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طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی شهر قلعه گنج با محوریت بهرهگیری
از فرهنگ و مصالح بومی

وحید نادری خادم ،1سیاوش رشیدی

*

شریف*2

تاریخ دریافت89/30/30 :
تاریخ پذیرش89/39/41 :
کد مقاله01707 :

چکـیده
انسان همواره برای زندگی نیازمند سازگاری و همگرایی با طبیعت بوده است .ارتباط دوسویه انسان و محیط طبیعی و بهره
برداری از آن ،دانشهای شگرفی از جمله دانش گیاه مردمشناسی را در سرزمین ایران پدید آورد که نیازهای انسانی را
برآورده ساخته و تکنولوژی جدید را نیز به چالش کشیده است .یکی از این دانشهای منحصربهفرد دانش تولید سرمایش و
سازههای بومی در حوزه فرهنگی هلیل رود است که با بعضی مناطق همجوار به خصوص حوزه بلوچستان و هرمزگان به
دلیل ویژگیهای همسان اقلیمی و فرهنگی ،مشابهتهای فراوانی دارد .حوزه فرهنگی هلیلرود در اقلیم گرم و خشک
ایران واقع شده و دارای تابستانهای طوالنی است که گاه تا حدود  9ماه از سال را در بر میگیرد .به همین دلیل بدون
اندیشه و دانش سرمایش زندگی و اقامت در این منطقه تقریباً غیرممکن بود .در پژوهش پیش رو دانش تولید سرمایش در
حوزه فرهنگی هلیلرود به بحث گذاشته است و سازههایی چون ،کاوار ،آدوربند ،یَختِکن و بُنبلوک مورد بررسی قرار
گرفتند .مصالح آدوربند بیشتر گیاهی و از درخت نخل ،گز و آدور است ،اما یختکن سرایی است که در استفاده از گز و آدور
با آدوربند مشترک است اما بر خالف آدوربند برای بنای پی و دیوارههای آن از گل و خشت خام استفاده میشود .بر خالف
این سازهها ،بن بلوک بدون داشتن پی و دیواره تنها در فضای باز و برای بهره بردن از شوباد 0بنا میگردد .همه این سازه
ها در جغرافیای گسترده حوزه هلیلرود ،مکران و هرمزگان مورد استفاده بوده است .این سازهها با مواد اولیه طبیعی دانش
پیشتولید بسیاری از تولیدات صنعتی و معماری مدرن امروزی از جمله کولرهای آبی و سازههای سبک هستند .ازاینرو
هدف اصلی مقاله شناخت سازوکارهای ساکنان حوزه فرهنگی هلیلرود برای تولید سرمایش و بررسی سازههای معماری
سنتی در این حوزه است .پرسش اصلی این است که چه سازههایی مبتنی بر محیط و اقلیم منطقه در تولید سرمایش پدید
آمدند؟ در تحقیق پیش رو دادههای پژوهش با مشاهده ،مطالعات میدانی ،مصاحبه و ابزار کتابخانهای فراهم آمده و با روش
توصیفی و تحلیلی به بحث گذاشته شدهاند .مهمترین یافته پژوهش این است که سازههایی چون کاوار ،آدوربند ،یختکن و
بنبلوک در وهله اول دارای کارکرد سرمایشی هستند و جهت نیاز به تولید سرمایش بنا شدهاند و مواد اولیه آنها مبتنی بر
دانش گیاه مردمشناسی در این حوزه است و بیشترین قابلیت را برای مقابله با فصل گرما دارد .در وهله دوم این سازهها
جهت نگهداری مواد غذایی و فاسدشدنی در فصل گرما به کار میرفتند.
واژگـان کلـیدی :سرمایش ،حوزه فرهنگی هلیلرود ،آدوربَند ،یَختَکَن ،کاوار

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد اسالمی ()vahidnaderi367@gmail.com
 -2دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر بابک (مسئول مکاتبات)
 -9باد نسبتا مالیمی که شب هنگام در تابستان میوزد
* -مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان(طراحی مجتمع تفریحی فرهنگی شهر قلعه گنج با محوریت بهره گیری از
فرهنگ و مصالح بومی )در دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان,با راهنمایی جناب اقای دکتر سیاوش رشیدی شریف دانشگاه ازاد واحد شهر بابک در
حال انجام است.
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 -1مقدمه
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جبر جغرافیایی شرایط ویژهای را بر انسان تحمیل مینماید و متناسب با عامل جغرافیایی فرهنگهای گوناگونی شکل میگیرد.
از سوی دیگر انسان و محیط طبیعی همواره رابطه برهمکنشی داشتهاند .طبیعت دستمایه انسان برای برآوردن نیازهای خود بود و
انسان نیز در طبیعت دست میبرد و آن را مطابق خواست خود تغییر و مورد بهرهبرداری قرار میداد .گیاهان و درختان از مهمترین
منابع طبیعی در دسترس انسان هستند از مهمترین کاربردهای گیاهان در زندگی انسان استفاده از آنها در پزشکی ،داروسازی،
کشاورزی ،خانهسازی و بسیاری دیگر از نیازهای انسان بوده است .کشف خواص این گیاهان و کاربرد آنها در زندگی انسان مبتنی
بر آزمون و خطاهای بسیاری بود و به پشتوانه این آزمون و خطاها بشر به دانشی گرانبها در زمینه گیاه مردمشناسی دست یافت.
شناخت خواص گیاهان و درختان در کاربرد آنها در زندگی بسیار مفید بود و استفاده از آنها در سازههای دست بشر نیز پیشینه
بسیار طوالنی دارد .در طول زمان انسان از شاخ و برگ درختان و گیاهان برای ساخت خانه و ملزومات آن استفاده کرده است.
استفاده از شاخ و برگ درختان و گیاهان به نوع آب و هوا و محیط زندگی بستگی دارد .در مناطق سردسیر نوع سازهها و
استحکامات نسبت به مناطق گرمسیر بسیار متفاوت است .در مناطق بیابانی و گرمسیری پوشش گیاهی از نوع درختان سوزنی برگ
برای ذخیره آب و جلوگیری از تبخیر آن است .درختان این مناطق نیز بیشتر درختانی هستند که شرایط زیست در محیط گرم سال
را داشته باشند .این نوع درختان نیز بیشتر از درختان سوزنی برگ همچون درخت خرما هستند و در مناطق کویری و شوره-زار نیز
درختان و درختچههای گز میروید و از هر دو گونه درختان در سازههای بشری استفاده شده است .نوع خاک منطقه نیز در ساخت و
ساز مورد استفاده بود .از مصالح گیاهی ،زمینی (خاک و سنگ) متناسب با آب و هوای منطقه در سازهها استفاده می-کردند .از
مهمترین سازههای منطقه حوزه فرهنگی هلیلرود که نقش بارزی در زندگی و کار روزانه و اسکان ساکنان این حوزه دارد و کمتر
به آن توجه شده است ،سازههای تولید سرمایش هستند .از این سازهها کاوار ،آدوربند ،بُنبلوک و یختِکَن را میتوان نام برد که
مهمترین سراها برای اسکان و زندگی مردم این منطقه بودند .محیط جغرافیایی هلیلرود گرم و خشک و در تابستان بسیار خشن
است .استقرار و زندگی در چنین محیطی بدون اندیشیدن راه حلها و دانشهای تجربی بخصوص دانش سرمایش ناممکن بود .از
این رو پژوهش پیش رو در پی آن است که دانش انسانی این حوزه را در چالش با گرمای طاقتفرسای طبیعت بررسی نماید .محیط
طبیعی و سازههای دست بشری در این حوزه نشان میدهد که بیشترین سازهها در این منطقه برای فصل گرم سال مناسب بودند و
آنها سازههای سبکی بودند که با کمترین هزینه تهیه میشدند و مواد اولیه آنها به فراوانی در طبیعت منطقه و در دسترس
ساکنان قرار داشت.

 -2روش پژوهش
رویکرد پژوهش پیش رو مردمشناسی است .دادهها با شیوه میدانی و از طریق مصاحبه و مشارکت میدانی جمعآوری گردید و
در مواردی متکی به مشاهده و تجربه نویسنده است .روند بحث بیشتر اکتشافی و کیفی است.

 -3پیشینه پژوهش
چند کار تحقیقی را به عنوان پیشینه پژوهشی در این زمینه میتوان بررسی نمود.
فرهادی( ،)4080به گونه خاصی از دانشهای بومی نمیپردازد بلکه چارچوب کلی پیرامون گیاه مردمشناسی و دانشهای
بومی است .در پژوهش "کشت آدوری (خاروابسته)؛ کشت فراموش شده" (فرهادی ،)4039 :ارتباطی پیرامون این پژوهش با
پژوهش پیش رو وجود دارد و آن هم مربوط به گیاه آدور (خارشتر) است .در پژوهش فرهادی دانش مربوط به این گیاه در زمینه
کشاورزی و در پژوهش پیش رو این گیاه در دانش تولید سرمایش به بحث گذاشته شده است .موالنایی و سلیمانی ( ،)4087به
عناصر معماری بومی در سیستان پرداخته اند .در این پژوهش بحثی نیز راجع به خارخانه به عنوان بخشی از معماری بومی سیستان
وجود دارد .خارخانه از نظر کارکرد در سیستان با آن چه که در حوزه فرهنگی هلیل رود وجود دارد ،متفاوت است .در سیستان
خارخانه (با استفاده از گیاه آدور) بیشتر جهت تصفیه هوا و جلوگیری از گرد و خاک به درون منازل به کار میرود اما در حوزه هلیل-
رود صرفا جهت تولید سرمایش مورد استفاده قرار میگیرد .نوع سازههای معماری که در آنها از گیاه آدور استفاده میشود نیز در دو
منطقه سیستان و حوزه هلیلرود تفاوت بارزی با یکدیگر دارند .تا جایی که جستجوها نشان داد پژوهش مستقلی پیرامون دانش
سنتی تولید سرمایش و استفاده از گیاهان از جمله گیاه خاردارِ آدور در تولید سرمایش صورت نگرفته است.
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 -4موقعیت جغرافیایی هلیلرود
حوزه فرهنگی هلیل رود نیمه جنوبی استان کرمان را در بر میگیرد .این مناطق بر اساس تقسیمات جدید کشوری در سال
4043ش .در حوزه شهرستان جیرفت قرار گرفتند .در این تقسیمات جیرفت یا به عبارت بهتر حوزه هلیلرود پنجاه و یک هزار
کیلومتر مربع وسعت داشت .مناطقی که در حوزه جیرفت قرار گرفتند عبارت بودند از :کهنوج ،منوجان ،رودبار ،قلعهگنج ،عنبرآباد و
فاریاب .همه این مناطق بین سالهای  4079تا 4098ش .تبدیل به شهرستانهای مستقلی شدند(فرهنگ جغرافیائی آبادیهای
استان کرمان0 :4091 ،؛ صفا.)40-49 :4083 ،

کرمان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری

اساس تقسیمات کشوری سال 1111ش( .فرهنگ جغرافیایی
ایران ،جلد  ،8استان  8کرمان و مکران ص )954

در حوزه هلیلرود چند ویژگی بارز جغرافیایی محیط مساعدی برای انواع فرهنگها و دانشهای بومی پدید آورده است .این
حوزه از وجود ارتفاعات ،رودها و دشتهای مناسبی بهرهمند است .ارتفاعات این حوزه دنباله رشتهکوههای مرکزی ایران هستند که
از گردنه آوَج در مسیر قزوین به همدان شروع میشوند و به موازات رشتهکوههای زاگرس در شمال غرب -جنوب شرق ،به طرف
سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران ادامه مییابند(کالنتری خاندانی .)94 :4090 ،این ارتفاعات زمینه مساعدی برای ییالق
و قشالق در حوزه فرهنگی هلیلرود پدید آوردند ،از همین رو زندگی کوچروی در سراسر این حوزه و بخصوص در حوزه شمالی آن
بین جیرفت و ارتفاعات ساردوییه ،جبالبارز ،دلفارد و اسفندقه جریان داشت.
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شکل  -1موقعیت حوزه فرهنگی هلیلرود در استان

شکل  -2محدوده حوزه فرهنگی هلیل رود منطبق بر جیرفت ،بر

 -5واژگان و اصطالحات آدوربند
جدول  -1واژگان مربوط به سرمایش و آدوربند در حوزه فرهنگی هلیلرود(نگارنده)1141 :
واژه
تلفظ
واژه
پیش :برگ درخت خرما
آدور :گیاه خارشتر
Pish
Adoor
شافک ،شاگ :ساقه درخت خرما و گز و
مُگ یا مُغ :درخت خرما
Shafk, Shag
Mog, Mogh
غیره
مَهرِه :حصاری که با تنه و ساقه درختان بنا
شورک :نوعی گیاه
Mahreh
Shoork
میکنند
چیلَک :طناب بافته شده از برگ خرما
سَلمه :نوعی گیاه
Chilak
Salmeh
بَنِشبندی :چیدن ستونها
چَقله :قطره آب
Baneshbandi
Chaqhleh
کُل :توتک یا لویی ،نوعی گیاه که در
Yochak,
یُو چَک ،چَقیدن :چکیدن آب
Kol
CHeqhidan
تاالب میروید
سُمسیل :گیاه سیاهشور ،در مزارع میروید
لِوار :باد گرم
Somsil
Levar
کَلِال :شبیه خار زردک
کاوار ،کوار :سازهای از برگ خرما
Kalela
Kavar, Kevar
شُوباد :بادی که در شب میوزد
گُلم :گودال آب
Shobad
Golm
ان
سر
یک
که
چوبی
کالکو:
ِک،
ل
ک
َک،
ل
ک
Kelak, Kelek,
کَل ،کل آدوربند :گودال آب
Kal
Kelakoo
دو شاخه باشد
پُج :پُرز گیاه و درخت یا فرش
بُنکه :تانکر آب
Poj
Bonkeh
دوره :ظرف آب ،دبه
Dooreh
تلفظ
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 -1-5آدور

1

یکی از مهمترین موارد استفاده از این گیاه در کشاورزی بود .کشاورزان و مقنیان ایرانی در طول قرنها همکاری و همیاری با
یکدیگر خواص بسیاری از گیاهان را شناسایی و دانش گیاهی را وارد فرآیند کشت و رشد کشاورزی نمودهاند .به خصوص گیاهان
درازریشه را به گونهای انتخاب نمودهاند که بتوانند با کنار هم نشاندن آنها با گیاهان میزبان به این گیاهان خدمت رسانی نمایند و
نه تنها مانع رشد آنها نشوند بلکه با آنها همکاری شیمیایی نیز دارند .کشت آدوری با دو روش مجاورتی و پیوندی انجام میشده
است و بعضی از صیفیجات از جمله هندوانه و خربزه را با این دو روش در کنار آدور کشت مینمودند .این نوع کشت در بسیاری از
مناطق ایران به خصوص مناطق کویری یزد ،سمنان ،کرمان ،اصفهان ،خراسان ،تهران ،قزوین ،قم و مناطق خشک غرب و جنوب
کشور رایج بوده است .این نوع کشت در حوزه هلیلرود از جمله در جیرفت نیز رایج بوده است (بنگرید به :فرهادی-18 :4038 ،
 .)11به نظر می رسد باید اصطالح آدور را ساخته ذهن مردمان حوزه هلیلرود و بلوچستان دانست زیرا در این مناطق عالوه بر
استفاده دارویی و کشاورزی ،موارد استفاده دیگری نیز دارد .یکی دیگر از موارد استفاده از آن در حوزه هلیلرود و بلوچستان،
واحتماال در مناطق دیگری از ایران ،کاربرد آن در تولید سرمایش است که در چنین موردی اصطالح آدوربند را به کار میبرند.

 -6معماری ،اجزا و ابزار ساخت آدوربَند در حوزه هلیلرود
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آدوربند از لحاظ معماری بسیار ساده و از نظر کارکرد فوقالعاده حائز اهمیت است .در سادگی بنای این سازه شرایط اقلیمی و
فرهنگی منطقه غالب است .غالب مصالح این سازه سرمایشی از طبیعت و بهخصوص از درخت خرما است .ساکنان حوزه هلیلرود
در بیشتر طول سال در گرما به سر میبرند .فصل گرم در حوزه هلیلرود تقریباً  9ماه طول میکشد و به خصوص در تابستان باد
لِوار  -نوعی باد گرم در منطقه جیرفت -شرایط سختی را برای ساکنان منطقه به وجود میآورد .به همین دلیل منازل تابستانی در
گذشته در این منطقه و مناطق همجوار از جمله سواحل خلیج فارس و بلوچستان ،با منازل زمستانی کامال متفاوت بود .این نوع
منازل از مصالح طبیعی و سبک انتخاب میشدند که بتوانند به راحتی بنا شوند ،باد از آنها عبور کند و به راحتی آنها را خنک
نمایند .بنابراین در بنای آن استحکام و زیباییشناسی کمتر مورد نظر بود و کارکرد این بناها اهمیت بیشتری داشت .مطلعین محلی
بر این باورند که مهمترین این بناها کاوار بود که تا سه دهه قبل به فراوانی بنا میشد و مورد استفاده قرار میگرفت .در مرتبه بعد
یَختِکَن بود .در هر دوی این سازهها آدوربند به کار میرفت(حمیدی نیا :4080 ،یادداشت  .)4این سراهای تابستانی قبال به فراوانی
مورد استفاده قرار میگرفتند اما امروزه استفاده از این بناها محدود به استفاده عشایر منطقه است و به ندرت دیده میشود.
مهمترین اجزای آدوربند را کاوار ،آدوربند ،گُلم یا کَل آب تشکیل میدهند .وسایل مورد نیاز جهت ساخت آدوربند عبارتند از:
تنه درختان به خصوص تنه درخت گز برای ستون کاوار ،آدور یا گیاه خارشتر ،شاگ یا ساقه درخت خرما ،چیلَک(طناب بافته شده از
برگ درخت خرما) ،دیلم ،گُلم یا کَل (حوض آب) ،پیش(برگ همراه با ساقه) درخت خرما.

 -1-6شیوه ساخت کاوار
از آن جا که آدوربند بیشتر در کاوار به کار می رود ،قبل از هر چیز باید کاوار را آماده کرد .برای ساخت کاوار یا کِوار ابتدا باید
محلی را مشخص و مسطح نمود .در این محل مکانی به شکل مربع و به اندازه یک اتاق معمولی انتخاب میشود .در چهار گوشه
این فضا ستونهایی را که از قبل تهیه شده است ،در زمین قرار میدهند .ستونهایی که برای این کار در نظر میگیرند معموال از
درخت گز هستند .دلیل آن این است که گز با فراوانی زیاد در منطقه هلیلرود و نواحی مجاور به دست میآید و از طرف دیگر
شاخههای درخت گز معموال صاف و یکدست و برای کاربرد در دیوارهها و پوشش سقف مناسب هستند .این ویژگیها ،تیرهای
درخت گز را از تیرهای سایر درختان متمایز میسازد .تیرهایی که به صورت عمودی و برای ستون کاوار استفاده میشوند ،باید در
قسمت باالیی دوشاخ یا کِالک باشند .این تیرها را باید به گونهای در زمین نشاند که بتوان بر روی هر کدام از کِالکها ،دو تیر
افقی قرار داد .برای این کار کِالکها را با زاویه  17درجه در زمین قرار میدهند( .شکل  0و )1
بعد از قرار دادن ستونهای کاوار به ترتیبی که ذکر شد ،تیرهای افقی را بر روی آن قرار میدهند (شکل  .)7در مرحله بعد
تیرهای چوبی برای پوشش سقف را در فاصلههای  47تا  13سانتیمتری از یکدیگر قرار میدهند تا فضای سقف را بپوشاند(تشکل
.)3
در مرحله بعد پیشهای(ساقه به همراه برگ) درخت خرما را به صورت عمودی در سه طرف مینشانند .یک طرف بنا را جهت
ساخت آدوربند و محلی را نیز به عنوان درب بنا خالی میگذراند .همینطور برای پوشش سقف نیز پیشهای خرما را بر روی تیرهای
سقف انباشته میکنند (میرشکاری :4080 ،یادداشت )4-1
1 - Adoor
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شکل  -5قرار گرفتن تیرهای چوبی برای پوشش سقف

شکل  -1کاوار ساخته شده به همراه آدوربند

 -2-6مراحل ساخت آدوربند
برای ساخت آدوربند باید مکانی را در نظر گرفت که دو ویژگی داشته باشد .یکی این که دسترسی به آب داشته باشد و ویژگی
دیگر این که در جهت باد گرم(لِوار )4باشد .برای بَنِشبَندی(تصویر  )9یا ساخت اسکلت بنای آدوربند ابتدا پایههای آن را در زمین
قرار میدهند .برای پایههای آدوربند از شاگ (شافک) درخت خرما و گز استفاده میشود .بعد آن را با چیلَک(تصویر  )8که با پیش یا
برگ درخت خرما درست میشود ،میبندند و محکم میکنند.
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شکل  -1نقش کِالک یا کِلِک

شکل  -9اسکلت چوبی کاوار

شکل  -1چیلک ،تهیه شده از برگ نخل یا داز(نخل ایرانی) برای بستن نقاط اتصال تیرهای کاوار یا بنشبندی

