال ،بدن انسان در دماهاي مختلفي احســاس آســایش مي کند .دماي آســایش
مردم تهران در ماههاي مختلف در تصویر  8نمایش داده شــده اســت که بر اساس ميانگين دماي ماهانه و با استفاده از معدل
پنج ساله(  ) 5112-5118دماي هوا در ایستگاه سينوپتيک ژئوفيزیک محاسبه شده است(.حيدري)0899،
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نمونه مصالح

الیه هاي تشکيل دهنده
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مالت گچ و خاک ()8بلوک ليکا()01فضاي خالي پرشده با عایق پلياستایرن منبسط()2
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مالت گچ و خاک ()8بلوک (-AAC )51
مالت ماسه سيمان ()8-سنگ نما ()5

شکل  1میانگین پنج ساله ()5002-5002حداکثر و

شکل  5میانگین پنج ساله ( )5002-5002رطوبت نسبی

حداقل دمای ماهانه در ایستگاه ژئوفیزیک تهران.

در ایستگاه ژئوفیزیک تهران.
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ضخامت
)(cm

U-value
)(w/m2k

جزئيات

شکل  3دمای آسایش ساکنین شهر تهران در ماه های مختلف

 -2روش تحقیق
در این تحقيق ميزان تغييرات اقليمي در بازه سال هاي  5191-5151با استفاده از نرم افزار  meteonormبررسي شده و
درنهایت خروجي آب و هوایي از جمله ميزان دما  ،تابش ،بارندگي در هرسال محاسبه شده .اطالعات اقليمي به دست آمده براي
یک تيپ ساختمان  051متري در شهر تهران به وسيله نرم افزار شبيه سازي انرژي از جمله هاني بي (پالگين نرم افزار گرس هاپر)
براي هر دهه از سال  5151محاسبه شده و ميزان بار گرمایي و سرمایي هرسال محاسبه و مقایسه شده است .در ساختمان مربوطه
هدایت حرارتي ) (uvalueهر مصالح و همچنين ميزان عایق ها در هر جدار در نظر گرفته شده و همچنين ميزان درصد نورگيري
هر فضا با توجه به جهت قرارگيري محاسبه شده است .ميزان آسایش حرارتي که از جمله مهم ترین بحث ها مي باشد با استفاده از
19

نرم افزار  climate consultantبراي هر دهه محاسبه و همچنين روش هاي باال رفتن این مقدار آسایش حرارتي به وسيله
سيستم فعال (تجهيزات مکانيکي)و غيرفعال (بدون استفاده از تجهيزات و توسط خود ساختمان ) بررسي و خروجي هاي به دست
آمده حاکي از این ميزان درصد از ایجاد آسایش حرارتي مي باشد.

 -3مواد و روشها
 -1-3منطقه مورد مطالعه و ویژگی ها
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الف -اقليم تهران( :تهــران ) در
عــرض جغرافيایــي  82درجــه شــمالي و
طول جغرافيایــي  20درجــه شــرقي واقع
شده است .طبــق طبقه بنــدي اقليمــي
کوپــن ،داراي اقليــم گرم و خشــک قاره
اي با تابســتانهاي گرم و خشــک و
زمســتانهاي ســرد اســت .از ميــان
ایســتگاههاي ســينوپتيک هواشناســي
موجــود در تهــران ،آمــار ایســتگاه
ژئوفيزیــک جهــت بررسي اقليم منطقه
مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل  4نقشه شهر تهران
 -1-4مقایسه اطالعات اقلیمی در طی بازه سال های ، 5030، 5050
5000 ، 5000 ،5000 ،5020 ، 5040