در مرحله بعد آدورهایی را که از قبل تهیه شده است به دور و روی سازه بنشبندی قرار میدهند و دوباره با چیلک
محکم می شود .ارتفاع مناسب برای آدوربند بین یک تا یک متر و نیم است .در گذشته آدوربند را معموال در کنار
درخت خرما و جاهایی همچون درخت توت ،پرتقال و انار نیز میساختند .برای سهولت آبدهی آدوربند را در کنار
جوی آب بنا میکردند و یا این که یک کَل یا گُلم (چاله و گودال) در جنب آدوربند حفر مینمودند(تصویر .)11
هنگامی که باد گرم به آدور برخورد و از آن عبور میکرد ،هوای خنک و طبیعی به وجود میآمد که بسیار دلنشین و
مطبوع بود (حمیدینیا :1931 ،یادداشت 1-2؛ آمیغی :1931 ،یادداشت .)1-2

 -4لِوار باد گرمی است که معموال در تابستان میوزد .لوار با باد و خاک تابستانی متفاوت و فاقد گرد و خاک است.
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شکل  -8کاوار و آدوربند کامل به همراه کَل آب
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سازندگان قدیم آدوربند معتقدند میزان آدوری که برای ساخت یک آدوربند استفاده میشد به اندازهای بود که از تابش مستقیم
نور خورشید به درون کاوار جلوگیری نماید .از سمتی که نور خورشید تابش مستقیم نداشت ،کمتر استفاده میشد .همچنین فشردگی
آدور باید به اندازه ای باشد که جریان هوا از آن عبور نماید .آدوربند را بیشتر در پایین بنا و در جهت باد ایجاد میکردند و در قسمت-
های فوقانی ،سقف و اطراف بناها از سایر مواد و لوازم در دسترس از جمله برگ خرما (پیش) ،کُل و حصیرهای بافته شده از برگ
درخت خرما استفاده میکردند (آیین :4080 ،یادداشت4؛ صحت منش :4080 ،یادداشت .)4
دیواره آدوربند را به صورت شیبدار بنا میکردند که هنگام آبدهی آب درون کاوار نریزد و به طرف بیرون هدایت شود .با
پاشیدن آب به بدنه و روی آدورها آنها را نمدار میساختند و با وزش نسیم و باد هوای بسیار مطبوع و دلانگیزی در فضای درونی
کاوار و کپر تولید میشد و لذت آن از وسایل سرمایشی امروزی و مدرن هم بیشتر بود و قابل مقایسه نیستند .ترکیبی از بوی آب
و طراوت و تازگی آدور بسیار دلنشین است .آدوربند بین نیم تا یک ساعت نیاز به آبدهی داشت تا خاصیت سرمایشی آن حفظ
شود .چنانچه برای مدتی آب در دسترس نبود رطوبت به جای مانده از آب تا مدتی خاصیت سرمایشی داشت اما وجود آب برای
آدوربند ضروری است .اصوال آبدهی آدوربند بین اعضای خانواده تقسیم میشد و این کار را بیشر اعضای کوچکتر خانواده انجام
میدادند (حمیدینیا :4080 ،یادداشت 1؛ آمیغی :4080 ،یادداشت  .)1این نوع بنا از نظر علمی یک کانون سرما در دل گرما به وجود
میآورد .با مرطوب شدن آدور بند و فضای درونی کاوار حتی اگر باد نمیوزید باز هم به دلیل رطوبت هوای خنکی در درون کاوار به
وجود میآمد.

شکل  -4فضای درونی کاوار و آدوربند ،تصویر شاگ و بَنِشبَندی (عکاس ،اسالمی)41/22/25 :

آدوربند در مناطقی که وزش باد وجود داشت و حداقل آب نیز موجود بود راه حل بسیار مناسبی برای سرمایش منزل بود .فصل
مناسب برای آدور بند فصل گرم سال است و طبیعی است که با گرم شدن هوا از بهار میتوان آدوربند را به کار برد .تا زمانی که
هوا رو به خنکی میرود و استفاده از آدوربند موجب سرما بشود ،میتوان از آن استفاده نمود .بنابراین استفاده از این سازه به موقعیت
آب و هوایی بستگی دارد .بسیاری از مناطق دشتنشین حوزه هلیلرود از اواسط فروردین ماه و فصل بهار و در مناطق ییالقی و
کوهستانی از جمله جبالبارز از اواخر بهار و تیرماه آدوربند را استفاده میکردند(صحت منش :4080 ،یادداشت 4؛ محبی:4080 ،
یادداشت  )4برای ساخت آدوربند از گیاهان خاردار و غیرخاردار دیگری نیز استفاده میشد .بیشتر از گیاهانی استفاده میشد که آب
را جذب کنند و در برگ های سوزنی شکل خود نگه دارند .برای این کار از سُمسیل (سیاه شور) ،شورک و کَلَال(خار زردک) استفاده
می کردند .دوام آدوربند به سلیقه فردی ،استحکام بنا و نوع ساخت آن بستگی داشت .اسکلت و شاگ (پایه) آدوربند معموال دوام
6

زیادی داشت و در سالهای بعد تنها آدورِ آدوربند را عوض میکردند .اگر آدوربند را خیلی خوب و مستحکم بنا میکردند تا مدت
سه سال قابل استفاده بود .اما اکثر مردم منطقه فرهنگی هلیلرود در فصل گرما و بین  0تا  0ماه از آدوربند استفاده میکردند
(محبی :4080 ،یادداشت .)4

(عکاس :صحت منش )41/29/28

 -3-6سایر بناهای تولید سرمایش در حوزه فرهنگی هلیلرود
بناهای سنتی دیگری که در گذشته و امروزه در حوزه هلیلرود بنا میشود بُن بُلوک ،پاگِلی ،کَپَر ،کَنتوک و یَختِکَن هستند .در
میان آنها یختِکَن یک سازه سرمایشی بود و در آن از آدوربند استفاده میکردند اما امروزه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .سایر
بناها به فراوانی در حوزه هلیلرود یافت میشود اما سرمایش درون این سراها بیشتر با وسایل و تکنولوژی جدید تأمین میگردد و
کمتر از آدوربند استفاده میکنند(آمیغی :4080 ،یادداشت  .)1یَختِکَن را معموال خوانین و کدخدایان میساختند .آنان در تابستان از
میهمانان زیادی پذیرایی میکردند و جهت رفاه حال مهمانان آنها را بزرگ و با کیفیت میساختند .یَختِکَن سرایی بود که بیشتر از
مصالحی چون گل ،آجر و چوب ساخته می شد و ایمنی و دوام آن بسیار بیشتر از کاوار ،کَنتوک و پاگِلی بود (حمیدینیا:4080 ،
یادداشت .)1
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شکل  -12آدوربند با دیوار بتنی(بلوک) ،تلفیق مصالح سنتی و جدید در منطقه کوهستانی دِردِسک ،جبالبارز جیرفت،

شکل  -11اجزای مختلف یختکن

برای بنای یَختِکَن اصوال متراژی به اندازه یک اتاق معمولی را با طول بیشتر(در حدود  3متر) و ارتفاع کمتر در نظر میگرفتند.
از دو طرف در جهت مخالف وزش باد ،دیوار خشت و گلی بنا میشد و در دو جهت موافق باد دیوارهای از اسکلت چوبی (بنش
بندی) ایجاد می کردند .به این ترتیب که تیرهای چوبی یا شافک (شاگ) را که یک سر آن در زمین و سر دیگر در باالی بنا قرار
میگرفت ،به صورت مایل قرار میدادند .با قرار دادن شافکهای افقی فضای پنجره شکلی به وجود میآمد .در پشت اسکلت یا
بنشبندی ،آدور یا کَلَال به کار میرفت و دیوار را میپوشاندند .در سقف هم از تیرهای چوبی استفاده میشد و آن را با پیش درخت
خرما میپوشاندند (صحت منش :4080 ،یادداشت 4-1؛ حمیدینیا :4080 ،یادداشت .)1
1

صحت منش یکی از سازندگان قدیم یَختِکَن معتقد است معموال در حوزه هلیلرود جهت باد شرقی و شمالی است به همین
جهت آدوربند را در آن جهت بنا میکردند .فضای درونی آدوربند را در یختکن نیز از فضای نشیمن جدا مینمودند (صحت منش،
 :4080یادداشت  .)4-1هنگام ساخت یختکن با خالی گذاشتن قسمتهایی در دیواره روبروی آدوربند ،محیط پنجرهشکلی به وجود
میآوردند تا جریان باد در یختکن عبور و فضای درونی را خنک نماید.

شکل  -12نمای درونی یختکن با پنجره جهت جریان هوا

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :پاییز 1931

شکل  -11معماری درون سرای بلوچ؛ (عکاس ده باالیی

شکل  -19گیاه داز (نخل ایرانی) جهت تهیه چیلَک یا

)1141

چیلوک

در منطقه سیستان نیز بناهایی با استفاده از خار تحت عنوان خارخانه ساخته میشد به خصوص که سیستان در معرض بادهای
 413روزه 1است و این نوع بنا به همراه بادگیر از دانشهای بومی و متناسب با شرایط اقلیمی این منطقه است (موالنایی و
سلیمانی)34 :4087 ،

 -4-6مهمترین موارد استفاده از آدوربند
اولین و مهمترین استفاده از آدوربند برای تولید سرمایش
بود .عالوه بر این برای سرمایش محیط نگهداری احشام ،دام و
ماکیان نیز مورد استفاده بود(تصویر  11و  .)17هر کدام از
گروههای عشایری برای خود آدوربندی جهت استراحت در
میانه روز و شب تدارک میدیدند .حتی امروزه نیز در میان
عشایر و کشاورزان سنتی این گونه سراها مورد استفاده قرار
میگیرد عشایر حوزه هلیلرود در محل استقرار خود در هنگام
گرما از این بنا استفاده میکنند .کشاورزان سنتی منطقه نیز با
گرم شدن هوا سازه آدوربند را در زمینهای کشاورزی بنا
میکنند(صحت منش :4080 ،یادداشت 0؛ آمیغی:4080 ،
یادداشت .)1

شکل  -15آدوربند برای استراحت –مجتمع تفریحی
ادوور جیرفت

 -4بادهای صد و بیست روزه در فصل گرما در سیستان و بلوچستان میوزد و همراه با گرد و خاک است.
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آدوربند عالوه بر فضای بیرونی که از آن طریق به آن آب میزدند ،فضای درونی نیز داشت .این فضای درونی را با شاگ یا
استفاده از سنگچین و آجر از فضای مخصوص نشیمن جدا می کردند .ورود به فضای درونی آدوربند موجب صدمه زدن به آن و از
بین رفتن آدورها میشد و نیاز به مراقبت داشت .این فضا همیشه مرطوب و خنک بود و برای حفظ مواد غذایی و خنک نگه داشتن
آنها به کار میرفت .مواد غذایی را در ظرف دربسته میگذاشتند و در فضای درونی آدوربند قرار میدادند و به این ترتیب از فاسد
شدن مواد غذایی جلوگیری میکردند و آنها را برای وعده غذایی آتی حفظ مینمودند .یکی از کارکردهای یَختِکَن و آدوربند
خاصیت یخچالی آنان بود .عشایر در گذشته به صورت گسترده و امروزه به میزان کمتر شیر و فرآوردههای دامی و نیز داروهای
مورد نیاز دامهایشان را در آدوربند نگهداری میکنند(تصویر  .)13امروزه بعضا مشاهده میشود که در نواحی روستایی برای تولید نان
به شیوه سنتی از آدوربند در کنار تنور نانپزی استفاده می شود .این آدوربندها ،هم برای محل استراحت و هم برای نگهداری از
خمیر نان مورد استفاده قرار میگیرند(تصویر  .)10آدوربند و یختکن میوهها را نیز تازه و خنک نگه میداشتند .معموال میوههای
گرمسیری را در رطوبت درون آدوربند قرار میدادند .میوههایی چون هندوانه بعد از مدتی قرار گرفتن در آدوربند ،خنک و قابل
مصرف می شد .برای جلوگیری از فاسد شدن تخم مرغ آن را در گودال کوچکی در فضای داخلی آدوربند قرار میدادند .برای حفظ
طراوت و تازگی لیمو نیز آن در چاله مرطوبی در آدوربند قرار میدادند(صحت منش :4080 ،یادداشت .)4-1

 -5-6بُنبُلوک
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شکل  -11هتل کپری ،منطقه قلعه گنج؛ (عکاس :صحت-

شکل  -11مجتمع تفریحی-گردشگری مکران

منش)41/11/21 ،

(عکاس :صحتمنش)41/11/21 ،
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بُنبُلوک به صورت یک داربست تختمانند ،به ارتفاع دو تا سه متر از سطح زمین ساخته میشود .طول و عرض آن بسته به
جمعیت خانوادهها متفاوت است .اسکلت آن از چوب درخت ان کهور ،گز و کُنار(سدر) است که با شاخ و برگ نخل سطح آن را می-
پوشانند .معموال شبهای تابستان روی آن پشهبند قرار میدهند و برای خواب مورد استفاده قرار میگیرد .در تابستان و هوای گرم
که سیستم خنک کنندهای در دسترس نباشد مورد استفاده قرار میگیرد .این مسکن به خصوص برای بادهای خنک تابستانی یا
"شوباد "2استفاده میشود(احمدی نسب :4080 ،یادداشت )4

نتیجهگیری
بر اساس مطالعه انجام شده و با توجه به پرسشی که در مقدمه طرح گردید ،دانش سرمایشی که در حوزه فرهنگی هلیلرود
تولید شده است مبتنی بر شرایط زیستبومی این حوزه است .در شکلگیری این دانش در درجه اول عوامل جغرافیایی و طبیعی
نقش داشتند .این منطقه از نظر اقلیمی گرم و خشک و داای تابستانهای طوالنی است و برای تطبیق با محیط و تحمل گرما
سازههای سرمایشی ضرورت داشتند .بر این اساس آدوربَند ،یَختِکَن و بُنبُلوک به همراه توپ (پاگلی یا کپر) مهمترین سازههای
سرمایشی این حوزه هستند .همه این بناها سازههایی سبک ،نازک و مشبک بودند به گونهای که در زمان کمی بر پا میشدند و باد
به راحتی از میان آنها عبور میکرد .دانش تولید سرمایش در همه مناطق کویری و گرمسیری ایران وجود داشت .با بررسی سازه-
های سرمایشی در حوزه فرهنگی هلیل رود و شناخت روش ،ابزار و دانش ساخت آن مشخص گردید که دانش سازههای سرمایشی
از جمله کاوار ،آدوربند ،یختکن دارای کارکرد اجتماعی و فرهنگی در منطقه است و پشتوانه هویت مردمان این حوزه فرهنگی می-
باشد .در مناطق همجوار هلیلرود از جمله در بلوچستان و سیستان نیز چنین سازههایی وجود داشت اما شکل و کاربری این نوع
سازهها در این مناطق تفاوت بارزی با یکدیگر دارد و در هر منطقه دارای بار هویتی و اقلیمی است .در این میان منطقه بلوچستان و
حوزه هلیلرود به دلیل هم جواری و قرار گرفتن در یک زیست بوم فرهنگی و اجتماعی شباهت زیادی به هم دارند اما این نوع
 -4تَهتوک هم گفته میشد
 -1بادی که در شب میوزد و معموال خنک است.

3

سازهها با نمونههای سیستان متفاوت است .در سیستان سازه آدوربند (خارخانه) بیشتر برای مقابله با بادهای صد و بیست روزه و
جهت تهویه هوا و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک به داخل منازل به کار میرفت در حالی که در حوزه هلیلرود و بلوچستان این
سازهها برای تولید سرمایش و نگهداری مواد غذایی به کار میرفتند .در سیستان از آدور در دریچههایی در بناها استفاده میشد در
حالی که در حوزه فرهنگی هلیلرود از آدور به میزان بیشتری استفاده میشد و آدور به صورت پشته در کاوار یا یختکن به کار می-
رفت.
ساخت چنین بناهایی حاکی از دانش بومی تولید سرمایش در این منطقه است که قدر و اعتبار آن چندان شناخته نشده است.
میتوان با ساخت چنین بناهایی چشماندازهای روشنی برای ایرانگردی و جذب جهانگرد ایجاد نمود .امروزه رویکردی مبنی بر
ساخت بناهای سبک و بومی در حوزه گسترده هلیلرود مشاهده میشود .از جمله آنها میتوان به ایجاد مجموعههایی نظیر هتل
کپری که در شهرستان قلعهگنج بنا شده است ،اشاره کرد .عالوه بر آن رستورانهایی با چنین رویکردی نیز مشاهده میشود.
پیشنهاد میشود ساخت چنین سازههایی در حوزه علوم دامی در دستور کار قرار گیرد .میتوان برای نگهداری از احشام و ماکیان در
فصل گرم از آدوربند استفاده نمود و اثرات آن را بر دام سنجید .عالوه بر آن ،ضرورت دارد ساخت چنین بناهایی در دستور کار
کارگزاران و مدیران فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد .میتوان از این دانش در حوزه هلیلرود و حوزههای همجوار برای ایجاد
آدوربندهای بزرگ و مراکز تفریحی  -فرهنگی استفاده نمود و با استفاده از دانش بومی و نگرش فرهنگ بومی ،به جذب گردشگر
پرداخت .عالوه بر آن میتوان محیطهای کامال سنتی ایجاد نمود و ضمن ایجاد کارآفرینی به کسب درآمد پرداخت.
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3131

نگرشی راهبردی به مبانی و معانی توسعه پایدار با رویکردی به معماری
و شهرسازی پایدار

هادی مناف

زاده1

تاریخ دریافت09/90/90 :
تاریخ پذیرش09/99/51 :
کد مقاله94060 :

چکـیده
گسترش سریع شهرها ،بيشتر کشورهاي جهان را با مشكالت متعددي مواجه ساخته است .هر چند افزایش جمعيت علت
اوليه گسترش سریع شهرها محسوب میشود؛ اما پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محيط طبيعی و فرهنگی جوامع
میگذارد و همين امر هزینههاي گزافی را براي شهروندان (به جهت حملونقل و  )...و دولت (ساخت زیرساختها و تأمين
امكانات الز)) تحميل مینماید .امروزه توسعهي پایدار بهطور گسترده به توسعهاي گفته میشود که استانداردها و سطح
کيفی زندگی را بهبود بخشيده و همزمان به حفاظت طبيعی ،فرهنگی و پيشينهي محلی میپردازد .ازاینرو میتوان واژه
"توسعه" را اعمال یك سري تغييرات اساسی در ساختار جامعه دانست؛ تغييراتی که موجب افزایش ظرفيتهاي توليدي،
بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمرههاي آن در جامعه میگردد .در این مقاله بر آنيم تا با بررسی و مطالعه کتابخانهاي ،ضمن
معرفی نظریات ،اصول و مفاهيم مربوط به توسعه و بهتبع آن توسعهي پایدار به معرفی معماري و شهر پایدار بپردازیم.

واژگـان کلـیدی :توسعه ،توسعه پایدار برنامهریزي ،شهر پایدار ،شاخصها

 -3مربی،کارشناس ارشد معماری ()manafzadeh.arch@yahoo.com
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 -1مقدمه
طی نيمقرن گذشته ،محققان و نظریهپردازان دیدگاههاي متفاوتی را در مورد مفهو) توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهاي
جهان سو) ارائه داده و رهنمودهایی را نيز براي تهيه برنامههاي توسعه اقتصادي-اجتماعی پيشنهاد کردهاند .نتایج بهدستآمده از
اجراي سياستهاي پيشنهادي نهایتاً منجر به طرح نظریه جدید رشد اقتصادي از یكسو و ضرورت بهبود مدیریت شهري و ارائه
برنامهریزي اصولی براي اداره شهر ،از سوي دیگر گردیده است .واژه توسعه پایدار براي اولين بار بهطور رسمی توسط براندت لند در
سال  5090به معنی "اداره و بهرهبرداري صحيح و کارا از منابع پایه ،طبيعی و مالی و  ...براي دستيابی به الگوي مصرف مطلوب در
گزارش "آینده مشترك ما" مطرح شد .طرح موضوع شكل یا فر) شهري پایدار ،عمدتاً مربوط به دهه  5009و زمان برگزاري
کنفرانس ریو در برزیل در سال  5001است .هدف شهرهاي پایدار فراهم کردن خدمات مؤثرتر و کارامدتر ،رفاه و سالمت عمومی
بيشتر به واسطهي مدیریت محيط پاك و سالم بر اساس بهرهبرداري مؤثر از منابع طبيعی و اصول اکولوژیكی است که این امور
مستلز) تغيير زیرساختهاي سياسی ،اجتماعی ،کالبدي و اقتصادي است .در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تعریف مفاهيم
توسعه و توسعه پایدار به ارائه اصول و اهداف توسعه پایدار و دیدگاه برنامهریزان شهري را نسبت بدان پرداخته شود.

 -2مفهوم توسعه
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اکثر نظریههاي توسعه به صورت روشن و یا ضمنی «توسعه» را تغييرات اساسی در ساختار جامعه میدانند .تغييراتی که موجب
افزایش ظرفيتهاي توليدي ،بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمرههاي آن در جامعه میگردد .اختالف اساسی دیدگاههاي نظري بيشتر
در شكل ساختار مناسب ،مكانيسم مؤثر براي ایجاد تغييرات و شاخصهاي تعيينکننده این تغييرات است .هر چند در ابتدا مكتب
نوسازي از الگوي ساختار ایجاد شده در کشورهاي صنعتی براي بيان مفهو) توسعه استفاده کرد و نظریهپردازان این مكتب هر یك
به بخشی از این ساختار که از نظر آنها نقش موثرتري را در تسریع فرآیند توسعه داشت ،پرداختند و شاخصه هایی را هم ارائه
کردند؛ اما سایر مكاتب به تدریج الگوهاي جدیدي را به تصویر کشيدند و مكانيسم ها و شاخصهاي مناسبی را مطرح ساختند .در
مجموع می توان چنين نتيجه گرفت که روند تكامل نظریات توسعه ،ضرورت تعریف جامع تري را از این تغييرات ساختاري مورد
توجه قرار دادند به گونه اي که «تودارو» در یك جمع بندي ،چند وجهی بودن فرآیند توسعه را مورد تاکيد قرار داد و آن را تغييرات
اساسی در ساختار جامعه که در برگيرنده نهادهاي ملی ،نحوه نگرش عمومی ،سرعت رشد اقتصادي ،کاهش نابرابري ها و فقرزدایی
است ،تعریف می کند.
توسعهیك مفهو) کيفی را مشخص میکند و می توان آن
را معادل با افزایش کيفيت زندگی دانست که مسائلی مانند:
بهداشت ،آموزش ،رفاه ،آزادي حق بيان و  ...را در بر
میگيرد(حسينزاده .)08 :5899،توسعه داراي ابعاد مختلفی است
از جمله توسعهي اقتصادي ،توسعهي اجتماعی ،توسعهي
فرهنگی ،توسعهي سياسی ،توسعهي انسانی و ( ...شكل .)5
توسعهي اقتصادي فرآیندي است که در طی آن
شالودههاي اقتصادي جامعه دگرگون میشود بهطوري که
شکل  :1توسعه پایدار یا Sustainable Development
حاصل چنين دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابري
هاي اقتصادي و تغييراتی در زمينه هاي توليدي ،توزیع و در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است
(منبع) http://images.hamshahrionline.ir :
الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود( ازکيا.)59 :5899 ،
منظور از توسعه اجتماعی اشكال متفاوت کنش متقابلی است که در یك جامعه خاص همراه با توسعه مدرن رخ می دهد.
توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه هاي مكمل و پيوسته یك پدیده اند و هر دو نوع الزاما به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه
منجر میگردد(صدوق .)59 :5899 ،توسعه سياسی فرایندي است که زمينه الز) را براي نهادي کردن تشكل و مشارکت سياسی
فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندي یك نظا) سياسی است( ازکيا .)59 :5899 ،در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل –
در سال  – 5009در مورد توسعه انسانی چنين آمده است (ازکيا ،5899 ،ص :) 11
«توسعه انسانی روندي است که طی آن امكانات افراد بشر افزایش می یابد؛ هر چند این امكانات با مرور زمان می تواند به
شكل اساسی دچار تغيير در تعریف شود اما در کليه سطوح توسعه مساله اساسی براي مرد) عبارت است از :برخورداري از زندگی
طوالنی همراه با تندرستی ،دستيابی به دانش و در نهایت توانایی رسيدن به منابعی است که براي پدید آوردن سطح مناسب زندگی
الز) است .با توجه به تعاریفی که از توسعه به عمل آمد میتوان گفت توسعه فرآیندي است سيستماتيك که عوامل اجتماعی،

اقتصادي ،سياسی و  ...عناصر تشكيل دهنده سيستم محسوب میشوند و خروجی سيستم را رفاه انسانی ،برابري و عدالت اجتماعی
و توسعه انسانی تشكيل میدهد.

 -1-2نظريه توسعه پايدار
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واژه توسعه پایدار ،5اولين بار بهطور رسمی توسط براندت لند در سال  5090در گزارش "آینده مشترك ما" مطرح شد .این واژه
در مفهو) گسترده آن به معنی «اداره و بهرهبرداري صحيح و کارا از منابع پایه ،طبيعی ،مالی و نيروي انسانی براي دستيابی به
الگوي مصرف مطلوب است که با بهکارگيري امكانات فنی و ساختار و تشكيالت مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آینده بهطور
مستمر و رضایتبخش» امكانپذیر میشود (مكنون .)1 ،5806 ،توجه به مسائل زیستمحيطی در سطح جهان ،پس از تشدید
فعاليتهاي آلودهکننده در دهه  5019و  5049آغاز شد .در سال  5049مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصميم به برگزاري
کنفرانس بينالمللی محيطزیست گرفت .به دنبال آن ،اولين کنفرانس جهانی در ژوئن  5001در استكهلم برگزار شد .حاصل کار
کنفرانس ،صدور بيانيه محيطزیست انسانی و برنامه عملی و  594توصيهنامه بود که در تما) آنها وابستگی انسان به محيطزیست
و چگونگی شكلدهی آن بيان شده است .از جمله مسائل مورد توجه این کنفرانس استفاده منطقی از منابع ،کاهش آلودگی ،آموزش
همگانی براي حفاظت محيطزیست ،تحقيقات زیستمحيطی و تأسيس سازمانهاي بينالمللی زیستمحيطی است .در نتيجه این
کنفرانس ،کميته محيطزیست تأسيس شد .این کميته به ریاست براندت لند ،مسائل و برنامه زیستمحيطی جهان را بررسی و در
سال  5090گزارش "آینده مشترك ما" را به سازمان ملل ارائه کرد.
در دسامبر  5090مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جواب به گزارش کميسيون جهانی محيطزیست و توسعه ،برگزاري
کنفرانس محيطزیست و توسعه را در سال  5001به تصویب رساند .در ژوئن  5001همزمان با بيستمين سالگرد کنفرانس استكهلم،
کنفرانسی با حضور سران کشورها در ریو برزیل برگزار شد .این کنفرانس که "کنفرانس زمين" ناميده شد ،فعاليتهاي بيستساله
بينالمللی و ملی را در زمينههاي زیستمحيطی را ارزیابی کرد .دستاورد این کنفرانس ،ارائه نظریه «توسعه پایدار» است.
این نظریه نيازهاي کنونی بدون کاهش توانایی نسلهاي آتی در برآوردن نيازهایشان ،تعریف شده است .در این تعریف حق هر
نسل در برخورداري از همان مقدار سرمایه طبيعی که در اختيار نسلها به رسميت شناخته شده و با استفاده از سرمایه طبيعی در حد
بهرهي آن (و نه اصل آن که موجب نابودي سرمایهي طبيعی است)– مجاز شمرده شده است .بهبياندیگر توسعه پایدار در
بهرهبرداري از دادههاي طبيعی محدود به حد باز توليد و جبران طبيعی آنهاست .در غير این صورت ،موازنه منفی در بهرهبرداري از
سرمایهي طبيعی به کاهش تدریجی آن میانجامد و توسعه را ناپایدار میکند .این همان وضعيتی است که به اصطالح توسعه
کنونی با تكيه بر رشد اقتصادي به وجود آورده است .البته دیدگاههاي اقتصادي نئوکالسيك و تفكرات فن گرایی که در جایگزینی
سرمایه طبيعی با سرمایههاي مصنوع را ممكن میسازد ،در مسير توسعه کنونی مهم بوده است؛ که در این ارتباط هزینههاي
زیستمحيطی و تخریب روند اکولوژیكی که اساساً با هيچ منفعتی قابل جبران نيست ،نادیده گرفته شده بود.

 -2-2شاخصههای توسعه پايدار
بهطورکلی شاخصههاي توسعه پایدار را میتوان در چهار گروه زیر مطرح نمود:
ج ) شاخصهاي بنيادي (نهادي)
الف ) شاخصهاي اجتماعی (انسانی)
د ) شاخصهاي زیستمحيطی
ب ) شاخصهاي اقتصادي

 -3-2اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار
هدف اصلی توسعه پایدار ،تأمين نيازهاي اساسی ،بهبود و ارتقاي سطح زندگی ،حفظ و اداره بهتر اکوسيستمها و رسيدن به
آیندهاي امنتر ذکر شده است .این هدف خود متضمن تناقضی است که بسياري آن را از خصوصيات اصلی واژه توسعه پایدار
میدانند .تأمين رشد الز) براي بهبود سطح زندگی عمو) و آیندهاي مرفهتر و درعينحال حفظ اکوسيستمها.

 -4-2سیاستهای اصولي توسعه پايدار را ميتوان به چهار گروه زير تقسیم كرد:
-

به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعی تجدید ناپذیر
پایدار ساختن مصرف منابع طبيعی تجدید پذیر
نگهداشتن حد توليد ضایعات و آلودگیها در ميزان ظرفيت جذب محلی و جهانی
1 - Sustainability Development
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 تأمين نيازهاي پایه انسانی و اجتماعی.توسعه پایدار ابعاد مختلفی دارد و شاید بر همين اساس ،چند زمينه اصلی آن در دستور کار  15کنفرانس ریو مورد تأکيد قرار
گرفت:
 .5ابعاد اجتماعی و اقتصادي در توسعه پایدار :برآیند تخصيص بهتر ،مدیریت کارآمدتر منابع ،جریان مستمر سرمایهگذاري
خصوصی و دولتی ،فقرزدایی ،تأمين سالمت انسانی ،تغيير الگوي مصرف ،تحوالت جمعيتی ،تأمين مسكن مناسب و
تلفيق برنامهریزي محيطزیست و توسعه.
 .1منابع براي توسعه پایدار :حفاظت اتمسفر ،استفاده مناسب از زمين ،کویرزدایی ،کشاورزي و توسعه روستایی پایدار،
بيوتكنولوژي پایدار ،حفاظت و مدیریت منابع آب ،تعيين قوانين و دستگاه و نظا) قانونمند مناسب.
 .8توسعه مكانی پایدار که با هدف نيل به تشكل روستایی شهري متعادل تر و توزیع بهتر زمين ها از نظر اسكان انسانی و
مواردي از این دست تاکيد دارد :کاهش تمرکز بيش از حد در مناطق اقماري ،ممانعت از تخریب اکوسيستم هاي آسيب
پذیر ناشی از فرآیندهاي مهاجرت و کوچ نشينی بی رویه ،ترویج روش هاي کشاورزي و جنگل داري جدید بين زارعان
کوچك ،کشف و بهرهبرداري از توان ( بالقوه ) محيطی براي صنعتی شدن متمرکز همراه با فن آوري هاي جدید و با
تاکيد خاص بر صنایع زیست توده و نقش آنها در ایجاد اشتغال روستایی غير کشاورزي.
 .6مشارکت مردمی در توسعه پایدار :مشارکت همه اقشار در فرآیند توسعه ،توجه به زنان و جوانان و کودکان ،مشارکت
مرد) بومی ،سازمانهاي غير دولتی ،نقش مسئوالن محلی ،کارگران و کارکنان ،تجارت و صنعت ،علو) و فن آوري.
 .1روش هاي اجرایی براي توسعه پایدار :منابع مالی و نحوه تأمين آنها ،انتقال تكنولوژي ،علو) در خدمت توسعه ،آموزش
عمومی ،ظرفيت سازي ،نهادهاي بينالمللی مورد نياز ،قوانين و مقررات و اطالعات مورد نياز.

 -3معماری پايدار
کاربرد مفاهيم پایداري و توسعه پایدار در معماري ،مبحثی به نا) «معماري پایدار» آغاز نموده اند که مهترین سرفصلهایی آن با
عنوان "معماري اکوـ تك"" ،معماري و انرژي ـ معماري سبز" ایجاد می گردد.

 -1-3تعاريف ساخت و ساز پايدار
ساخت و ساز پایدار این چنين تعریف شده است« :مدیریت یك محيط پاك و سالم براساس بهرهبرداري مؤثر از منابع طبيعی و
اصول اکولوژیكی» که هدف از طراحی ساختمانهاي پایدار کاهش آسيب آن بر روي محيط و منابع انرژي و طبيعت است ،که
شامل قوانين زیر میباشد:
 –5کاهش مصرف منابع غير قابل تجدید
 –1توسعه محيط طبيعی
 -8حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسيب رسان بر طبيعت در صنعت ساختمانسازي بنابراین بهطور خالصه ساختمان
پایدار را می توان این چنين تعریف نمودد :ساختمانی که کمترین ناسازگاري و مغایرت را با محيط طبيعی پيرامون خود و در پهنه
وسيعتر با منطقه و جهان دارد .تكنيكهاي ساختمان سازي در یك پهنه وسيع در جهت تأمين کيفيت یكپارچه از نظر اقتصادي،
اجتماعی و محيطی می کوشند؛ بنابراین استفاده معقول از منابع طبيعی و مدیریت مناسب ساختمان سازي به حفظ منابع طبيعی
محدود و کاهش مصرف انرژي کمك نموده (محافظت انرژي) و باعث بهبود کيفيت محيطی میشود.

 -2-3اهدف كلي ساختمانهای پايدار
-

بهرهبرداري مناسب از منابع و انرژي
جلوگيري از آلودگی هوا
مطابقت با محيط

 -3-3اصول توسعه ساخت و ساز پايدار
براي ایجاد تعادل ميان سطوح تنوع زیستی ،سه اصل توسعه صنعت ساخت وساز پایدار که در جهت و حفظ تنوع زیستی در
شهر باید رعایت شوند ،به شرح زیر است:
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-

-

-

-

 -4طراحي پايدار و اصول اولیه آن:
طراحی پایدار همكاري متفكرانه معماري با مهندسی مكانيك،
برق و سازه است .عالوه بر فاکتورهاي متداول طراحی مانند زیبایی،
تناسب و بافت و سایه و نور و امكاناتی که باید مد نظر قرار گيرند،
گروه طراحی باید به عوامل طوالنی مدت محيطی ،اقتصادي و انسانی
توجه نموده و اصول اوليه آنرا که به قرار زیر است ،مد نظر قرار دهد:
 درك محیط :طراحی پایدار با درك از محيط آغاز میشود .اگرما به امكانات محيطی که در آن هستيم آگاه باشيم میتوانيم از
صدمه زدن به آنها جلوگيري کنيم .درك محيط باعث مشخص شدن
مراحل طراحی از جمله جهت قرارگيري نسبت به خورشيد و چگونگی
شکل  -2طراحی پایدار با درك از محیط آغاز
قرارگيري ساختمان در سایت و حفظ محيط پيرامون و دسترسی
میشود (ماخذ)http://1.bp.blogspot.com/ :
سيستم نقليه و پياده میگردد.
 ارتباط با طبیعت :چه ساختمان در داخل محيط شهري باشد و چه در یك محيط طبيعیتر ،ارتباط دادن طبيعی به محيططراحی شده روح و جان میبخشد.
 درك روندهای موجود در طبیعت :در سيستم موجود در طبيعت زباله موجود نيست .الشه یك موجود ،غذاي یك موجوددیگر میشود .به بيان دیگر موجب احترا) بشر به نيازهاي انواع گونههاي طبيعــــی می گردد .رونــــــدهایی که باعث احيـــا
میشوند تا ضایع کردن ،به بيشتر زنده مــاندن ما می انجامند.
 درك تأثیرات محیطی :طراحی پایدار سعی در درك تأثيرات محيط از طریق ارزیابی و تحليل سایت دارد:ارزیابی انرژي مصرفی ،سميت مصالح و تكنيكهاي ساختمان سازي .بطوریكه تأثير منفی محيطی را میتوان از طریق استفاده
مصالح ساختمان سازي پایدار ،مصالح با سميت کمتر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.
 روند مشارکتی طراحی :طراحان پایدار ،اهميت توجه به هر نظري را میدانند .همكاري با مهندسين مشاور و متخصصيندیگر در مراحل اوليه طراحی صورت میپذیرد .طراحان همچنين به نظرات ساکنين محلی و همسایگان محلی نيز توجه میکنند.
 درك مردم :طراحان پایدار باید به فرهنگ و دین و نژاد مردمی که قرار است براي آنها طراحی کنند ،توجه کنند.بنابراین معماري پایدار ترکيبی چند ارزشی دربر دارد:
 -زیبایی شناسی ،محيط ،اجتماع ،سياست و بعبارتی طراحی و ساختمان سازي هماهنگ با محيط.
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استفاده پایدار از منابع زیستی :بدین معنا که باید دقت شود که منابع زیستی بهرهبرداري شده در سامانههاي توسعه در
کجا استفاده میشوند ،و چگونه میتوان آنها را پایدار نگهداشت ،و از منابعی که سریعتر جایگزین میشوند استفاده
شود .به عنوان مثال؛ از چوب درختهایی باید استفاده شود که سریعتر رشد کرده و میتوانند جایگزین شوند .همچنين
از منابع متنوع استفاده کرد،که نوع خاصی از بين نرود ،و یا مثال مساحت جنگلها را مقدار ثابتی نگهداشت و از مقدار
ميعنی کمتر نشوند ،و یا از گونه خاص موجودي به علت منافع اقتصادي حمایت نشوند.
استفاده از منابع تجدید ناپذیر :استفاده عاقالنه از منابع غير قابل تجدید باید بهطور گسترده اعمال شود .به عنوان
مثال؛ استفاده از منابع فسيلی براي سوخت غير عاقالنه است؛ و یا در ساختن صندلی از چوبی استفاده شود که در
طبيعت از سرعت تجدیدپذیري و جایگزینی باالتري برخوردار است.
کاربرد معقول از چوب (به عنوان یك منبع تجدید ناپذیر) باعث میشود که به اصل منبع لطمهاي نخورده و امكان
جایگزینی آن در طبيعت وجود داشته باشد ،و حتی در نوع رنگی که در آن بكار برده میشود از موادي که کمتر که
براي محيط زیست ضرر دارد استفاده شود.
حفاظت از تنوع زیستی :از منابع زیستی به خوبی نگهداري شود،و مشارکت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع زیستی
موجود الزامی باشد .طوري از سامانه استفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشند .مرد) بهطور صحيح از
منابع محيطی بهره گيرند ،و به آنها آموزش داده شود که از هر محصول یا منبعی در جاي خود و به صورت بهينه
استفاده کنند؛ مثال در مورد مبلمان شهري ،استفاده صحيح از ان به مرد) آموزش داده شود؛ و با اندك نقصی به کنار
گذاشته نشوند ،بلكه تعمير و یا در غير این صورت به محصولی دیگر تبدیل و یا در نهایت مواد اوليه آن بازیافت شود.
(مفيدي ،مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار).
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یك معمار باید زیرک انه چند فاکتور را در نظر بگيرد :مقاومت و پایداري و طول عمر بنا ،مصالح مناسب ،و مفهو) و
کانسپت.
تما) اصول معماري پایدار باید در یك پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محيطزیست سالم میشود.

 -5پايداری ،شهرنشیني و توسعه
قبل از دهه آخر قرن بيستم به ندرت بحثی از شهر نشينی با زمينه پایداري میشد و تنها به عنوان عاملی داراي سهم در
مسائل محيطزیست مطرح بود .ردپاي اکولوژي شهرها تاثير شدیدي بر مناطق پيرامونی آنها داشته است و علی رغم مرکزیت
شهرها در فرآیند توسعه ،مبحث پيرامون شهرنشينی و پایداري تا حدود زیادي به صورت دو موضوع جدا از هم شكل گرفته اند .از
طرف دیگر به خاطر نقش کليدي براي شهرها در رشد پایدار اقتصادي انتظار می رفته ،از نظر برخی این رشد آن قدر با پایداري
نزدیكی داشته که شهرها باید به آن برسند .در خصوص شهرنشينی پایدار ،ادبيات گسترده اي وجود داشته و دارد ،ولی به ندرت این
اجزا در بحثی مفهومی پيرامون پایداري شهري یكجا و با هم آورده شده اند .در دهه ي  5009این وضعيت اساسا تغيير یافته است.
چند کتاب در پيرامون پایداري شهري نوشته شده و پایداري به سال  5004یكی از موضوعات اصلی در کنفرانس دو) اسكان بوده
است.