 -4داده های تحقیق
داده هاي مورد نياز پروژه از جمله ميزان دما ،تابش ،بارندگي و کليه فایل هاي اقليمي) ) epwدر سال هاي مختلف از سال
 5151تا سال  5191مي باشد و همچنين مقایسه این ميزان افزایش دما در آینده و همچنين یک مدل تيپ ساختمان درتهران با
متراژ رایج مي باشد از داده هاي مورد نياز دیگر ميزان درصد آسایش حرارتي در طي سال هاي مختلف مي باشد که با استفاده از
نرم افزار محاسبه شده است.
جدول  1مقدار ماهانه تابش،دما،بارش در سال
بارش
m/s
3.5
5
6.4
7.1
7.2
6.7
5.5
4.9
4.7
4.7
3.9
3.5
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 5050در شهر تهران
تابش
دما
2
o
KWh/m
c
87
3
101
5
143
11
174
17
210
24
223
29
223
32
209
31
173
26
131
19
95
12
77
6

ماه
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

جدول  5مقدار ماهانه تابش ،دما،بارش در سال
بارش
m/s
3.5
5
6
6.9
7
5.8
5
3.9
4.2
4.1
3
3.1

 5030در شهر تهران
تابش
دما
ماه
2
o
KWh/m
c
January
84
3.5
February
100
5.9
March
149
11.2
April
180
17.8
May
217
24.1
June
222
29.6
July
224
32.6
August
205
31.3
September
171
27.1
October
130
19.6
November
90
12.2
December
75
5.8

5020 بارش در سال،دما، مقدار ماهانه تابش4 جدول
ماه
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

در شهر تهران
تابش
دما
2
o
KWh/m
c
84
3.9
99
6.3
150
11.6
181
18.2
218
24.6
223
30.3
224
33.1
204
31.9
171
27.6
130
21
90
12.5
75
6.1

بارش
m/s
2.6
4
5.2
4.7
5.8
3.9
3.5
2.2
2.8
2.2
2
1.7

5931  بهــار،)51 : (پیاپی5  شماره،سال پنجم

5000 بارش درسال،دما، مقدار ماهانه تابش0 جدول
ماه
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

در شهر تهران
تابش
دما
o
KWh/m2
c
84
4.2
99
6.7
150
11.9
182
18.6
219
25
224
30.8
225
33.5
205
32.5
171
28
131
20.6
90
12.9
75
6.5

بارش
m/s
2
3
3.3
3.4
3.7
3.3
3.1
2.6
2.5
2.3
2.3
1.9

بارش در سال،دما، مقدار ماهانه تابش3 جدول
 در شهر تهران5040
تابش
دما
ماه
2
o
KWh/m
c
January
87
4.1
February
101
7.4
March
143
13
April
174
18
May
210
23.4
June
223
28.7
July
223
31.2
August
209
30.7
September
173
26.6
October
131
20.4
November
95
11.8
December
77
6

بارش در سال،دما، مقدار ماهانه تابش2 جدول
 در شهر تهران5000
تابش
دما
ماه
o
KWh/m2
c
January
84
4.1
February
99
6.5
March
150
11.8
April
181
18.4
May
218
24.8
June
223
30.6
July
224
33.3
August
203
32.1
September
171
27.8
October
131
20.4
November
90
12.7
December
75
6

 در شهر تهران5000 بارش در سال،دما، مقدار ماهانه تابش0 جدول
تابش
دما
پ بارش
ماه
o
KWh/m2
c
m/s
January
84
4.3
2
February
100
6.8
3
March
150
12.1
3.3
April
183
18.8
3.4
May
219
25.2
3.7
June
225
31.1
3.3
July
226
33.8
3.1
August
206
32.6
2.6
September
172
28.3
2.5
October
132
20.7
2.3
November
90
13.1
2.3
December
75
6.6
1.9
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بارش
m/s
3
4.8
6
5.5
6.3
4.9
4
3
3.5
3.2
3
2.8

بارش
m/s
2
3
3.3
3.4
3.7
3.3
3.1
2.6
2.5
2.3
2.3
1.9

طبق شبيه سازي انجام شده توسط نرم افزار  metronormجدول  0-0ميانگين تابش ،دما و بارش در طي سال هاي -5151
 5191رانشان ميدهد ،متوسط تابش در ماه ها و سال هاي مختلف متغير ميباشد ،دما تا سال  5191رو به افزایش و همچنين
ميزان بارندگي تا سال  5101کاهش و تا سال  5191روند یکساني را طي ميکند ،ميانگين تابش در ماههاي مختلف و سالهاي
مختلف متفاوت ميباشد.

 -5نتایج و بحث

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931

شکل  4پالن طبقه اول ساختمان مسکونی در شهر تهران

شکل  2پالن طبقه همکف ساختمان مسکونی در شهر
تهران

شکل 3و 2پالن ساختمان مسکوني در شهر تهران مي باشد متراژ این تيپ پالن مسکوني  051متر ميباشد و از  9زون
حرارتي (پارکينگ ،راهپله ،موتورخانه ،سرویس بهداشتي ،پذیرایي ،آشپزخانه ،اتاق خواب  ،0اتاق خواب 5تشکيل شده است شبيه
سازي بر روي ساختمان موردنظر انجام شده و مصالح دیوار طبق جدول ،0از بلوک سفالي با هدایت حرارتي 0/8در نظرگرفته شده
است.

 -1-5بار گرمایی و سرمایی در طی بازه سال های 2202 ، 2202 ،2202 ،2252 ،2242، 2232، 2222 ،
جدول 0بار گرمایی و سرمایی(کیلو وات ساعت /مترمربع) در ساختمان در سال  5050در شهر تهران (نگارنده)

15

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

64

173

136

298

70

232

89

277

110

246

87

265

94

290

105

307

340

1064

755

2088

جدول باال ميزان بارگرمایي و سرمایي حداکثر ساختمان در سال  5151را نشان مي دهد که بار گرمایي توليد شده در ساختمان
با احتساب فضاي کنترل نشده شامل پارکينگ  ،راه پله  ،موتورخانه ،سرویس بهداشتي برابر است با 002 kwh/m2و همچنين
این مقدار ب ار گرمایي بدون احتساب فضاي فضاي کنترل نشده که اساس نتایج مي باشد برابر است با.831 kwh/m2این نتایج
براي بار سرمایي نيز در سال  5151با احتساب فضاي کنترل نشده برابر است با 5199 kwh/m2و بدون احتساب فضاي کنترل
نشده برابر با  0103kwh/m 2ميباشد.
جدول  2بار گرمایی و سرمایی در ساختمان در  5030در شهر تهران (نگارنده)

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

62

177

134

305

68

237

87

284

108

252

85

271

92

296

103

315

332

1088

1071

3225

جدول باال ميزان بار گرمایي و سرمایي در سال  5181در تهران را نشان مي دهد که مقدار بار گرمایي بدون احتساب فضاي
کنترل نشده برابر است با 885 kwh/m2و همچنين بار گرمایي با احتساب فضاي کنترل نشده برابر است با .0100 kwh/m2بار
سرمایي ایجاد شده بدون احتساب فضاي کنترل نشده برابر است با  0199و این مقدار با احتساب فضاي کنترل نشده برابر است با
.8552 kwh/m2
جدول  10بارگرمایی و سرمایی در ساختمان در سال  5040در شهر تهران (نگارنده)

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

60

183

130

314

67

245

84

292

105

260

83

280

89

306

100

324

323

1123

718

2204

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

15

جدول باال مقدار بار گرمایي و سرمایي در سال  5131را نشان مي دهد همان طور که مشاهده مي شود بار گرمایي توليد در
سال  5131نسبت به سال  5151رو به کاهش است که این موضوع به دليل گرم تر شدن دما در سال  5131نسبت به سال هاي
قبل سال قبل مي باشد .در نتيجه زماني که هوا بيشتر گرم شود نياز کمتري نسبت به بار گرمایي است،از طرفي بار سرمایي در حال
افزایش مي باشد و این مقدار از  0103به  kwh/m20058مي رسد  .و این نتایج حاکي از این است که هرچه دما به مرور سال ها
افزایش مي یابد بار سرمایشي بيشتري براي فضا نياز است.
جدول  11بار گرمایی و سرمایی تولید شده در سال  5020در ساختمان مورد نظر در شهر تهران (نگارنده)