 -1-5نظريه توسعه پايدار شهری
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3131
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نظریه توسعه پایدار شهري ،حاصل بحثهاي طرفداران محيطزیست درباره مسائل زیستمحيطی بخصوص محيطزیست شهري
است که به دنبال نظریه «توسعه پایدار» براي حمایت از منابع محيطی ارائه شد .توسعه پایدار شهري نيازمند شناسایی محدودیتهاي
محيطی براي فعاليت هاي انسانی در ارتباط با شهرها و تطبيق روشهاي طراحی در این محدودیتهاست .در این نظریه موضوع
نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده بهينه از زمين و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است
( .)Blowers,1994نظریه توسعه پایدار شهري موضوعهاي جلوگيري از آلودگی هاي محيط شهري و ناحيه اي ،کاهش
ظرفيتهاي توليد محيط محلی ،ناحيه اي و ملی ،حمایت از بازیافت ها ،عد) حمایت از توسعه هاي زیان آور و از بين بردن شكاف
ميان فقير و غنی را مطرح می کند .همچنين راه رسيدن به این اهداف را با برنامهریزیها ي شهري ،روستایی ،ناحيه اي و ملی که
برابر با قانون کنترل کاربري ها و کنترل بشتر در شهر و روستا هاست ،می داند .این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردي ،به نقش
دولت در این برنامهریزیها اهميت بسيار می دهد و معتقد است دولتها باید از محيطزیست شهري حمایت همه جانبه اي نمایند.
( .)Clark,1992:140/147این نظریه ،پایداري شكل شهر ،الگوي پایدار سكونتگاهها ،الگوي مؤثر حملونقل در زمينه مصرف
سوخت و نيز شهر را در سلسله مراتب ناحيه ي شهري بررسی می کند .در یك دید اجمالی مبانی نظري مفهو) پایداري در شهر و
ناحيه شامل این موارد میشود :کاهش آلودگی ،نگهداري و حفاظت از منابع طبيعی ،کاهش حجم ضایعات شهري ،افزایش بازیافتها،
کاهش انرژي مصرفی ،ایجاد جامعه جنگلی و نواحی سبز در شهرها ،توسعه شهرهاي کوچك براي کاهش اتكا به شهرهاي بزرگ،
کاهش فواصل ارتباط ،ایجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال ،ساخت اجتماع متعارف ،حملونقل عمومی و
کاهش ترافيك جاده اي ( ،)Brehany,1994:46مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی ،توزیع منابع و تهيه غذاي پایدار محلی
(.)Edward,1991:218349
به این طریق اوال با جایگزینی منابع و نوسازي آنها ،اتخاذ
سياست کاربري صحيح و محافظت از زمين باال می رود؛ ثانيا
با توجه به برنامهریزي شهري و ناحيه اي و سازماندهی فضا
( ،)Herbert,1992:177/181توسعه پایدار شهري حاصل
میشود.
این نظریه راه رسيدن به این الگوها را از طریق برنامهریزي
هاي شهري ،روستایی ،منطقه اي و ملی در راستاي نقش قانون
شکل  -3بهرهبرداری از منابع طبیعی و انرژی های
و کنترل کاربريها می داند .این نظریه به عنوان دیدگاهی
تجدیدپذیر یکی از مقوله های پایداری (منبع:
استراتژیك به نقش دولت در این برنامهریزیها زیاد اهميت قابل
)http://upload.wikimedia.org
است و معتقد است دولت باید از محيطزیست شهري حمایت
گسترده اي نمایند.

 -2-5ويژگي های ضروری شهر پايدار
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کميسيون جهانی محيطزیست و توسعه ،اصول زیر را به عنوان ویژگیهاي ضروري یك شهر پایدار عنوان می کند:
 .5افزایش فرصت هاي اقتصادي و اجتماعی ،به گونه اي که ساکنان شهري را پوشش دهد.
 .1کاهش سهم انرژي در رشد شهري
 .8استفاده ي بهينه در مصرف آب ،زمين و سایر منابعی که مورد نياز چنين رشد شهري است.
 .6کمينه کردن ميزان توليد زباله و فاضالب و بيشينه کردن بازیافت از پسماندها.
 .1ایجاد سيستم هاي مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نيل به اهداف اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحيطی.
 .4سوق دادن فن آوري هاي مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعهي پایدار.
 .0تقویت توان مناطق مختلف شهري در راستاي جلوگير یا پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادي ،اجتماعی و
زیستمحيطی که در نتيجه ي عوامل طبيعی یا انسانی به وجود می آیند ،همچنين انعطاف پذیري در مقابل اختالالت غير
منتظره در سيستم شهر .در این ارتباط شهر پایدار شهري است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی ،تنوع و امكان زندگی
با کيفيت مطلوب تحقق یابد (عزیزي.)11 :5899 ،
نگرش توسعهي پایدار بر این اندیشه است که فن آوري نمی تواند هر گونه کاهش منابع طبيعی را جبران سازد و سرمایه ي
طبيعی مكمل سرمایه ي انسان ساخت است و در این راستا سازمان ملل از مبانی و دیدگاه مفهومی توسعهي پایدار حمایت می کند
و راه دستيابی به توسعهي پایدار را وجود بسترهاي فرهنگی مناسب می داند که با آموزش و آگاهی دادن به مرد) می توان بدان
دست یافت(کيانی .)5898 :1 ،بنابراین یك الگوي توسعهي پایدار شهري باید قابليت سازگاري و انطباق را در زمان تغييرات
اجتماعی و اقتصادي و ارزش هاي فرهنگی جامعه داشته باشد .با وجود این که جمعيت به عنوان عامل اصلی در پایداري مطرح
است ،باید چگونگی تاثير گذاري این عامل بر عوامل اقتصادي ،اجتماعی و محيطی ،که شهر را به سيستمی یكپارچه تبدیل می
کند ،مورد بررسی قرار گيرد.

شکل  -4برازیلیا ،نمونه ای از شهر نو پایدار (ماخذ)http://images.hamshahrionline.ir/ :

 -3-5ابعاد شهر پايدار:
براساس دیدگاه ارائه شده کنفرانس بينالمللی برلين ( )Urban 21ابعاد پایدار شهري شامل:
 -5اقتصاد شهري پایدار :کار و درآمد مناسب
 -1جامعه شهري پایدار :همبستگی و یكپارچگی اجتماعی
 -8سرپناه شهري پایدار :خانه سازي شایسته و در استطاعت همه
 -6محيط زیست شهري پایدار :اکوسيستمهاي با ثبات
 -1دسترسی شهري پایدار :تحرك همراه با حفاظت منابع
 -4زندگی شهري پایدار :ایجاد شهر زیست پذیر
 -0مرد)ساالري شهري پایدار :قدرتمندسازي شهروندان است.
براي سنجش هریك از ابعاد می توان شاخص هایی را تعریف کرد و بهطور مرتب آن ها را سنجيد ،از جمله شهرداري ها می
توانند با سنجش منظم این ابعاد ،بر وضعيت شهر از منظر پایداري توسعه نظارت کنند و بهبود بخشند.
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 -1-3-5شاخصهای اقتصاد شهری پايدار
جمعيت زیر خط فقر ،نسبت درآمد دهك درآمدي پایين به دهك درآمدي باال ،نسبت درآمدهاي پایدار شهرداري به کل درآمد
شهرداري ،نسبت ميزان فساد مالی به توليد ناخالص ملی ،نسبت تجارتهاي جدیدي که بعد از سه سال از زمان تأسيس هنوز
فعاليت می کنند ،هزینه غذایی خانوار به کل بودجه خانوار ،سرانه هزینه اداره شهر ،نسبت تعداد کارگران کودك (زیر سن قانونی) به
کل کودکان ،بهره وري کار به ازاء هر ساعت کار.

 -2-3-5شاخصهای جامعه شهری پايدار
امنيت ،درصد افرادي که در زندان ها هستند در 5999نفر ،درصد افرادي که در مراکز بازپروري معتادین هستند در  5999نفر،
کيفيت آموزش (بر اساس نسبت افراد صاحبنظر که فكر میکنند کيفيت آموزش ارتقاء یافته است( ،ميل به مهاجرت به کشورهاي
خارجی ،توانایی خالقيت (تعداد اختراعات ثبت شده در ميليون نفر) ،زمان الز) براي تغييرات ،فعاليت اجتماعی افراد  44تا ،01
درصد جوانانی که به رسو) و قواعد اخالقی جامعه احترا) میگذارند.

 -3-3-5شاخصهای مسکن
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کميت مسكن (تراکم خانوار در واحد مسكونی ,تعداد اتاق به ازاء هر خانوار) ،کيفيت مسكن (تأسيسات مناسب ،مصالح بادوا)،
مقاو) بودن و  ،). ..تعداد واحدهاي مسكونی مقاو) در مقابل زلزله به کل واحدهاي مسكونی ،تعداد واحدهاي مسكونی بيمه شده در
مقابل حوادث و سوانح به کل ،نسبت مساکن مجهز به سيستمهاي سازگار با محيط زیست.

 -4-3-5شاخصهای زيستمحیطي و بهداشت شهری
نخاله هاي جمع آوري و دفع شده توسط شهرداري به حجم کل نخالههاي
توليد شده ،مجموع حجم ظروف دفع زباله معابر و فضاهاي عمومی به حجم
مورد نياز ،توليد سرانه پسماند ،درصد بازیافت پسماندها ،درصد زباله هاي
خطرناك که به صورت جداگانه جمع آوري و دفع می شوند ،نسبت فعاليتهاي
اقتصادي و توليد دياکسيدکربن ،تعداد افرادي که در حين کار جراحات جدي
دیده اند به کل کارکنان ،نسبت روزهاي هواي پاك به کل روزهاي سال،
مجموع ظرفيت توالت هاي عمومی سطح شهر به ظرفيت مورد نياز ،درصد
مصرف سوخت هاي زیستی به کل سوخت هاي مصرفی ،نسبت بهرهگيري از
انرژيهاي نو ،نسبت فاضالبی که به وسيله سيستم اگو هدایت و دفع می شود
به کل ،درصد پسآب بازیافتی ،تعداد کارگاههاي مزاحم آالینده اي که
ساماندهی شده اند به کل تعداد کارگاه هایی که نياز به ساماندهی زیست
محيطی دارند ،سرانه فضاي سبز ،آلودگی نور (درصد شهروندانی که از شدت
زیاد نور شكایت دارند) ،انواع پرندگان نسبت به سال پایه ،نسبت کاربري هاي
کشاورزي و باغات تبدیل شده به سایر کاربري ها به کل مساحت کاربري هاي
زراعی و باغات.

شکل  -5طراحی پایدار پاسخی است
معمارانه به بحرانهای زیستمحیطی جهان!
(ماخذ)http://dingo.care2.com :

-4-3-5شاخصهای دسترسي
حجم ترافيك (کيلومتر ماشين)ساالنه نسبت به سال گذشته ،رضایت از حملونقل عمومی (درصد شهروندان با رضایت زیاد و
خيلی زیاد ) ،دسترسی به حملونقل عمومی (درصد شهروندانی که ایستگاه حملونقل عمومی حداکثر در  499متري محل سكونت
آنها قرار دارد ،).تعادل بين اشتغال و سكونت (درصد افرادي که ظرف کمتر از یك ساعت به محل کار و یا تحصيل خود میروند)،
نسبت استفاده از خودروهاي دوستدار محيط زیست ،نسبت تصادفات به ازاء هر  5999نفر ،نسبت تصادفات منجر به فوت یا جرح به
ازاء هر  59999نفر ،تعداد کارخانهها با برنامه حملونقل سبز ،درصد سفرهاي شهري که به صورت پياده انجا) می شود ،نسبت
طول خيابان هایی که براي پياده روي مناسب هستند.
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 -5-3-5شاخصهای زندگي
نسبت دسترسی پایدار به تسهيالت بهداشتی و درمانی مناسب ( سرانه و شعاع دسترسی تسهيالت بهداشتی و درمانی ) ،درصد
افرادي که احساس میکنند شهر زیباست ،درصد رضایت از وضعيت و محيط زندگی ،درصد کودکانی که به تسهيالت فراغتی
دسترسی آسان دارند ،پوشش مناسب کاربريهاي رفاهی و خدماتی (درصد شهروندانی که دسترسی مناسب به این کاربري ها
ندارند ،).سازگاري فضا و فعاليت ( نسبت کاربري هایی که در فضاي نامناسب استقرار یافته اند) ،نسبت تعداد ایستگاه هاي موجود
آتش نشانی به تعداد ایستگاه هاي مورد نياز ،نسبت عمليات امداد و نجاتی که در زمان استاندارد انجا) ميشود به کل عمليات.

 -6-3-5شاخصهای مردمساالری شهری
درصد شرکتکنندگان در انتخابات نهادهاي محلی ،درصد شرکت در فعاليتهاي داوطلبانه (حداقل یكبار در  51ماه گذشته)،
درصد مشارکت جوانان و کودکان در بعضی از اشكال خدمات رسانی اجتماعی ،درصد نسبت عضویت بانوان در شوراهاي شهر و
محله ،درصد افرادي که احساس میکنند میتوانند در منطقه خودشان تأثيرگذار باشند ،تعداد تيراژنشریات با ماهيت آموزش
شهروندي به تعداد شهروندان ،تعداد موارد نقض حقوق بشر به جمعيت .بدین ترتيب توسعه پایدار مفهومی است جامع که تحقق
ابعاد مختلف آن نيازمند شناخت ،نظارت و بهبود بخشی مستمر است شاخص هاي توسعه پایدار شهري ابزاري مهم در این فرایند
است وکاربرد ماهرانه آن ضرورتی است که باید مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهري قرار گيرد.

از آنجایی که قرن حاضر و به ویژه  11سال گذشته شاهد تحوالت بی سابقه اي در زمينه هاي گوناگون سياسی ،فرهنگی،
اقتصادي و اجتماعی و ...بوده است؛ انقالب فراگير ارتباطی و اطالعاتی ،نفوذ انسان به اعماق دور دست ،پيشرفت سالحهاي هسته
اي و فوق مدرن و رشد سریع و لجا) گسيخته ي جمعيت ،استفاده ي بی رویه از منابع طبيعی و  ...همگی ثمره ي فرآیند تمدن
بشري در این قرن است .در این ميان برنامهریزي ،طراحی و مدیریت شهري نتوانسته است نهضت زیبا سازي شهري را بيافریند
( .)Blowers 1997:10در این ارتباط مكاتب مختلفی همچون مدرنيسم با توجيه اقتصادي از سرمایه داري کينز ،صنعتی
فوردیسم  ،مذهبی پروتستانيسم و روشهاي علمی و عينی ،کليه شئون زندگی را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است و هيچكدا)
از نهضتهاي شهرسازي نظير کالن پيگر گرایی ،متابوليسم شهري ،ساختارگرایی ،رفتارگرایی ،نمادگرایی ،انسان گرایی ،طبيعت
گرایی ،آمایش انسانی  ،توان مقابله با مدرنيسم را نداشته است و اغلب آنها در حد نظریه باقی مانده اند .به جرات می توان گفت
شهرسازي قرن بيستم را جنبه هاي عملی و اجرایی مدرنيسم شكل داده است و بيشترین ضربه را بر محيطزیست وارد آورده است.
در این ميان مهياي کردن شرایط زندگی سالم ،کارکرد مؤثر شهرها ،محافظت از محيط مصنوع و طبيعی ،تعادل ميان سرمایه
گذاري بخش عمومی و خصوصی ،استفاده کارا از منابع که در گذشته در برنامهریزي شهري سنتی مرسو) بوده ،در برنامهریزي
شهري کالسيك به چشم نمی خورد .لذا انتقادهایی از برنامهریزي شهري کالسيك در زمينه هاي :سياسی ،تكنيكی ،طرح فرآیند،
حرفه ،جنبه هاي رقابتی ،مسكن ،فقر مسكن ،ایجاد اجتماعات اقليت نژادي ،منطقه بندي ،عد) توجه به تنوع گرایی و  ...گردیده و
اغلب صاحب نظران شكست آن را اعال) نموده اند ( .)Soja,1986:249در دنياي امروز بيش از یك ميليارد نفر فاقد سرپناه
مناسب اند که بيشتر آنها در شهرهاي جهان سو) زندگی می کنند ( .)Unc,1991:10طبق آمارهاي موجود ،بين سالهاي  5009تا
 ) 1999حدود  099ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه شده است که  99درصد این افراد در مناطق شهري سكنی گزیده اند
(.)Un,1991:10
در سال  ، 5049هشت منطقه ي شهري از هر ده منطقه ي شهري در قلمرو جهان اول بوده اما در سال  ،1999هشت شهر از
ده شهر بزرگ جهان در آسيا و آمریكاي جنوبی قرار دارند .لو ( )Loweمعتقد است که  09تا  01درصد مساکن جدید در شهرهاي
جهان سو) غير رسمی اند .تراکم زیاد ،عد) وجود آب لوله کشی ،بی نظمی فرمها ،وجود مناطق حاشيه نشين و فقير نشين و  ...از
این قبيل اند .این مسائل از نتایج برنامهریزي شهري قرن بيستم و مكاتب مبتنی بر آن است ( .)Lowe,1992:38از آنجا که
برنامه ریزانی نظير « هاوارد » « ،گدس » « ،شارپ » و  ...مشروعيتی خاص در برنامهریزي شهري بين الملل کسب نمودند ،لذا در
قرن  15باید برنامه ریزان شهري جدید ،چنين مشروعيتی را بدست آورند .آنها باید به مثابه یك اصالح گر اجتماعی ،خردگراي
تكنيكی ،نظم گرا ،گفتگوگر نو ،مدیر محيطزیست ،ایجاد ساختمانهاي پایدار ،مشارکت گرا ،ایجاد کننده ي فرصتهاي برابر ،متعهد به
فشارهاي اجتماعی ،سياسی و اقتصادي در هر زمان عمل نمایند .برنامه ریزان شهري قرن  15باید به عنوان رهبران حرفه اي
داراي « چشم استراتژیك » باشند .چون آنها سهم عمده اي در ساختار تمدن ها دارند (.)Siddiq,1992:10
دستور جدید محيطزیست مبنی بر توسعه پایدار ،یك فرصت استثنایی براي برنامه ریزان در کسب رقابت در مدیریت
محيطزیست بوجود آورده است بنابرای ن باید یك دریچه ي سياسی پایدار براي برنامه ریزان شهري حرفه اي گشود؛ اما آیا آنها
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توانایی رسيدن به چنين نقشی را دارند؟ اگر تئوري اصولی برنامهریزي معاصر با دستورات پایداري همخوان شود ،می توان به نتایج
این توانایی اميدوار بود .چون برنامه ریزان باید به دانش کنترل سيستمهاي اداري و طراحی در محيط مجهز شوند.
برنامه ریزان حرفه اي شهري باید بعنوان «شبه قاضی» « ،ارائه دهنده روشهاي بدیع»« ،وضع کننده قوانين مناسب»،
«رهبري و مدیریت محيطزیست»« ،شغل آفرین» و «ایجاد کننده رفاه» باشند .برنامه ریزان باید یك فضاي فرهنگی خلق نمایند
تا در گفتگوها ،صحبتها شنيده شود و در حمایت از توسعه پایدار و پایداري؛ ضمن رعایت نظریه اخالقی به سياست کاربري اراضی
مناسب دست یابند ( .)Mazza,1996:15-30روشن است حل بخشی از این مسائل ،نيازمند توجه به تشكيالت تخصصی ،ساختار
آموزشی و برنامههاي اجرائی مناسب دارد  ،تا افرادي براي این رشته آماده شوند و حرقه اتصال ميان توسعه پایدار و حرفه
برنامهریزي شهري برقرار گردد .در واقع برنامه ریزان باید در راستاي اصول و چارچوب برنامهریزي محيطی و توسعه پایدار حرکت
نمایند .سيستم برنامهریزي کاربري اراضی فعلی باید دگرگون شود و اصول و سياستهاي برنامهریزي کاربري اراضی از سطح جهانی
به منطقه اي و محلی تعميم داده شود  .نقش دولت ها و مشارکتهاي مردمی در این حرکتها قابل توجه است؛ به نحوي که موانع
ایدئولوژي هم در این ارتباط باید برطرف گردد .)Owen,1994:39( .لذا یكپارچگی در برنامهریزي هاي صنعتی ،اداري و  ...در
سطح ملی و محلی ضروري است .در این ميان باید بهينه ترین استانداردها براي کيفيت محيطزیست طراحی شده و بهترین
تكنيكها براي کنترل آلودگی ها فراهم گردد ( .)Rydin,1995:369
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با تقویت مشارکت و به کارگيري توانایی هاي افراد ،سطح دانش فنی ،اجتماعی ،سياسی و محيطزیست مرد) ارتقا یافته و
شهروندان با داشتن این احساس که در محيط زندگی خویش نقشی دارند ،رابطه احساسی با محيط برقرار کرده و با تضعيف
بیتفاوتیهاي رفتاري نظارت بيشتري بر محيط اعمال می کنند و همين امر سبب افزایش امنيت و برقراري نظم شده و محيطی
منسجم تر بوجود میآورد .نظریه توسعهي پایدار و توسعهي پایدار شهري مستلز) تغيير زیر ساختهاي سياسی ،اجتماعی ،کالبدي و
اقتصادي است .برنامه ریزان و مدیران شهري قرن بيست و یكم باید طرحهاي جامع اي مبتنی بر حوزه هاي آماري را کنار گذاشته
و شكست آن را اعال) نمایند .آنها باید در پی ارائه طرحهاي شهري و در ارتباط با محيط طبيعی و بومی گا) برداشته و به یك
پتانسيل سنجی براي شهرها در زمينه حفظ جمعيت متناسب با منابع ،اقتصاد و فرهنگ دست یابند تا شاید بدین نحو بتوانند بسوي
توسعه مطلوب و پایدار پيش رفته و خدمات موثرتري ارائه نمایند.
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بررسی تأثیر فضای باز در محیط آموزشی مدارس و تأثیر آن بر روی
دانشآموزان

پرستو ماهوتی راد 1.محمد حامد موسوی
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چکـیده
امروزه فضای باز مدرسه به عنوان مكانی جدای از بنای مدرسه مدنظر قرار میگيرد و بستری منسجم و هماهنگ با
فضاهای بسته در محيط آموزشی را ایجاد نمیکند ،این در حالی است که در بسياری از کشورهای دنيا فضای باز مدرسه
بهمثابه عنصری مكمل در برنامه آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار میگيرد .مطالعات نشان میدهد که طرح فضاهای
آموزشی میتواند باعث رشد و یا بازدارندگی در امر یادگيری باشد .بنابراین عدم توجه به عناصر تشكيلدهنده فضای
آموزشی مانند حياط مدرسه میتواند تأثيرات منفی بر روی دانشآموزان داشته باشد و بلعكس رعایت این نكات میتواند
باعث ایجاد حس رضایت و تعلق پذیری دانشآموزان به فضاهای آموزشی شود .همچنين وجود مراکزی که فضای باز در
آنها باعث ایجاد خستگی روحی و عدم تمرکز در دانشآموزان نگردد از کمبودهای اصلی جامعه بهحساب میآید ،چراکه
اولين برداشت ذهنی که از بودن در یک مكان ایجاد میشود ،نقش کليدی در استفاده از آن فضا را به وجود میآورد .روش
تحقيق در این نوشتار از نوع توصيفی و مطالعات کتابخانهای میباشد و در نهایت نتایج پژوهش نشان میدهد که با تكيه
بر عناصر طراحی نظير گشودگی فضا ،رنگ ،نور ،مبلمان و مسيرهای دسترسی خوانا میتوان کيفيت یادگيری را در
محيطهای آموزشی ارتقا بخشيد.