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931
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فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

58

186

126

319

64

248

81

297

102

263

79

284

86

310

96

329

310

1139

692

2236

جدول باال مقدار بار گرمایي و سرمایي توليد شده درسال  5121در تيپ ساختمان مسکوني در شهر تهران را نشان مي دهد.
که این مقدار بارگرمایي بدون احتساب فضاي کنترل نشده  801 kwh/m2و با احتساب فضاي کنترل نشده 085 kwh/m2
ميباشد و همچنين ميزان بار سرمایي نسبت به سال هاي گذشته افزایش یافته است.
جدول  15بار گرمایی و سرمایی تولید شده در سال 5000در ساختمان مورد نظر در شهر تهران (نگارنده)

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

57

192

125

330

63

265

80

306

101

272

79

293

85

320

96

329

307

1184

993

3491

جدول باال ميزان بارگرمایي و سرمایي در تيپ ساختمان مسکوني در شهر تهران را نشان مي دهد همان طور که مشاهده مي
شود حداکثر بارگرمایي بدون احتساب فضاي کنترل نشده  810 kwh/m2و همچنين حداکثر بارسرمایي بدون احتساب فضاي
کنترل نشده 0093 kwh/m2مي باشد.
جدول 13جدول بار گرمایی و سرمایی تولید شده در سال 5000در ساختمان مورد نظر در شهر تهران (نگارنده)

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

54

196

121

336

61

260

78

311

98

276

76

298

82

325

92

346

297

1194

959

3542

جدول باال بارگرمایي و سرمایي حاصل از شبيه سازي تيپ ساختمان مسکوني در شهر تهران در سال  5101را نشان مي دهد
ميزان بارگرمایي در هر دهه کاهش و درسال  5101به  kwh/m2580و همچنين بارسرمایي به 0083 kwh/m2رسيده است.
جدول  14جدول بار گرمایی و سرمایی تولید شده در سال 5000در ساختمان مورد نظر در شهر تهران (نگارنده)

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

پارکنيگ
راه پله
پذیرایي
اشپزخانه
موتورخانه
اتاق خواب 0
اتاق خواب 5
سرویس بهداشتي
جمع کل بدون احتساب فضاي کنترل نشده
جمع کل با احتساب فضاي کنترل نشده

52

203

116

349

59

270

74

323

94

268

73

309

79

338

88

359

285

1240

635

3659

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931

فضا

بار گرمایيkwh/m2

بار سرمایيkwh/m2

جدول باال بارگرمایي و سرمایي درآخرین بازه محاسبه شده مي باشد که ميزان بارگرمایي به 592 kwh/m2و بارسرمایي به
 0531 kwh/m2مي رسد.
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 -2-5محدوده اسایش حرارتی در بازه سال های 2202، 2202، 2202 ،2252 ، 2242 ، 2232، 2222

شکل  4نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5050در شهر تهران (نگارنده)

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931

نمودار باال جدول سایکرومتریک در شش ماهه دوم سال (از ماه ژانویه تا ماه دسامبر)در سال 5151را نشان مي دهد،اسایش
حرارتي در این سال 00/0درصد مي باشد که با که با استفاده از تجهيزات سرمایش و گرمایش مي توان آن را به  011درصد رساند
 .تجهيزات خنک کننده در دماي  53درجه تا دماي  31درجه و تجهيزات گرمایشي از دماي  50درجه تا  -2درجه باعث اسایش
حرارتي  011درصد مي شود .همچنين مي توان بدون استفاده از تجهيزات از جمله سایبان 19/6درصد ،جرم حرارتي 15درصد،
گرماي داخلي 18/4درصد ،گرمایش غيرفعال مستقيم حاصله از جرم حرارتي  10/8درصد آسایش حرارتي را افزایش و ميزان آن را
تا  02/2درصد رساند.