واژگـان کلـیدی :فضای باز ،محيط آموزشی ،یادگيری ،دانشآموزان

 -7کارشناس ارشد رشته مهندسی معماری (مسئول مکاتبات) ()P.mahootirad@gmail.com
 -5دکترای تخصصی و استادیار دانشگاه آزاد نیشابور
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آنچه شخصيت آدمی را شكل میدهد ،بیشک متأثر از فضایی میباشد که در آن پرورش یافته است .آنچه میپسندد نشات از
آن چيزی میگيرد که در گذشتهاش مشاهده نموده و آنچه میداند همانی است که در کودکی و نوجوانی آموخته است(زینعلی
دهشيری .)1698 ،مدارس بعنوان فضاهای آموزشی و اولين محيط خارجی رسمی که مقررات در آن اعمال می گردد و دانش
آموزان حداقل  5ساعت از ساعات مفيد خود را در آن مكان میگذرانند میبایست دارای محيطی آرام و دوستداشتنی و لذتبخش
باشند که موجب جلب توجه و تمایل دانشآموزان برای حضور در مدرسه و باعث رشد روانی سالم و افزایش یادگيری آنان شود(فتح
اله پور خالص .)1686،فضای آموزشی میتواند با بهرهگيری از سازماندهی پویا در فضای کالبدی خود بر روی امر آموزش تأثير
گذاشته و به این طریق کيفيت آموزش را ارتقا دهد .این نوشتار با تكيه بر تأثير محيط کالبدی بر روی کيفيت فرایند آموزش به
منظور پاسخگویی به تحوالت گسترده روش های آموزشی ،ضرورت بهره مندی از فضاهای آموزشی ،ویژگی پویایی را مورد توجه
قرار میدهد(صفارزاده و همكاران .)1686،نظر به اشتياق روزافزون افزایش سبزینگی حياط مدارس و یادگيری در کالسهای درس
بيرونی ،پژوهشهای بسياری در این حوزه از حدود دو دهه پيش آغاز شده و در حال انجام میباشد .یک حوزه از این پژوهشها
تأثيرات بهبود حياط مدارس بر افراد جوان و کودکان است(دیمنت .)2664،در این حوزه مشخص میکند که دامنه ای از مطالعات،
تأثير حياط سبز را بر روی پيشرفت تحصيلی دانشآموزان ،رشد رفتاری و اجتماعی ،بازی ،آگاهی محيطی ،سالمتی و ایمنی بررسی
کرده است و حوزه ای دیگر از پژوهش ها ،رفتارها و عملهای اجتماعی دانشآموزان را در حياط مدارس مطالعه کرده
است( .)Rickinson,2004لذا الزمه اصالح کالبد آموزش و پرورش ،ایجاد فضاهای مرتبط با فعاليت دانشآموزان است؛ فضاهایی
که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیكی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی کودکان است که تحقق این امر از طریق طراحی
جزئيات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان امكانپذیر میگردد.

 -2طرح مسئله
فضا با تمام ویژگیهایش در شكلگيری شخصيت افراد نقش موثری را ایفا میکند .همين فضا به طور خاصتر برای رشد
دانشآموزان عامل مهمی محسوب میشود ،عاملی که میبایست تأثير مثبتی بر رشد جسمی و عقلی آنها داشته باشد .امروزه اکثر
ساختمانهایی که به عنوان مراکز علمی یا فرهنگی مورد استفاده قرار میگيرند نه از لحاظ کالبد معماری و نه از لحاظ نوع
فعاليتها ،متناسب با نيازهای حقيقی دانشآموزان نمیباشند(ترکمان و همكاران .)1685 ،دانشآموزان نيازمند فضاهایی برای بازی
و یادگيری هستند که در عين قابل کنترل بودن ،آن ها را محدود نكند ،جذاب باشد و بيشتر از وقفه و مكث دارای ماهيت حرکت
باشد .کودکان و نوجوانان بيشتر از هر چيز به تجربه کردن عالقهمند هستند .فضاهایی که برای دانشآموزان طراحی میشوند،
بویژه فضاهای آموزشی باید قادر باشند نيروهای ذهنی و احساسی آنها را تحت تأثير قرار داده و از این طریق هم در آموزش او
شرکت کنند و هم محيطی شاد و سرشار از انرژی را برای او به وجود آورند(آزموده.)5 :1681 ،

 -3روش تحقیق
این مطالعه از روشهای تحقيق کيفی و کمی جهت دستيابی به اهداف مذکور استفاده ميكند .در بخش مطالعات نظری و
کتابخانه ای سعی شده تا ضمن بررسی عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلی به بررسی علل و عوامل فيزیكی فضای باز که در موفقيت
تحصيلی مؤثر است ،پرداخته شود .پژوهش در زمينههای محيطهای آموزشی و طراحی معماری پيرامون مبانی نظری تحقيق و
بررسی یافتههای نوین در ارتباط با آن استوار است.

 -4تأثیر فضای باز بر روی دانشآموزان
قرار گرفتن در معرض طبيعت ،بخش مهمی از فرایند کمک به سالمت روان است و به وضوح ذهنی ،شناخت خود ،اعتماد به
نفس و استقالل افراد کمک ميكند ،نزدیكی با طبيعت باعث کاهش استرس و افزایش کارایی ميگردد(کاتب ،دیواندری ،دانایی نی،
 .)1685تمرکز بر روی طبيعت یكی از مهم ترین نيازهای مدارس ایجاد شده نواحی شهری است .حضور آن باعث افزایش روابط
عاطفی ميان انسان ها ميگردد .نتایج نشان ميدهند که دانش آموزان ترجيح می دهند تا با محيط عجين شده و اجازه دخالت و درک
آن را داشته باشند و از سوی دیگر ارتباط بصری با محيط طبيعی یكی از ضروریترین موارد در طراحی مدارس محسوب ميشود
) . (KAPLAN,1983در محيطهای آموزشی دانش آموزان دائما با اطالعات محيطی که آنها را احاطه کرده است ،سر و کار
دارند .از آنجایی که توانایی دانش آموزان در جمع آوری و فهم اطالعات ورودی محدود است ،لذا آنها نياز دارند ميزان تمرکز و
توجه ذهن خود را در این رابطه باال ببرند .تمرکز (توجه مستقيم) نقش مهمی در فرایند پردازش اطالعات بازی ميكند و در فرایند
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 -5اهمیت فضای باز در کنار فضای درونی در محیط آموزشی مدارس
حضور طبيعت در فضاهای آموزشی جهت آموزشهای رسمی ،آموزشهای غيررسمی (رشـد اجتماعی و رشد فيزیكی) و از جنبة
زیبایی شناسانه و احساسی اهميت دارد (مظفر و همكاران .)2668،قرار گرفتن در محيط طبيعی نقش مهمی در رشد شناختی
دانشآموزان از طریق بهبود هوشياری کودک ،استدالل و مهارتهای مشاهداتی وی ایفا ميكند .این مطالب ،بر اهميت رفتارهای
اکتشافی در رشد قدرت تفكر دانش آموزان به ویژه در توانایی برای حل مسئله و در خالقيت آنها تأکيد ميكند(نظرپور ،نوروزیان
ملكی .)1688،محيطهای طبيعی فرایند یادگيری را تسهيل می نمایند .محيط و عناصر طبيعی نيز ميتوانند بـا استفاده از تغيير،
تحریک کنندگی و انعطاف پذیری در خيالپردازی و در کنجكاوی دانش آموزان نقش مؤثری داشته باشند (شفایی و مدنی.)1698،
پژوهشگران در سالهای اخير ،از ميان عوامل متعدد تأثيرگذار بر رشد خالقيت کودک ،تحقيقات بسياری را در زمينه شيوه های
آموزشی ،جنبه های عاطفی -شناختی دانش آموزان و نيز مسائل تربيتی بررسی کردهاند(ویلسون2668 ،؛ ویور .)2618 ،اما به تأثير
کيفيت فضای معماری در پرورش خالقيت و یادگيری کمتر توجه شده است .از سویی دیگر ،محيط طبيعی به طور سنتی برای
بسياری از دانش آموزان ،فضایی برای بازی و فعاليت فيزیكی بوده است .یک نسل قبلتر کودکان بـه محيطهای بكر دسترسی
داشتند و این ،به آنها امكان اکتشاف ،ماجراجویی و تمرین پاره ای از مهارتهای زندگی را ميداد که نياز به کسب مهارت در چالش
با طبيعت و روبرو شدن با موقعيتهای پيش بينی نشده را داشته باشند(نظرپور ،نوروزیان ملكی .)1688،یكی از اصول ارائه شده برای
طراحی فضاهای آموزشی ،اصل طراحی فضاهای فعال و غيرفعال در مدارس ميباشد .دانش آموزان نياز به مكانهایی برای تعمق و
کناره گيری کردن از دیگران برای رشد هوش درون فردی و نيز مكانهایی برای مشغوليت های فعال برای رشد هوش ميان فردی
خود دارند) . (Lackney,1998همچنين باید بخشهای فعال و پرسر و صدا از نواحی آرام جدا شوند .زیرا سر و صدا باعث به هم
خوردن تمرکز یادگيرندگان ميشود).(Lackney,2000
هنگامی که فرصتهایی برای کودک ،جهت قرار گرفتن در محيط ایجاد ميشود ،تحرک و فعاليت کودک افزایش مييابد.
همچنين در محيط خارجی نسبت به محيط داخلی ،خالقيت و بازی دانش آموزان نيرومندتر ميشود و فرم آن بين گروه ها و
جنسيتهای مختلف تغيير ميكند(نظرپور ،نوروزیان ملكی .)1688،کيفيات محيطی شامل رنگها در طبيعت ،درختان ،جنگلها ،تغيير
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آموزشی دانش آمو زان بسيار مهم و تأثيرگذار است .دانش آموزان به دليل درگيریهای مداوم و مكرر بر روی پروژه ها و دروس ،بعد
از مدتهای طوالنی و تمرکز شدید روی کارها ،دچار خستگی ذهن ميشوند و توانایی آنها برای تمرکز مستقيم کاهش پيدا ميكند،
لذا برای ایجاد احساس طراوت و تازگی در دانش آموزان و آماده کردن آنها برای کار مجدد ضروری است توانایی تمرکز مستقيم
آنها توسط ساز و کاری جدید بازیابی شود (امامی .)1682،محيط طبيعی نقش بسيار غيرمنتظره و موثری در فرایند توسعه وضوح
ذهنی دارد) .(Kaplan,1977و وضوح ذهنی نيز یكی از موثرترین عوامل در تكامل اعتماد به نفس و استقالل محسوب ميشود.
بهره برداری از فضای سبز در قالب مكان و چشم انداز ،به دانش آموزان اجازه ميدهد تا حس حضور در یک مكان امن را داشته
باشند ) .(Orians,1980بر پایه تحقيقات «راشل» و «استفان کاپالن» که موجدان نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در سال 1898
هستند). (Ryan & Kaplan, 1989 & Kaplans,1989
تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و کارکردن پشت یک ميز ،ذهن را دچار فرسودگی کرده و به خستگی یا پراکندگی تمرکز
ذهنی منجر ميشود؛ خطای ذهنی را افزایش ميدهد و به زود رنجی ،حواس پرتی ،کج خلقی ،بی حوصلگی و کاهش کارایی می
انجامد .این خستگی ذهن را ميتوان به کمک محيطهای طبيعی ،بوستان ها و باغها بازسازی کرده و بهبود بخشيد .نظریه بازسازی
تمرکز ذهنی کاپال نها ارائه الگوی کاربردی مناسبی برای کاهش فشار روانی و اضطراب در محيطهای شهری و دور از طبيعت است
(شرقی .)1686،روانشناسی به نام گرینو سطوح مختلف قابليتهای محيط را در چهار طبقه شامل قابليت بالقوه ،قابليت ادراکی،
قابليت کاربرد و قابليت محقق شده دسته بندی کرده است( .)Kitta,2002:112حياط مدرسه اولين محل برخورد دانشآموزان با
مدرسه است .اگر حياط مدرسه با رعایت اصول فنی ،محوطه سازی شده باشد و وسایل آموزشی و تفریحی مناسب نيز در آن تعبيه
گردد ،میتواند برای رفع خستگی دانشآموزان کارا باشد ،حال اگر دانشآموزی با ذهنی سرشار از آمادگی برای کسب هرآنچه
ميبيند وارد حياطی مملو از اغتشاش شود که دارای ضایعات و وسایل دور ریختنی و سرویسهای بهداشتی فاقد نظافت کافی باشد،
احساس سرخوردگی و تنفر از مدرسه به او دست خواهد یافت در صورتی که فضای باز به عنوان اولين مكانی که به آن وارد
میشوند باید دارای خصوصياتی باشد که باعث جذب دانشآموز گردد(حسين پور سرای ،آقاجانی رفاه .)1685 ،در حقيقت ،حياط
مدرسه ميدان شهری کودکان است ،جایی که آنها در آن بازی میکنند ،صحبت میکنند و با سایر دانشآموزان ارتباط متقابل
دارند .فضای باز مدرسه این قابليت را دارد که به عنوان یک مكان برای تجربه آزادی ،حرکت و بازی ،خالقيت ،کشف و ارزشهای
اجتماعی دیده شود .فضاهای باز مدرسه و قابليتهایش برای ارتباط با عناصر طبيعی و ارتباط های غير رسمی اجتماعی که در آنجا
اتفاق میافتد ،به مدرسه ویژگیهای مثبتی میدهد که برتر از فضاهای ساخته شده مدرسه است(.)Wilson,1997:1
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توپوگرافی ،محيطهای سایه دار ،چمنزارها ،برکه ها ،مكانهایی برای باال رفتن و مكانهای چالش انگيز و پيچيده توسط دانش آموزان
درک و احساس ميشود .دانش آموزان فرمهای پيچيده و ترکيبی را به فرمهای ساده ترجيح ميدهند و لبه های نرم و منحنيها در
منظر را بهتر ميپسندند .آنان با قرارگيری در این مكانها ،تمام حواس خود را برای دریافت اطالعات به کار گرفته و محيط برایشان
قابل درک ميشود و مجموع این عوامل باعث افزایش یادگيری ميگردد (فيورتافت .)2664،همچنين بهترین ایدهها در زمان تفریح و
در طبيعت ایجاد ميشود .طبيعت نيز موجب افزایش تعامل بين افراد ميگردد( .کالدو و همكاران .)2616 ،رشد خالقيت محيطی در
ارتباط دانش آموزان با فضاهای طبيعی و بكر محقق ميشود و این فضاها حس شهودی دانش آموزان را فعال ميكنند(ریگولن و
همكاران .)2615 ،همچنين ایجاد منظر ،محيط طبيعی و وجود گياهان در فضای داخلی بر رشد خالقيت آنها مؤثر است (شيباتا و
سوزوکی.)2664 ،

 -6ارتباط میان فضای باز محیط آموزشی با فضای داخلی
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بدیهی است که تعامل پویای کودک و جستجو و کشف قابليتهای محيطی مستلزم مشارکت فعال وی در شكل دهی و بهره
برداری از محيط خواهد بود .او از طریق مشارکت ،حس تعلق و موثر بودن را درک خواهد کرد و خود را یک بهره بردار بی تفاوت
محيط قلمداد نخواهد کرد و به عبارت دیگر محيط برای کودک موضوعيت پبدا کرده و به صورت جدی مورد ارزیابی او قرار خواهند
گرفت( .)Sutton et al,2002:174در صورت پدید آمدن شرایط مناسب ،امكان پرورش خالقيت در بسياری از افراد فراهم
میشود .در همين راستا می توان به دوران کودکی و نقش آن در پرورش خالقيت نيز اشاره داشت ،چراکه بدیهی است کودکی که
در محيط نامساعد پرورش یافته از توان خالقيت کمتری برخوردار خواهد بود (حسين پور سرای ،آقاجانی رفاه )1685 ،و عمده
مشكالت افراد در زمينه خالقيت و یادگيری ریشه در این دوران دارد .تماس مستقيم با محيطهای بيرونی سالم یكی از ابعاد مهم
رشد دانشآموز محسوب میشود .در حاليكه آموزش رسمی در فضاهای بسته صرفا بخشی از حواس کودک را فعال میکند،
یادگيری فعال در محيطهای بيرونی نسبت به محيطهای بسته ،تمام ابعاد رشد دانشآموز را برمیانگيزد .در نگرشهای نوین
آموزشی ،تعليم در فعل جستجو و کشف ،تفسير میشود و لذا تالش میشود محيط تعليم و تربيت از امكانات ،لوازم و انگيزههای
کنجكاوی ،تحقيق و کاوش سرشار شود به گونهای که آموزش از فضای بسته کالسهای درسی به حياط و به طور کلی فضای باز
نيز گسترش یابد به گونهای که فضای باز نيز واجد کارکردی اساسی چون کالس تبدیل شود(مظفر و دیگران .)00:1690 ،پارکاش
در مورد اهميت ارتباط درون و بيرون در فضاهای آموزشی مينویسد :موجودات زنده به طور طبيعی طوری خلق شده اند که نياز به
ارتباط با فضای بيرون دارند و این نياز به ویژه در سنين پایين مشهود است .بنابراین باید از هر فرصتی برای ارتباط فضاهای درون
و بيرون استفا ده نمود .وی همچنين در مورد اهميت چشم اندازهای داخلی و خارجی در مدارس نيز عنوان ميكند به این دليل که
بيشتر یادگيری در مدارس در فضاهای محدود شده اتفاق می افتد ،الزم است که افقهای دید دانش آموزان را به وسيله خلق خطوط
قابل دید تا حدی که ممكن است به بيرون بسط داد .مناظر  15متری یا بيشتر ،فرصت تغيير دید را امكانپذیر ميگرداند که هم برای
سالمت چشم و هم برای آسایش مهم است).(Parkash, 2005
بنابراین از هر فرصتی باید برای ایجاد ارتباط زیاد ميان فضاهای درونی مدرسه با فضاهای سبز و طبيعی بيرونی استفاده
نمود(مظفر ،ميرمرادی .)1681 ،یكی از راههای پيشنهادی ،آموزش سيال بين بيرون و درون کالسها است .برای مثال پنجرههایی
که به طور کامل به طرف بيرون گشوده می شوند اجازه ميدهندکه نيمی از کودکان در بيرون و نيمی در درون فضا
بنشينند) .(Dudek,2005:107باید فضاهای عبوری ميان فضاهای داخلی و خارجی طراحی شوند .فضاهای یادگيری درون
ساختمان مدارس باید با فضاهای یادگيری بيرونی از طریق طراحی فضاهای اضافه شده انتقالی(فضاهای گذرا) بهم مرتبط شوند.
فضاهایی عرشه مانند یا ایوانهایی که عمق مناسبی داشته باشند که بتوان بخشی از فعاليتهای آموزشی را در آنها نيز انجام داد به
عنوان فضاهای عبوری طراحی شوند) .(Lackney,2000:29این فضاها اجازه انجام سطوح مختلف فعاليتهای یادگيری را در
صورت نبود آنها ،امكان انجام آنها به دليل نيازشان به امكانات بصری ،شنيداری و جنبشی محيطهای طبيعی خواهند
داد(ميرمرادی .)1688،فضاهای بيرونی یادگيری اجازه انجام فعاليتهایی نظير زمينه های اکتشافی ،باغبانی ،نواحی جنگلی ،حوض و
دیگر محيطهای یادگيری بيرونی طبيعی را خواهند داد .شرایط محيطهای بيرونی یک موقعيت برای یادگيری است که اغلب مغفول
می ماند و ميتواند یک منبع با ارزش برای یادگيری اکتشافی که امكان آن در محيطهای مصنوع وجود ندارد داشته
باشد).(Lackney,2000:30

 -7طراحی در فضای باز
نكات ریز طراحی در فضای باز به صورت خالصه شامل موارد زیر میشود(حافظيان)89:1695 ،
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 حياط مدرسه ادامه و امتداد طبيعی کالس درس میباشد .درک این مطلب که چگونه در حياط مدرسه میشود به کسبتجربه و دادن آموزشهای متنوع به دانشآموزان پرداخت ،بسيار با اهميت است.
 زمينهای محوطه باید نرم و ترجيحا از شن یا خاک پوشيده شده باشند. ساخت تپههای مصنوعی کوچک و کاشت گياهان مناسب جهت کاهش آلودگیها. استفاده از تمهيداتی که منجر به ارتقای توانمندی ذهنی کودکان گردد ،مانند مسيرهای مارپيچ که حس کنجكاوی را درآنها برمیانگيزاند.
 طراحی مسيرهای آب روان باید به نقاط آفتابگير زمين و مكانهایی که توسط ساختمانها در آن سایه ایجاد ميشود توجه داشت. یكی از عوامل جاذبه در فضای داخلی و محوطه آموزشی نصب آکواریوم و ساخت آبنما ميباشد. ارتباط نزدیک و ملموس با طبيعت در رشد و تعالی ،تعادل روانی و آرامش کودکان الزم و مثبت ميباشد(حسين پور سرای،آقاجانی رفاه.)1685 ،

نتیجه گیری
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چندعملكردی بودن و تنوع پذیری فضا ،توسعه پذیری فضای سبز ،معنادار بودن محيط ،آموزش پذیر بودن فضاهای سبز و
حس مكان از عوامل اصلی مطلوبيت فضاهای باز محيطهای آموزشی دانسته شده است .همچنين روانشناسی آموزشی بر عواملی
مانند سر و صدا ،نور ،حرارت ،ازدحام و آرایش مبلمان ،در آموزش مؤثرتر و کاراتر تأکيد ميكند (کامل نيا )1690 ،عوامل محيطی
سبب افزایش مراحل ادراک ،انگيزش ،عالیق و همه عناصر مرتبط با خالقيت ميشوند(بيتی .) 2612،تحقيقات نشان داده است که
چشم انداز و منظر محوطه های فضاهای آموزشی در ایجاد جاذبه برای دانش آموزان نقش بسيار مهمی دارد .حتی سطح بازی و
خالقيت در اماکن دارای درخت و زمين چمنكاری بيشتر است(کيتتا .)2662 ،عالوه بر این ،با تكيه بر عناصر طراحی نظير گشودگی
فضا ،رنگ ،نور(بختيار نصر آبادی ،)1695 ،مبلمان محيط و مسيرهای دسترسی خوانا میتوان کيفيت یادگيری را در محيطهای
آموزشی ارتقا داد .بدین ترتيب ،تنوع فعاليتها ،شرایط آسایش و راحتی در محوطه مدارس و معيارهایی چون خوانایی و پيوستگی
سایت ،محيط ایمن (تاپا و همكاران2616 ،؛ وانگ و دگول2610،؛ یولين و چانن -موران،)2669،
دید و منظر متمایز و مطلوب ،ایجاد حس مكان و تصویر ذهنی قوی برای استفاده کنندگان ميتواند عملكرد فضاهای باز
آموزشی را در راستای یادگيری دانش آموزان ،ارتقا بخشد .با نگاهی به تحقيقات صورت گرفته در این زمينه میتوان گفت که این
موضوع چه در داخل و چه در خارج کشور از اهميت بسزایی برخوردار است و سعی شده است تا حد امكان از جوانب مختلف به
بررسی فضاهای آموزشی و ارتقای کيفيت محيط آموزشی پرداخته شود .بر طبق نظر مور و وانگ ،یادگيری فعال در شرایط بيرونی
محرک رشد کودک در تمام جنبههاست( .)Moore & Wong,1997محيطهای طبيعی همراه با رشد شناختی کودکان از طریق
فرصتهایی برای اکتشاف ،آزمایش و بازی میباشند( .)Hart,1994محققان تأثيرات حضور کودکان در طبيعت را بر جنبههای
مختلف رشد درونی کودک مورد بررسی قرار دادهاند که از آن ميان میتوان به افزایش قدرت تخيل و تصورکودکان با حضور در
طبيعت( .)Taylor,2001افزایش قدرت مشاهده و خالقيت کودکان با حضور در طبيعت( .)Crain,2001افزایش انگيزه برای
یادگيری مادام العمر در کودکان با حضور در طبيعت( ،)Wilson,1997بهبود توانایی آگاهی ،استدالل و مشاهده کودکان در
طبيعت( .)Pyle,2002بهبود مهارتهای شخصی شامل اعتماد به نفس و خودکارآمدی در کودکان با حضور بيشتر در
طبيعت( ،)Dillon et al,2005کاهش استرس و توانایی بيشتر برای مقابله با سختی در کودکان با حضور در طبيعت( & Wells
 )Evans,2003رشد بهتر حواس در کودکان با حضور در طبيعت( )Louv,2005افزایش مهارتهای تحليلی ،حل مسئله ،تفكر
انتقادی و یكپارچه سازی ریاضيات ،علوم ،هنرها ،علوم اجتماعی و موضوعات دیگر در کودکان در اثر بودن در طبيعت( Bartosh
 )et al,2006اشاره کرد(ميرمرادی.)1688 ،
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سلولهای خورشیدی و امکان استفاده در نمای ساختمان برای تولید
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چکـیده
امروزه یکی از عوامل مهم ایجاد آلودگی در جهان استفاده از نیروگاههای برقی است که در آنها برای تولید انرژی
الکتریکی از سوختهای فسیلی استفاده میکنند .یکی از راههای کاهش این نوع آلودگی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
برای تولید برق مصرفی ساختمانها و اماکن صنعتی است .استفاده از سلولهای خورشیدی فتوولتائیک در سالهای اخیر
جزء روشهای تولید برق با قابلیت اطمینان باال محسوب میشود .هزینهی اولیه این سلول های در ابتدا نسبت به روش-
های دیگر تولید انرژی برق پاک ،باالتر است ولی پیش بینی می شود در سالهای آتی این هزینه کاهش یابد .با توجه به
مطلب ذکر شده و با عنایت به اینکه ،استفاده از سلولهای خورشیدی برای تولید برق با توجه به این که این سلولها برای
تولید برق از هیچ قسمت متحرکی استفاده نمیکنند و طول عمر باالیی دارند ،به نظر میرسد در آینده از استقبال مناسبی
از سوی کارفرمایان و مهندسین مواجه گردد .به این دلیل در مقاله حاضر روابط محاسباتی مربوط به تابشهای خورشیدی
به یک سطح شیبدار نسبت به افق واقع در نقطه ای از کره زمین که دارای عرض و طول جغرافیایی معینی است ،بطور
مشروح ارائه شده است .در ادامه نویسندگان مقاله پیشنهادات جدیدی را برای افزایش راندمان سلولهای فتوولتائیک نصب
شده در ساختمان ها ارائه دادهاند تا محققین بتوانند به عنوان موضوع جدید در آینده در مورد این مسائل پیشنهاد شده
تحقیقات الزم را انجام دهد.

واژگـان کلـیدی :زاویه اوج ،زاویه آزیموت ،زاویه ارتفاع ،زاویه اوج ،پنل فتوولتائیک.

 -1دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،زنجان ،ایران
 -2آموزشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،زنجان ،ایران
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 -1مقدمه
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بیش از یک سوم از گازهای گلخانهای تولید شده در جهان مربوط به ساختمانها و بناهای مختلف و عملکرد آنها بوده و علت
اصلی استفاده از سوختهای فسیلی برای تأمین انرژی الکتریکی این بناها و تأمین انرژی الزم برای سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی آنها است ) .(Lucan, 2014:674به علت این امر محققین میتوانند به منظور کاهش دیاکسید کربن موجود در جو
زمین بر روی طراحی ،ساخت و بهبود عملکرد بناهای مختلف کارهای تحقیقاتی مناسبی را انجام دهند ).(Nagy, 2015:143
این امر یکی از دالیلی است که کشورهای اتحادیهی اروپا تصمیم گرفتهاند ،تا سال  2020میالدی اکثر ساختمانهای جدید خود را
به گونهای طراحی و اجرا نماید تا انرژی مصرفی آنها صفر گردد ) .(European parlimant report, 2013:13یکی از راه-
های کاهش گازهای گلخانه ای تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر و پاک است .امروزه استفاده از سلولهای خورشیدی
فتوولتائیک مرسوم و سنتی سیلیکونی در سقفهای ساختمان در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مرسوم شده است .ولی
مشکلی که این سلول های برای ساختمانها ایجاد میکنند سنگینی وزن آنها و ایجاد فشار بر سقف ساختمان است .مشکل دیگر
رنگ آبی منحصر به فرد آنها و عدم تنوع رنگ است که اگر در اغلب سقف و نماهای خانههای یک شهر نصب شوند مشکل
بصری زیادی را برای بینندگان ایجاد مینماید ) .(Frontini,2015در دهه گذشته از سلولهای فتوولتائیک ساخته شده از مواد
آلی(سلولهای فتوولتائیک ارگانیک) در ساختمانها استفاده شد که دارای وزن کم و تنوع رنگ زیادی بودند .از این نوع سلولهای
فتوولتائیک معموالً در پنجره ساختمانهای بلند و برجهای مرتفع استفاده می شد .ولی به علت راندمان پایین این سلولها کاربرد
آنها محدودتر شد ) .(Barraud, 2013:181امروزه از نوع دیگری از سلولهای خورشیدی به نام سلولهای فتوولتائیک فیلم
نازک در بناها و ساختمانها استفاده می شود که قیمت باالتری نسبت به انواع دیگر سلولهای فتوولتائیک دارند و دارای راندمان
باال ،وزن کم ،انعطاف پذیری باال و تنوع رنگ مناسبی هستند .در تحقیقات اخیر نشان داده شده است مزایای این سلولهای به
گونهای موجب کاهش هزینه میشوند که یک وات توان الکتریکی تولید شده با آنها با یک وات توان الکتریکی تولید شده با
سلولهای خورشیدی سنتی سیلیکونی به یک مقدار هزینه مصرف میکنند ) .(Nagy, 2015:143امروزه سلولهای فتوولتائیک
فیلم نازک کاندید مناسبی برای استفاده در بناها وسقفهای ساختمانی هستند ).(Nagy, 2015:143
در مقاله حاضر نویسندگان سعی شده است پیشنهادات مناسبی برای استفاده از سلولهای خورشیدی در نما و دیگر اجزاء
ساختمان ارائه دهند تا محققان بتوانند به عنوان موضوعات تحقیقاتی آینده بتوانند در مجامع دانشگاهی و صنعتی استفاده نمایند.
مقاله حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است .در بخش اول اطالعات جامعی از روابط مربوط به توان تابشی خورشیدی بر
یک سطح مفروض زاویه دار نسبت به افق ،که در عرض و طول جغرافیایی مشخصی نصب شده است ،ارائه گردیده تا به عنوان
مرجع مناسبی برای محققان قابل استفاده باشد .در بخش بعدی پیشنهاداتی برای نصب سلولهای خورشیدی در نمای ساختمانها
ارائه شده که میتواند به عنوان تیتر پروژه های آتی در مجامع علمی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد .و در انتها نتیجهگیری از این
کار تحقیقاتی ارائه خواهد شد.

 -2تئوری
 -1-2حرکت ظاهری خورشید نسبت به زمین
حرکت ظاهری خورشید در آسمان ،به دلیل چرخش زمین به دور
محورخودش است .این چرخش باعث میشود تا مؤلّفهی اصلی نور
تابشی به سطح زمین با زاویهی خاصی بتابد .از دید ناظر ساکن در
سطح زمین ،به نظر میرسد که خورشید در آسمان حرکت میکند.
وضعیت خورشید در آسمان به عواملی از قبیل طول و عرض جغرافیایی
محل ،قرار داشتن در چندمین ساعت از روز و همچنین قرار داشتن در
چندمین روز از سال میالدی بستگی دارد .حرکت ظاهری خورشید به
دور زمین در شکل  1نشان داده شده است .این حرکت ظاهری تأثیر
شکل  -1حرکت ظاهری خورشید به دور زمین
مهمی بر توان دریافتی توسط سلولهای خورشیدی دارد.
وقتی پرتوهای نور بصورت عمود به سطح سلولهای خورشیدی میتابد چگالی توان رسیده به سطح آنها با چگالی توان پرتو
تابشی برابر است .وقتی که زاویهی بین پرتو تابشی و سطح سلول خورشیدی تغییر پیدا میکند ،شدت توان تابشی به سطح سلول
خورشیدی کاهش مییابد .وقتی که سلول خورشیدی با اشعه خورشید بصورت موازی قرار میگیرد مقدار زاویهی بین سلول و پرتو
 80درجه میشود و شدت توان تابشی به عدد صفر میرسد .وقتی سلول خورشیدی با نور خورشید زاویهی  θدارد شدت توان تابیده
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شده به پنل خورشیدی با  cosθرابطهی مستقیم دارد .زاویهی تابشی پنل خورشیدی به سطح زمین به عرض جغرافیایی محل ،قرار
گرفتن در چندمین روز سال و قرار گرفتن در چندمین ساعت از روز بستگی دارد .عالوه بر این زمان طلوع و غروب خورشید به
عرض جغرافیایی محل بستگی دارد .بنابراین میتوان گفت برای مدلسازی زاویهی تابیده شدهی نور خورشید به یک نقطهی ثابت
از سطح زمین به پارامترهای زیر نیاز است:
 عرض جغرافیایی
 طول جغرافیایی
 قرار گرفتن در چندمین روز از سال
 قرار گرفتن در چندمین ساعت از روز
 -2-2زمان خورشیدی محلی و زمان محلی)(LST: Local Solar Time and LT: Local Timer

 -3-2نصفالنهار استاندارد زمانی)(LSTM: Local Standard Time Meridian

نصفالنهار استاندارد زمانی ) (LSTMنصف النهار مرجعی است که برای یک قاچ زمانی خاص به عنوان مرجع اندازهگیری
زمان آن قاچ در نظر گرفته میشود .به عنوان مثال نصفالنهار مبدأ به عنوان یک نصفالنهار مبنا برای اندازهگیری زمان در منطقه
گرینویچ استفاده میشود .برای محاسبهی  LSTMمیتوان از رابطهی زیر استفاده کرد :
∘
)
1
(
LSTM=15 ΔTGMT
که در آن  ΔTGMTاختالف زمانی بین زمان محلی یا  LTبا گرینویچ بر حسب ساعت میباشد .عدد  15ºنیز از رابطه زیر
بدست میآید:
∘
()2
∘ 360
24

= 15
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ساعت  12ظهر بر اساس زمان خورشیدی محلی که به  LSTموسوم است ،طبق تعریف ،زمانی است که خورشید در باالی سر
ما در بیشترین ارتفاع خود در آسمان قرار دارد .زمان محلی یا  LTبا زمان محلی خورشیدی یا  LSTمتفاوت است .علت این امر را
میتوان موارد زیر ذکر کرد:
 تغییرات در مدار زمین
 تغییرات انسانی انجام شده در زمانهای محلی به خاطر صرفهجویی در مصرف برق
 تغییرات انسانی از قبیل تعریف و تعیین قاچهای زمانی

شکل  - 2نصفالنهار مرجع که دارای طول جغرافیایی صفر بوده و نصفالنهار استاندارد زمانی منطقه برزیل
 -4-2رابطهی زمانی )(EoT: Equation of Time

رابطهی زمانی ) (EoTکه بر حسب دقیقه محاسبه میشود ،یک رابطهی تجربی برای تصحیح خروج از مرکز مدار بیضوی
زمین و همچنین تصحیح کج بودن محور چرخش زمین به دور خودش نسبت به مدار گردش آن به دور خورشید استفاده میشود.
رابطهی زمانی از محاسبات تجربی زیر حاصل میگردد:
()3
EoT=9.87 sin 2B -7.53 cos B-1.5 sin B

33

که در آن:
360
()4
=B
)(d-81
364
در رابطهی ( )4پارامتر  Bبر حسب درجه بدست میآید و پارامتر  dبرابر فاصله روز قرار گرفته از اولین روز سال است .در شکل
 3نمودار  EoTبر حسب روز -سال رسم شده است.

شکل  -3نمودار  EoTبر حسب شماره روز سال
 -5-2ضریب تصحیح زمان )(TC: Time Correction Factor
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ضریب تصحیح زمان) (TCکه بر حسب دقیقه بیان میشود ،به منظور تصحیح اختالف در زمان محلی خورشیدی )(LST

نقاط مختلف قرار گرفته در یک قاچ زمانی محاسبه میشود .ضریب تصحیح زمان به رابطهی زمانی ) (EoTنیز وابسته است و از
رابطهی زیر محاسبه میشود:
(𝑇𝐶 = 4(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 − 𝐿𝑆𝑇𝑀) + 𝐸𝑜𝑇 )0
که در آن  Longitudeطول جغرافیایی محل است .عدد  4بیانگر این واقعیت است که زمین در هر  4دقیقه  1درجه به دور
خود میگردد.

 -6-2زمان خورشیدی محلی

)(LST: Local Solar Time

با استفاده از دو ضریب تصحیح گفته شده در بخشهای قبلی میتوان زمان محلی خورشیدی) (LSTرا مطابق رابطهی ( )6با
تصحیح دقیق زمان محلی) (LTبدست آورد.
TC
()6
LST=LT+
60
 -7-2زاویهی ساعت )(HRA :Hour Angle

زاویهی ساعت ،زمان محلی خورشیدی ) (LSTرا به زاویهای تبدیل میکند که خورشید در آسمان در آن قرار دارد .در ظهر که
خورشید درست باالی سر ناظر انسانی و در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد ،برای زاویهی ساعت عدد صفر در نظر گرفته می شود .از
آنجائی که زمین در هر ساعت  10درجه به دور خود میچرخد ،به نظر میرسد بعد از هر ساعت که از ظهر میگذرد خورشید در
آسمان  10درجه تغییر مکان میدهد .در طلوع خورشید  HRAمنفی است و هنگام غروب مقدار مثبتی دارد.
°
()7
)HRA=15 (LST-12

 -8-2زاویهی میل

)(Declination Angle

زاویه میل خورشید که با  δنمایش داده می شود ،با تغییر فصول سال به سبب زاویهدار بودن محور چرخش زمین به دور
خودش و همچنین به سبب گردش زمین به دور خورشید تغییر میکند .اگر محور چرخش زمین به دور خود زاویهدار نبود همواره
زاویهی میل خورشید برابر صفر در نظر گرفته میشد .بیشترین مقدار زاویه میل برابر  +23/40درجه و کمترین مقدار آن -23/40
درجه است و همواره زاویه میل خورشید بین این دو مقدار تغییر میکند .در اعتدالین بهاری و پائیزی مقدار زاویهی میل صفر درجه
میشود.
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شکل -4تغییرات زاویه میل خورشید در طول سال

زاویهی میل خورشیدی زاویه ی بین خط استوا و خطی است که مرکز زمین را به مرکز خورشید متصل میکند .تغییرات فصلی
در شکل  0دیده میشود.