شکل  2نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5030در شهر تهران (نگارنده)

نمودار باال جدول سایکرومتریک در شش ماهه دوم سال در سال  5181را نشان مي دهد،اسایش حرارتي در این بازه 0/01
درصد مي باشد که با که با استفاده از تجهيزات سرمایش و گرمایش مي توان آن را به  011درصد رساند .و همچنين مي توان
بدون استفاده از تجهيزات از جمله سایبان 08/2درصد ،جرم حرارتي 05/0درصد ،گرماي داخلي  00/8درصد ،گرمایش غيرفعال
مستقيم حاصله از جرم حرارتي  00درصد آسایش حرارتي را افزایش و ميزان آن را تا  00درصد رساند.

56

شکل  0نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5040در شهر تهران (نگارنده)

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهــار 5931

نمودار باال جدول سایکرومتریک در شش ماهه دوم سال در سال  5131را نشان مي دهد،اسایش حرارتي در این بازه 3/01
درصد مي باشد که با که با استفاده از تجهيزات سرمایش و گرمایش مي توان آن را به  011درصد رساند .بدون استفاده از تجهيزات
از جمله سایبان 08/8درصد ،جرم حرارتي  08/5درصد ،گرماي داخلي  00/2درصد ،گرمایش غيرفعال مستقيم حاصله از جرم
حرارتي  01/8درصد آسایش حرارتي را افزایش و ميزان آن را تا01/8درصد رساند.

شکل  0نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5020در شهر تهران (نگارنده)

نمودار باال آسایش حرارتي در سال  5121را نشان مي دهد که این ميزان به  01درصد تقليل پيدا کرده است .که این مقدار
آسایش را مي توان با استفاده از تجهيزات گرمایش و سرمایشي به  011درصد رساند .بدون استفاده از تجهيزات از جمله سایبان
08/0درصد ،جرم حرارتي 05/0درصد ،گرماي داخلي  00/8درصد ،گرمایش غيرفعال مستقيم حاصله از جرم حرارتي 01/0درصد
آسایش حرارتي را افزایش و ميزان آن را تا  01درصد رساند.
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شکل  0نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5000در شهر تهران (نگارنده)
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نمودار باال ميزان آسایش حرارتي در سال  5101را نشان مي دهد که این ميزان به  8/8کاهش پيدا کرده است با استفاده از
گرمایش و سرمایش مکانيکي این مقدار به  011درصد مي رسد و همچنين بدون استفاده از تجهيزات از جمله سایبان 3/51
درصد ،جرم حرارتي  05/8درصد ،گرماي داخلي  00/2درصد ،گرمایش غيرفعال مستقيم حاصله از جرم حرارتي  01/2درصد آسایش
حرارتي را افزایش و ميزان آن را تا  08/0درصد رساند.

شکل  2نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  5000در شهر تهران (نگارنده)

نمودار باال آسایش حرارتي در سال  5101را نشان مي دهد که این ميزان به  8/9درصد تقليل پيدا کرده است .که این مقدار
آسایش را مي توان با استفاده از تجهيزات گرمایش و سرمایشي به  011درصد رساند .به کمک سایبان 51/8درصد ،جرم حرارتي
05/0درصد ،گرماي داخلي  00درصد ،گرمایش غيرفعال مستقيم حاصله از جرم حرارتي 01/8درصد آسایش حرارتي را افزایش و
ميزان آن را تا  01/0درصد رساند .
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شکل  12نمودار سایکرومتریک و نمایش محدوده اسایش در بازه سال  2202در شهر تهران (نگارنده)
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