بر خالف واقعیت که زمین به دور خورشید میچرخد ،برای سادگی ،بهتر است که فرض شود خورشید به دور زمین میچرخد.
الزمه ی این کار تبدیل درست روابط است .بعد از انجام تصحیحات در روابط ریاضی فرض خواهد شد که بطور ظاهری خورشید به
دور زمین میچرخد .زاویهی میل ) (Declination Angleاز رابطهی زیر بدست میآید :
360
()9
[ δ=-23.45× cos
] )×(d+10
365
که  dشماره روز سال میالدی است و برای روز اول ژانویه مقداری برابر عدد  1در نظر گرفته میشود .در اعتدالین بهاری و
پائیزی برای زاویهی میل عدد صفر حاصل میشود .اعتدال بهاری مصادف با روز  22ژوئن و اعتدال پاییزی مقارن با روز 22
سپتامبر است .در نیمکرهی جنوبی در تابستان زاویهی میل مثبت و در زمستان منفی است .در نیمکرهی جنوبی در روز  22ژوئن که
مصادف با انقالب تابستانی است ،زاویه میل به بیشترین مقدار خود که برابر  +23/40درجه است ،میرسد و در انقالب زمستانی و
در روزهای  21و  22دسامبر مقدار زاویهی میل به کمترین مقدار خود که برابر است با مقدار  -23/40درجه ،خواهد رسید .در
رابطهی ( )9عدد  +10بیانگر این واقعیت است که انقالب زمستانی قبل از شروع سال میالدی اتفاق می افتد .همچنین در رابطهی

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7331

شکل  - 5زاویهی میل خورشیدی در فصول مختلف سال

360

( )9مدار چرخش زمین به دور خورشید کامالً دایرهای در نظر گرفته شده است .در این رابطه عبارت  365شمارهی روز را به موقعیت
زمین در مدار خود به دور خورشید تبدیل میکند .در مقاالت علمی معموالً از روابط زیر برای محاسبهی زاویهی میل خورشیدی
استفاده می شود ):(Mousavi, 2018:107
360
()8
))(d+284
( δ=23.45° × sin
365
360
()10
))(d-81
( δ=23.45° × sin
365
در روابط ( )8و ( )10به جای ابتدای سال اعتدالین را به عنوان مبدأ شمارش روز در نظر گرفتهاند .به همین خاطر در تبدیل
روابط به جای عبارت  cosاز  sinاستفاده شده است.
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 -9-2زاویهی ارتفاع )(Elevation Angle
زاویه ارتفاع خورشید که در زبان انگلیسی  Elevation Angleو یا  Altitude Angleنیز گفته میشود ،طبق تعریف
زاویهای است که خورشید به سبب ارتفاعش از افق با خط افق میسازد .زاویهی ارتفاع در هنگام طلوع خورشید برابر صفر درجه
است و در هنگام ظهر که خورشید در باالی سر ما است برابر  80درجه خواهد بود (مانند آنچه در اعتدالین بهاری و پائیزی در استوا
اتفاق میافتد) .زاویهی ارتفاع در طول روز تغییر می کند .همچنین مقدار این زاویه به کمیاتی چون طول جغرافیائی و قرار داشتن در
چندمین روز از سال وابسته است .از پارامترهای مهم در طراحی و نصب سلولهای فتوولتائیک حداکثر مقدار زاویهی ارتفاع آن
محل است که نشان دهندهی بیشترین ارتفاعی است که خورشید در روزهائی از سال در آسمان قرار می گیرد .حداکثر مقدار زاویهی
ارتفاع در ظهر خورشیدی اتفاق میافتد و مقدار آن به عرض جغرافیائی و زاویهی اوج بستگی دارد.
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شکل  -6زاویه ارتفاع

با توجه به شکل  6زاویهی ارتفاع در ظهر خورشیدی از رابطهی زیر محاسبه میشود:
()11
α=90+φ-δ
وقتی زاویهی ارتفاع زاویهای بزرگتر از  80درجه بدست آید باید مقدار آن را از  190درجه کم کرد .در این حالت مکان مورد
نظر در نیمکره جنوبی قرار دارد و در ظهر خورشیدی ،خورشید از طرف شمال نزدیک می شود .در رابطهی ( )11پارامتر  φمربوط به
عرض جغرافیائی محل بوده که این مقدار برای مکانهای قرار گرفته در نیمکره شمالی کره زمین عدد منفی و برای نیمکره جنوبی
عددی مثبت است .پارامتر  δمربوط به زاویهی میل است که پارامتری وابسته به شماره روز -سال است .در انقالب تابستانی و در
رأسالسرطان در ظهر خورشیدی ،خورشید دقیقاً در باالی سر ناظر قرار دارد و زاویهی ارتفاع دقیقاً  80درجه است و در تابستان و در
عرض جغرافیائی بین استوا و رأسالسرطان زاویهی ارتفاع در هنگام ظهر بیشتر از  80درجه میباشد و بدان معنی است که نور
خورشید از سمت جنوب میتابد به طریق مشابه در عرض جغرافیائی بین استوا و رأسالسرطان در دورهای خاص از سال نور
خورشید از شمال میتابد .حداکثر مقدار زاویهی ارتفاع در طراحی پنلهای فتوولتائیک ساده استفاده میشود ولی در طراحی پنلهای
فتوولتائیک پیچیده و دقیق ،به چگونگی تغییر زاویهی ارتفاع در طول روز نیاز است .زاویهی ارتفاع از رابطهی زیر محاسبه می-
شود): (Mousavi, 2018:107
-1
()12
])α= sin [sin δ sin φ + cos δ cos φ cos(HRA
که در آن  HRAزاویهی ساعت است.
 -11-2زاویهی اوج (قله) )(Zenith Angle
زاویهی اوج زاویه بین خورشید و خط عمود است .زاویهی اوج شبیه زاویهی ارتفاع بوده و تفاوت آن در این است که نسبت به
خط عمود اندازهگیری می شود ولی زاویهی ارتفاع نسبت به خط افق اندازهگیری میشود .پس میتوان گفت :
(ζ=90-α )13

شکل  -7زاویه اوج
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 -11-2زاویهی آزیموت)(Azimuth Angle
زاویهی آزیموت طبق تعریف زاویهی تصویر خورشید بر روی زمین با شمال مغناطیسی است (جهت نمایش داده شده شمال
توسط قطبنما را شمال مغناطیسی گویند).

شکل - 8زاویهی آزیموت )(Mousavi, 2018:107

که در آن  αزاویهی ارتفاع بوده و  φعرض جغرافیائی محل است .زاویهی آزیموت بدست آمده با استفاده از رابطهی ()14
مطابق رابطهی ( )10باید تصحیح گردد.
Azimuth=Azimuth for LST<12 or HRA<0
()10
{
Azimuth=360∘ -Azimuth for LST>12 or HRA>0

 -12-2تابش نور خورشید به یک سطح زاویه دار
توان تابشی به سطح پنل خورشیدی زاویه دار نسبت به افق ،عالوه بر توان تابشی پرتو نور رسیده به سطح زمین ،به زاویهای
پنل با سطح افق و زاویهاش با پرتو نور خورشیدی که به آن میرشد نیز وابسته است .زمانی که نور خورشید بصورت عمودی به
سطح پنل میتابد ،توان تابشی تابیده شده به سطح پنل با توان تابشی پرتو نور رسیده به سطح زمین برابر است .به عبارت دیگر
وقتی نور خورشید به طور عمودی به پنل میتابد در این حالت پنل حداکثر توان را از خورشید دریافت میکند و اگر پنل زاویه دار
باشد توان رسیده به سلول خورشیدی از توان تابشی خورشید کمتر خواهد بود .شکل  8نحوهی محاسبهی توان تابشی به سطح
سلول خورشیدی که با سطح افق زاویه دارد و با  Smoduleنمایش داده میشود را از روی توان تابشی تابیده شده به سطح زمین
که با  Shorizonنمایش داده میشود و با استفاده از توان تابشی به سطح عمود بر پرتو نور که با  Sincidentنمایش داده می-
شود را نشان میدهد.
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رابطه بدست آوردن زاویهی آزیموت در رابطهی ( )14بیان شده است ):(Mousavi, 2018:107
sin δ cos φ - cos δ sin φ cos HRA
()14
( Azimuth= cos-1
)
cos α

شکل  -9نحوه محاسبه توان تابشی به سلول خورشیدی زاویهدار با افق

روابطی که توان تابیده شده به پنل زاویهدار ،توان تابیده شده به سطح زمین و توان تابیده شده به پنل عمود بر پرتو نور
خورشید را به یکدیگر مربوط می سازند در زیر آورده شدهاند:
()16
Shorizon =Sincident sin α
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()17
)Smodule =Sincident sin(α+β
که در آن  αزاویه ارتفاع و  βزاویه پنل نسبت به افق است .همانطور که می دانیم زاویهی ارتفاع از رابطهی ( )12بدست می-
آید و تابعی از  φیعنی عرض جغرافیایی و وابسته به زاویهی میل  δاست .زاویه میل نیز از رابطهی ( )8بدست میاید و تابع شماره
روز سال است .رابطهی بین  Smoduleو  Shorizonبه شرح زیر است:
)Shorizon sin(α+β
()19
= Smodule
sin α
زاویهی پنل تأثیر بسیار مهمی در توان تابشی نور خورشید بر پنل دارد .در طول یکسال پنل ثابت وقتی بیشترین توان را
دریافت میکند که زاویه ای معادل با عرض جغرافیایی خود داشته باشد .ولی همواره بهتر است در زمستان شیب پنل تندتر باشد و
در تابستان شیب کمتر باشد.

 -3پیشنهادات الزم برای نصب سلولهای خورشیدی در نما و اجزاء اصلی ساختمان
 -1-3استفاده از سلولهای فتوولتائیک در ساختمانهای گنبدی و مساجد
نقش نور ،سایه ،انعکاس و انکسار آن در معماری اسالمی مهم است .به علت این اهمیت است که استفاده از عواملی از قبیل:
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-

کف و دیوارهای صیقلی برای جذب و بازتابش نور

-

مقرنس برای دریافت ،شکست و پخش نور

-

گنبدها ،برای جذب و بازتابش نور جهت افزایش جذابیت و تاثیرگذاری

-

نورگیر های سقفی به صورت گنبد های کوچک ونورگیرهای عمودی در اطراف گنبد ودیوار ها

-

مرمرهای صیقلی در قسمتهای مختلف بناها ازجمله گنبدها و منارهها

یکی از این المانها گنبد است .گنبد فضایی شبیه نیم کره است
که بر فضایی با نقشه های مربع یا چند ضلعی های منظم قابل احاطه
شدن است.گنبد از دیدگاه فضایی امکان مسقف کردن فضا های
بزرگ را میسر میسازد .اما خصوصیات بصری و مفاهیم سمبلیک
گنبد آن را به نمادی برای فضا های مقدس در آورده است .گنبد
المانی است که همواره در هر روز از سال و هر ساعت از روز قسمتی
از سطح آن بر پرتوهای نور عمودند و درعلم و هنر معماری از
خاصیت انعکاسی این سطح در انعکاس اشعهها ،برای جلوه بیشتر
استفاده میکردند .و یا حتی چون همواره سطوحی از آنها عمود بر
شکل - 11شکل گنبد حسینیه اعظم زنجان
پرتوهای نور بودهاند برای انتقال این پرتوها به داخل فضا استفاده
شدهاند.
عوامل ذکر شده نشان می دهند ،این سطح تقریبا کروی در معماری اسالمی یکی از عوامل نورگیری نقش موثری ایفا میکرده
است و با توجه به روابط ذکر شده در طول سال و در طول ساعات مختلف روز قسمتی از سطح آن بطور حتم بر پرتو نور عمود
است .باتوجه به ساخت و تولید سلولهای خورشیدی فتوولتائیک قابل انعطاف ،نصب اینگونه از سلولهای خورشیدی بر روی بام-
های گنبدی شکل از جمله مساجد به نظر یکی از راهکارهای موثر افزایش راندمان سلولهای خورشیدی است.

 -2-3ساخت بناهای گنبدی شکل در باغشهرها و ساختمانهایی که بوسیلهی حیاطهای بزرگ
پیرامون خود از ساختمانهای مجاور فاصله ی زیادی دارند
در چنین مواردی از دیدگاه انرژی بسیار بهینه است که ساختمانها برای استفاده بهینه از انرژی خورشیدی به شکل کامال
گنبدی ساخته شوند .شکل  11پروژهی مسجد در دست ساختی را نشان میدهد که در شهر  Pirishtinaکشور کوزوو بصورت
کامال گنبدی ساخته خواهد شد و سطح آن نیز از سلولهای فتوولتائیک پوشیده خواهد شد
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شکل  -11مسجد در حال اجرا در شهر  Pirishtinaدر کشور کزوو دارای سلولهای فتوولتائیک کنترل شونده

 -3-3ساختن مجتمع های مسکونی قوسی شکل که دارای قوس مناسب و دارای وجه اصلی رو به
خورشید و استفاده از سلولهای خورشیدی در نمای اصلی
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ساختن مجتمعهای مسکونی به هم پیوسته و دارای ارتفاع
مناسب که قوسی شکل بوده و در نیمکره شمالی به سمت
جنوب ساخته شوند و برعکس .این ساختمانها بر اساس روابط
ذکر شده میبایست دارای قوس مناسب باشند که در طول سال
و همچنین در طول ساعتهای روز توان خورشیدی را با
راندمان باال دریافت کنند .بنا به پیشنهاد نویسندگان ،محققان
می توانند با استفاده از نرمافزارهای محاسباتی پیشرفته به دنبال
محاسبهی قوس مناسب و بهینهی این ساختمانها باشند و یا
حتی میتوانند از نتیجه این محاسبات استفاده کرده و از دیدگاه
شکل  - 12آپارتمانهای مسکونی قوسدار رو به
معماری طرح زیبا و مدرنی را برای ساختمانهای مذکور طراحی
خورشید
نمایند.
در چنین مجتمعهای مسکونی میتوان سقفها را شیبدار ساخت که سلول های خورشیدی بصورت ثابت بر روی این سقفها
نصب شوند .طبق تحقیقات انجام شده اگر سلولهای فتوولتائیک ثابت نصب شده در سقفها بصورتی نصب شوند که با افق زاویه-
ای برابر با عرض جغرافیایی داشته باشند در طول سال بیشترین راندمان را خواهند داشت).(Mousavi, 2018:107

 -3-4ساختن برج های بلند بصورت استوانهای
یکی دیگر از پیشنهادات برای نصب سلولهای
فتوولتائیک ،نصب این سلولها بر روی برجهای بلندی
است که مقطع استوانهای شکل و یا شبه استوانهای
داشته باشند .پیشنهاد می شود محققان بر روی افزایش
بازدهی سلولهای خورشیدی بر روی چنین
ساختمانهای نسبت به برجهای معمولی مطالعات
ویژهای انجام دهند.

شکل  - 13برجهایی با مقاطع دایرهای
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 نصب سلولهای خورشیدی بصورت نماهایی که نور را دنبال میکنند-3-5
 حتی.در تمامی مراحل نصب سلولهای خورشیدی بصورت نما این نماها میتوانند ثابت یا متحرک باشند و نور را تعقیب کنند
 امروزه تحقیقات گسترده ای در این زمینه در حال.میتوان در ساختمان ها از ترکیبی از این سلول های خورشیدی استفاده نمایند
( و پیشنهاد می شود تا محققان در این زمینه و با کمک گرفتن از پیشنهادات بخش های قبلیNagy, 2015:143) انجام است
.کارهای جدیدی را آغاز نمایند
 نتیجهگیری-4
در مقالهی حاضر نویسندگان ابتدا بصورت کامالً مشروح روابط ریاضی مربوط به توان تابشی خورشیدی بر روی سطح
شیبداری که بر روی سطح زمین و در نقطهای خاص که دارای عرض و طول جغرافیایی مشخص نصب شده است را ارائه داده و به
کمک این روابط پیشنهاداتی را برای نصب سلولهای خورشیدی بر روی اجزای مختلف ساختمان علیالخصوص نمای ساختمان
.ارائه دادهاند تا محققان بتوانند در مورد این موضوعات تحقیقات مناسبی را انجام دهند
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چکـیده
همهساله افراد زیادی در سراسر دنیا در اثر وقوع حوادث طبیعی و جنگ خانه و کاشانه خود را از دست میدهند .در ایران
نیز حوادثی چون زلزله و سیل بیشترین تعداد بیخانمانها را در سالهای اخیر در پی داشته است .پس از وقوع یک حادثه
طبیعی گسترده یا جنگزدگی ،مناطق مسکونی بهنوعی غیرقابل استفاده شده و افراد بازمانده ناگزیر به اسکان موقت در
مکانی دیگر هستند .تاکنون چادرهای متنوعی به عنوان سرپناه اضطراری ،طراحی و ساخته شده و در اختیار حادثه دیدگان
قرار گرفته است .نیاز به سازههای متحرک در مناطق زلزلهزده یا جنگی (جهت اسکان دهی سریع) که بهطور ساده و سریع
نصب شده و قابلیت حملونقل داشته باشد ،باعث پیدایش سازههای تاشو فضاکار شد .خصوصیات بازشوندگی میتواند
باعث استفاده چندین باره از یک سازه در یک محل یا مکانهای متفاوت باشد .آنچه در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد،
بررسی ،تحلیلی سیستم سازهای تاشو برای ساخت پناهگاه موقت است .هدف از این پژوهش تعیین مدلهای قابل تولید و
متنوع برای توسعه فرمهای پیشنهادی و سیستمهای قابل ساخت و در دسترس و اجرا برای مقابله با بیخانمانی در مواقع
اضطراری است .با این نگرش به معرفی و چگونگی کاربرد سیستم سازهای تاشو پرداخته میشود.

واژگـان کلـیدی :سازههای قیچیسان ،سازهی تاشو ،اسکان دهی.

 -1مدرس موسسه آموزش عالی شهریار آستارا ،دپارتمان معماری ،آستارا ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،موسسه اموزش عالی شهریار استارا ،دپارتمان معماری ،آستارا ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،موسسه اموزش عالی شهریار استارا ،دپارتمان معماری ،آستارا ،ایران (مسئول مکاتبات)
()royaaliakbarzadeh@gmail.com
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 -1مقدمه
جهانیان هرازگاهی با گونهای از بالیای طبیعی در مقیاسهای متفـاوت مواجـه میشوند کـه عالوه بر مرگومیر انسانها و
ویرانی خانهها ،آواره شدن تعداد زیادی از افراد بشر را به همراه دارد .هر سال بهطور متوسط  3میلیون نفر پس از بروز حوادث
طبیعی بیخانمان میشوند کـه حـدود  90درصد مربوط به افرادی است که در اثر وقوع زلزله خانههایشان ویران شده است
(خـداداده و ضیایی )1399 ،در سالهای اخیر با افزایش سرعت رشد صنایع و علوم و فنون ،تغییرات در عرصه استانداردها،
عملکردها کاربریهای معماری بیشتر ظاهر گشته است .این امر بیانگر آن است که معماری امروز نیازمند تغییرات و پویایی بیشتری
نسبت به گذشته است .با پیشرفت تکنولوژی انسان توانست انواع مختلفی از سازهها را طراحی و ابداع کند .سازهی تاشو به عنوان
سازهای که زیر مجموعه سازههای فضاکار است راههای زیادی برای اسکان دهی سریع موقت یا دائم ایجاد کرده است .سرعت
باالی ساخت سازههای تاشو باعث ایجاد شکافی بزرگ از نظر اجرایی و کیفیت با دیگر سازهها (سازههای مناسب اسکان موقت) در
مراحل ساخت و اجرا و پیشی گرفتن این سازه از بقیه شد .سازههای تاشو مثل چتر قابلیت جمع شدن و انتقال دارند و کاربرد عمده
آنها در مکانهایی است که به دلیل محدودیتهای جوی ،مکانی ،زمانی و مصالح ،ساخت دیگر سازهها امکانپذیر نباشد.
سازههای تاشو بیشتر برای اماکن موقت مانند سیرکها ،نمایشگاهها و مناطق سیل و زلزلهزده بکار میرود.

 -2بیان مسئله
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)71 :پاییز 7431

وقوع حوادث طبیعی و جنگ از جمله عواملی است که منجر به بی خانمایی مردم و نیاز مبرم به اسکان دهی موقت و ایجاد
سرپناه برای افراد میگردد .در ایران طی سالهای اخیر شاهد بروز زلزله های ویران کننده بودیم که بالفاصله نیازمند اسکان دهی
موقت بود؛ اما در مسئله ی اسکان دهی شاهد ضعف مدیریت بحران بودیم .شاید علت ضعف مدیریت بحران(،در زمینه اسکان
دهی) آشنا نبودن با سیستم های جدید و پیشرفته سازهای که قابلیت پیش ساختگی داشتند و در عین حال بسیار مستحکم و مقاوم
بودند ،بود .سیستم های سازهای تاشو که زیر شاخه ای از سیستم سازهای فضاکار است ،قابلیت استفاده در مواقع بحرانی برای ایجاد
پ ناهگاه موقت یا دائم را داراست .با آشنایی با این سیستم و نحوه ی عملکرد آن میتوان گامی مثبت در روند اسکان دهی افراد
بیخانمان و جنگ زده و  ...برداشت.

 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از سازههای فضاکارتاشو در جهت تسریع اسکان دهی در موارد بحرانی
است که از نظر علمی ،اقتصادی ،فنی و مهندسی ،سیاسی ،اجتماعی ،درمانی و موارد بحرانی مورد اهمیت می باشد.

 -4اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش به دو بخش علمی و کاربردی تقسیم می شود.
اهداف علمی :شامل آشنایی با سیستم سازهی فضاکار تاشو و ویژگی های آن است.
اهداف کاربردی:
 -1استفاده از سیستم سازهای فضاکار تاشو در جهت تسریع اسکان دهی در مواقع ضروری و بحران بصورت موقت یا دائم می
باشد.
 -2استفاده مجدد از این سازهها در مکان های دیگر(اتصال هل موقت و جداشونده اند)
 -3امکان ایجاد بیمارستان ها و سوله های صحرایی با دهانه بزرگ جهت انبار آذوقه و درمان افراد بحران زده.

 -5سوال پژوهش
 -1سازههای تاشو در جهت پاسخ دهی به چه نیازی ایجاد شده اند؟
 -2مناسب ترین سازه برای اسکان دهی سریع افراد چیست و باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
 -3سازههای تاشو فضاکار دارای چه ویژگی های در جهت تسریع فرایند اسکان دهی میباشد
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 -6فرضیه پژوهش
نیاز به سازههای متحرک در مناطق زلزلهزده یا جنگی (جهت اسکان دهی سریع) که بهطور ساده و سریع نصب شده و قابلیت
حملونقل داشته باشد ،باعث پیدایش سازههای تاشو فضاکار شد .خصوصیات بازشوندگی میتواند باعث استفاده چندین باره از یک
سازه در یک محل یا مکان های متفاوت باشد .مزایای سازههای پیش ساخته عبارتنداز :پیش ساخته بودن ،سهولت ساخت ،قابلیت
سهولت نصب ،سهولت انتقال و انبار کردن ،سبک و کم حجم بودن ،قابلیت جمع اوری ،انتقال و نصب مجدد ،قابلیت استفاده در
ابعاد و دهانه های مختلف و در نهایت سبز بودن است .همین امر باعث شده که این سازه بتواند سازهی مناسبی برای ایجاد امکان
اسکان دهی موقت برای مناطق بحران زده باشد.

 -7روش تحقیق
روش پژوهش به صورت توصیفی -تحلیلی بوده است و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است.

سال

1399

یاسمن خداداد،
مینوضیایی

1394

مهدی بابایی

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)71 :پاییز 7431

1375

نویسنده
آرش عثمانی،
محمدرضا
متینی ،یاسر
شهبازی

جدول  :1پیشینه تحقیق
نتیجه گیری
عنوان
نقش این سیستم سازهای به عنوان یک المان در محیط های مختلف مورد
اصول ،تاریخچه و کاربرد
تحقیق قرار گرفته شده است .دسته بندی این سازهها به سه بخش متفاوت
سازههای قیچی سان در
سازههای قیچی سان انتقالی ،منحنی و زاویه دار و دسته بندی های ریزتر،
معماری
بررسی اصول و نحوه باز وبسته شدن در این نوشته بیان شده است.
بررسی اشکاالت چادرهای
مناسب نبودن روش های اسکان دهی موقت در ایران و پیشنهاد جادر فنری
موجود برای اسکان موقت
به عنوان چادر مناسب برای اسکان دهی.
بازماندگان زلزله و ارائه طرح
پیشنهادی چادر فنری
روش انطباق این سیستم بر اشکال هندسی خاص بیان شده و جزئیات اجرائی
ایده ای جدید برای سازههای و اتصاالت الزم برای اولین بار ابداع و ارائه شدهاند ,بطوریکه میتوان سازهای
با هندسه متغیر ایجاد نمود .نمونههای ساخته شده هم برای سازههای با
تاشوی قیچی سان با هندسه
هندسه ثابت و هم برای سازههای با هندسه متغیر نشان دهنده صحت
متغیر
فرموالسیون و عملکرد مناسب این سازهها در مقیاس واقعی میباشند.

 -8بدنه تحقیق
اختالف نظرهای فراوانی درخصوص موضوع اسکان و سرپناه موقت وجـود دارد .برخـی بـر ایـن عقیده اند که اسکان موقت
حد واسط بین اسکان اضطراری و بازسازی دائمـی اسـت .بـه اعتقـاد آنان اسکان و سرپناه موقت زنجیرة اتصال مراحل ابتدایی
مدیریت سانحه و بازسازی دائم اسـت و ماهیتاً آن را مرحله ای جداگانه در نظر نمیگیرنـد .گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه ایـن
مرحلـه مرحله ای جداگانه است .فلسفة وجـودی اسـکان موقـت ایـن اسـت کـه برنامـه ریزان و مـدیران بازسازی بتوانند با راحتی
و فراغت بیشتر تصمیمگیری و برنامه ریزی کنند و مردم نیز در سرپناه موقت از گزند حوادث در امان باشند .در مادة  24بیانیـة
جهـانی حقـوق بشـر آمـده اسـت کـه مسکن مناسب حق هر کسی است .با رخ دادن سوانح طبیعی مخرب و در شرایط بحرانی
پس از سانحه ،زمانیکه کارکردها و نهادهای اجتماعی جامعه در دورة زمانی مشـخص بـهه م میریـزد ،حق داشتن مسکن مناسب از
آسیب دیدگان سلب میشود (امیـدوار و دیگـران)1391 ،

 -1-8تاریخچه سازه تاشوی قیچیسان (پانتوگرافها)
نیاز به سازههای متحرک که بطور ساده و سریع نصب شده و قابل حمل و نصب مجدد در مکانهای مورد نیاز باشند باعث
پیدایش سازههای فضاکار تاشو شده است .خصوصیت بازشوندگی ممکن است تنها برای یکبار یا برای چندین بار استفاده شود.
شبکه فضایی ،در هر زمان که ساختمان ساخته (برپا) میشود ،باز شده و سپس قبل از انتقال به انبار یا محل دیگر بصورت یک
بسته فشرده شده ،تا میشود؛ بطوریکه روند فوق میتواند برای چندین بار تکرار شود .از بین مطالعات فراوان سازهها ،متفکر و
هنرمند دوره رنسانس ،لئوناردو داوینچی ( )1542-1417یک مکانیزم بازشوی ساده مسطح طراحی کرده است .سازههای سه بعدی
از این نوع برای اولین بار توسط مهندس اسپانیایی امیلیو پرز پینرو ( )1731-1792توسعه داده شده است( .چیلتیون)2002 ،
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 -2-8کاربردهای مهم سازههای تاشو
کاربردهای مهم سازههای تاشو عبارتند از :سرپناه های اضطراری ،پل های اضطراری ,جرثقیلها ،پله ها ،برج ها و دکل های
بازشو و تاشو ،ساختمان ها و سرپناه های موقت در نقاط دور دست ،گنبدها یا چلیک های کروی و سهمی ثابت و یا متحرک،
داربست ها ،قالب بندی ها ،اسکلت بندی برای سازههای دائمی ،سرپناه بعنوان سایه بان یا محافظت در برابر بارندگی ،انبارها،
پوشش ها ،مخازن و تعمیرگاه های سهل الحصول موقت یا دائمی ،آنتن های بشقابی ،بازوها و اندام های ربات ها ،اردوگاه های
سبک وزن موقت و سازههای تفریحی ،دیوارهای جداکننده ،پرده ها ،قوس ها و تیر و دیوارهای سازهای ،گلخانهها و سایر فضاهای
سرپوشیده مورد نیاز در کشاورزی ،تئاترها و کنسرت های سیار ,صنایع بسته بندی و صنایع اسباب بازی ،ابزار و وسایل مکانیکی و
صنعتی ،اجزاء ایستگاه های فضایی ,پانل های خورشیدی ,رادیاتورها ,بال ها و تیرک های تاشو ،سیستم های محافظ ضربه,
رفلکتورها و آنتن های سهمی وار ،برخی مزایای اصلی سازههای تاشوعبارتند از :پیش ساخته بودن و سهولت ساخت قابلیت سرعت
و سهولت در نصب ،سهولت انتقال و انبارکردن ،سبک بودن و کم حجم بودن در تاشه تا شده ،قابلیت جمع آوری ،انتقال و نصب
مجدد به دفعات نامحدود ،قابلیت استفاده در ابعاد و دهانه های مختلف ،چند منظوره بودن ،اقتصادی بودن و باالخره سبز
بودن(.بابایی)1394،

 -3-8مزایای سازهی تاشو
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-

قابلیت گسترش :یک یا چند بار
امکان استفاده در تمام سازهیا بخشی از آن
سهولت جابجایی
برپایی سریع
امکان استفاده در بحران
اقتصادی بودن (که بستگی به مقیاس و نوع پروژه نیز دارد) (کاوه ،کروبی)1393 ،

 -4-8اسکان موقت با استفاده از سازهی تاشو
اختالف نظرهای فراوانی درخصوص موضوع اسکان و سرپناه موقت وجـود دارد .برخـی بـر ایـن عقیده اند که اسکان موقت
حد واسط بین اسکان اضطراری و بازسازی دائمـی اسـت .بـه اعتقـاد آنان اسکان و سرپناه موقت زنجیرة اتصال مراحل ابتدایی
مدیریت سانحه و بازسازی دائم اسـت و ماهیتاً آن را مرحله ای جداگانه در نظر نمیگیرنـد .گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه ایـن
مرحلـه مرحله ای جداگانه است .فلسفة وجـودی اسـکان موقـت ایـن اسـت کـه برنامـه ریزان و مـدیران بازسازی بتوانند با راحتی
و فراغت بیشتر تصمیمگیری و برنامه ریزی کنند و مردم نیز در سرپناه موقت از گزند حوادث در امان باشند .در مادة  24بیانیـة
جهـانی حقـوق بشـر آمـده اسـت کـه مسکن مناسب حق هر کسی است .با رخ دادن سوانح طبیعی مخرب و در شرایط بحرانی
پس از سانحه ،زمانیکه کارکردها و نهادهای اجتماعی جامعه در دورة زمانی مشـخص بـهه م میریـزد ،حق داشتن مسکن مناسب از
آسیب دیدگان سلب میشود (امیـدوار و دیگـران)1391 ،
ساده ترین راهکار برای ساخت پناهگاه ها سازههایی است که عالوه بر ایستایی و مقاومت برای قرارگیری و قابل استفاده بودن
در مکان و موقعیت های مختلف منعطف ،پیش ساخته ،قابلیت حمل و نصب آسان و  ...را داشته باشند ،سازههای تاشو هستند.
مزایای سازههای پیش ساخته تاشو عبارتنداز :پیش ساخته بودن ،سهولت ساخت ،قابلیت سهولت نصب ،سهولت انتقال و انبار کردن،
سبک و کم حجم بودن ،قابلیت جمع اوری ،انتقال و نصب مجدد ،قابلیت استفاده در ابعاد و دهانه های مختلف و در نهایت سبز
بودن است .همین امر باعث شده که این سازه بتواند سازهی مناسبی برای ایجاد امکان اسکان دهی موقت برای مناطق بحران زده
باشد.

 -1-4-8اتصاالت و جزئیات اجرائی
سهولت اجراء ،قابلیت بازیافت مصالح ،تنوع در تولید ،کاهش هزینه تولید ،ارزشهای کیفی و زیباشناسانه و امکان استفاده متنوع
از طرح ،از خصوصیات مطلوب معماری صنعتی میباشد .با توجه به نیاز مبرم به تولید انبوه در جوامع کنونی ،رسیدن به این هدف
تنها در صورت طراحی صنعتی امکانپذیر است .بدین منظور اتصاالت زیر برای سازههای تاشو پیشنهاد میشوند(.بابایی)1395،
اتصال میانی :میتواند بصورت پیچ یا پرچ باشد(تصویر  )1نوع دیگر اتصال میانی استفاده از قطعه خاصی میباشد ,بطوریکه هر
یونیپلت را در محل مورد نظر لوله احاطه میکند .به این ترتیب که بدون سوراخکاری اعضاء (بدون تضعیف عضو و بلکه تقویت آن
در محل بحرانی خمش) ،امکان ایجاد اعضای قیچیسان فراهم میشود .با جابجا نمودن این قطعات و انتقال آنها به محل مورد نظر،
34

شکل سازه پس از بازشدن تغییر خواهد کرد (تصویر  )2این قطعه میتواند از فوالد ،آلومینیوم ،پالستیک ،مواد کامپوزیتی و یا مصالح
سبک دیگر تهیه گردد.

تصویر  -1اتصال میانی نوع اول

تصویر  -2نما و مقطع اتصال میانی برای اعضای لوله ای

مزایای این نوع اتصال عبارتند از:

تصویر  - 3نمونه اتصال انتهائی برای سازههای تخت و
چلیکی

تصویر  -4نمونه اتصال انتهائی برای گنبدها
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 -1در این اتصال هیچگونه سوراخکاری روی اعضاء انجام نمیگیرد و در نتیجه در محل اتصال میانی که حداکثر لنگر خمشی
وجود دارد ،اعضای سازه تضعیف نمیشون
 -2قدرت مانور برای چند شکلی کردن یا تغییر دادن شکل هندسی کل سازه ،فوق العاده افزایش مییابد و از المان های سازه
تاشو می توان در پروژه های مختلف استفاده کرد که به نفع اقتصاد است.
 -3المان های سازه تاشو با استفاده از این قطعه تقویت میشوند؛ یعنی در محاسبات میتوان اثر افزایش مقطع در محل اتصال
میانی را به حساب آورد (عضو با مقطع متغیر)؛ زیرا این مقطع از نظر نیروهای داخلی بحرانی ترین محل اعضاء سازه میباشد.
اتصال انتهایی :اگر تعداد واحدها  5یا کمتر باشد ،میتوان از یکی از اتصاالت شکل (تصویر  )3استفاده نمود و اگر بیش از 5
واحد به یکدیگر متصل شوند(سازههای گنبدی) میتوان از اتصال (تصویر  )5استفاده نمود( .بابایی)1394 ،

نتیجهگیری
با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله میتوان نتیجه گرفت که نیاز به سازههای متحرک با قابلیت ایستایی و مقاومت باال در
مناطق بحران زده (جهت اسکان دهی سریع) که بهطور ساده و سریع نصب شده و قابلیت حملونقل داشته باشد ،باعث پیدایش
سازههای تاشو فضاکار شد .ساده ترین راهکار برای ساخت پناهگاه ها سازههایی است که عالوه بر ایستایی و مقاومت برای
قرارگیری و قابل استفاده بودن در مکان و موقعیت های مختلف منعطف ،پیش ساخته ،قابلیت حمل و نصب آسان و  ...را داشته
باشند .مزایای سازههای پیش ساخته تاشو عبارتنداز :پیش ساخته بودن ،سهولت ساخت ،قابلیت سهولت نصب ،سهولت انتقال و انبار
کردن ،سبک و کم حجم بودن ،قابلیت جمعآوری ،انتقال و نصب مجدد ،قابلیت استفاده در ابعاد و دهانه های مختلف و در نهایت
سبز بودن است .همین امر باعث شده که این سازه بتواند سازهی مناسبی برای ایجاد امکان اسکان دهی موقت برای مناطق بحران
زده باشد.
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بررسی اثرگذاری معماری زیستگرا
بر شکلگیری گفتمان نوین معماری

شاداب

رایمند1

تاریخ دریافت99/70/29 :
تاریخ پذیرش99/79/75 :
کد مقاله80299 :

چکـیده
از ابتدای حیات انسان ،او همیشه در سیطره طبیعت قرار داشته و اساس زندگی خود را بر تطبیق با طبیعت بنا نهاد .انسان
اولیه میدانست که تمام اجزای طبیعت در همخوانی با یکدیگر قرار داشته و به همین دلیل او طبیعت را بهمثابه آموزگار
خود درک نموده و تالش کرد تا با الگوبرداری از طبیعت ،حیات بهینهای داشته باشد .یکی از مهمترین جنبههای زندگی
انسان ،محیط اطراف او و معماری میباشد که این موضوع در هیچ برههای از تاریخ از طبیعت جدا نبوده است و همیشه به
عنوان یک کل واحد مطرحشدهاند .آنچه امروز به نام معماری زیستگرا یا بایونیک خوانده میشود حاصل تالش معمارانی
است که با نگرش جدید به معماری و سازه در کالبد طبیعی سعی در برطرف ساختن نقصها و خطاهای انسانی در امر
ساختوساز دارند .با توجه به بحران انرژی و منابع طبیعی ،معماران در تالشاند با نگرش جدید به معماری و سازه در
غالب علم بایونیک که یک نوع معماری متعارف با اصول معماری پایدار و هماهنگ با طبیعت میباشد راهحلی برای بیرون
رفت از این بحران و حفظ انرژی پیدا نمایند.

واژگـان کلـیدی :انسان ،طبیعت ،معماری بایونیک ،الهام ،بهینهسازی.

 -1کارشناس تکنولوژی معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین)Sh.Raymand@outlook.com( .
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با پیدایش زمین ،موجودات شروع به ساخت سرپناه برای محافظت از خود نمودند .ساخت النه و آشیانه برای اغلب موجودات با
استفاده از غریزه صورت میپذیرفت .گونههایی هم بهطور طبیعی و ذاتی از این سرپناه بهره میبردند ،مانند حیواناتی که درون
پوسته و الک زندگی میکنند و موارد مشابه اینچنینی .در این بین انسان نیز برای حفاظت از خود در برابر شرایط اقلیمی نامساعد،
دشمن و آسیبهای طبیعی با تقلید از سایر جانداران شروع به ساخت مجموعههایی برای زندگی و سرپناه خود نمود .ساخت
چادرهای موقت توسط انسانی که هنوز یکجانشینی و زیستن را نیاموخته از ابتداییترین نمونههای موجود میباشد ،اگرچه این
سرپناههای ابداعی نه از نظر زیباییشناسی و عملکرد و نه از نظر استحکام و سازه قابلمقایسه با مواردی که حیوانات و جانداران به
صورت غریزی بنا میکنند نمیباشد .با گذر زمان و پیدایش نگاه علمی به ساختارهای زنده ،بسیاری از طراحان ،نقاشان و هنرمندان
به سمت الهام گیری از طبیعت زنده رفتند ،به همین علت است که بسیاری از بناهای ساخته شده در دوران رنسانس ،با الهام از بدن
انسان و تناسبات آن ساخته شده اند که اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی بهطور دقیق اثبات شده اند.
در قرن اخیر ،بیشتر علوم ،پیدایش و یا تکامل خود را مدیون نگاه عمیق به طبیعت هستند ،به نحوی که می توان گفت برای
قرن ها این منبع بی انتها مغفول مانده بود .در سال  ,1999دانشمند آمریکایی جِنین بِنیوس ایده ایده را مطرح کرد که بهطور قطع
طبیعت برای تمام سوال های بشر پاسخی را در خود دارد و علت عدم دریافت تمام این پاسخ ها از این منبع ،نبود تکنولوژی و ابزار
درخور است .همچنین اگر زمان را به عقب ببریم ،می بینیم که در سال  ،1991کارگاهی بین المللی با عنوان بایونیک و معماری
برگزار شد که در آن ایده هایی برگرفته از طبیعت مطرح گردید .یکی از سرفصل های این کارگاه موضوعی با عنوان تکنیک های
ساخت طبیعت بود که در آن بر روش های مختلفی که موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان در ساخت استفاده میکنند تاکید
گردید .بررسی زیست ساخت یا همان ساخت در طبیعت نشان می دهد که طبیعت هرآنچه را که می سازد با بهینه ترین حالت
ممکن از هر نظر شکل می دهد ،چه از نظر عملکرد ،چه از نظر مصالح و مواد مصرفی و چه از نظر فرمی .همین موضوعات به
عنوان سرفصل های معماری بایونیک مطرح می گردد ،چه الگو و استادی بهتر از طبیعت وجود دارد تا بی شمار مثال و نمونه را
برای طراحان و معماران ارائه گرداند؟
ایده اصلی معماری بایونیک به گونه ای بازگشت به طبیعت است ،اما نه صرفاً از جنبه استفاده از مصالح طبیعی ،بلکه نگاه و
خط مشی است تا بتوان بهترین نتیجه را در هر موضوعی به دست آورد .بهطور خالصه می توان گفت آموختن از طبیعت مساوی
با ساختن آینده است.

 -2تاریخچه معماری و الهام از طبیعت
در گذر زمان ،معماران ،طراحان و هنرمندان بیشترین افرادی بودند که پاسخ به سواالت خود را در طبیعت جستجو می کردند،
به همین دلیل سابقه معماری بایونیک را می توان به عصر لئوناردو داوینچی نسبت داد .داوینچی معتقد بود که انسان ممکن است
روزی بهترین ابداعات را داشته باشد ،کارآمدترین ابزارها را در اختیار بگیرد و به بسیاری از رموز هستی پی ببرد ،اما هیچگاه قادر
نخواهد بود کشفی زیباتر ،بهینه تر و کارآمدتر از طبیعت داشته باشد ،طبیعتی که هیچ چیزی بی دلیل و بی هدف و ناکارآمد و
ناقص و ناهماهنگ در آن وجود ندارد( .تقی زاده .)1 :7910 ،در گفتمان جدید معماری که در دو دهه اخیر مطرح شده است ،این
نتیجه به دست آمده که طبیعت همواره خود را همانند یه مکانیزم هوشمند به روز کرده و با شرایط جدید تطبیق می یابد .در بین
جامعه معماری ،فرم و شکل های موجود در طبیعت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد اما برای گروهی که بیشتر در حوزه آنالیز و
مهندسی معکوس و حتی طراحی سازه ها فعالیت میکنند ،نحوه شکل گیری و ایستایی ،پایداری و مقاومت حداکثری و کنترل
نیروها از اهمیت بیشتری برخوردار است .شاخصه مهم دیگر ،شکل اجسامی که در اطراف ما قرار دارند میباشد که متناسب و
مرتبط با محیطی است که در آن وجود دارند ،به بیان دیگر ،در طبیعت هیچ جسم یا موجود یا زیستی یافت نمی گردد که نقش و
عملکردی نداشته باشد ،این به تنهایی بیانگر تکامل هرچه در طبیعت وجود دارد میباشد .همه این موارد گواهی بر این امر میباشد
که در طبیعت ،هر آنچه یافت میشود می تواند به عنوان منبع الهام و ایده برای طراحان و معماران شناخته شود.

 -1-2معماری و طبیعت
در دو دهه اخیر معماران بسیاری تالش کردند تا با ارائه پروژه های موفقی این نکته را اثبات نمایند که طبیعت درس های
بسیاری را برای انسان در خود جای داده که بشر باید آن ها را فرا بگیرد .استفاده خالقانه از مصالح ،سازه های تقویت شده با بهینه
ترین میزان استفاده از مصالح ،فرم های پایدار و مقابله با نیروها جهت ایستایی از مهمترین مباحثی هستند که معماران در دو دهه
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اخیر به آن پرداخته اند .مهندسین و متخصصین سازه برا این باورند که مشکالت و چالش هایی که در گفتمان جدید معماری وجود
دارد راه حل های نوین می طلبد که همواره پاسخ های آن در طبیعت وجود داشته است( .سامان.)77 :7914 ،
راهکارهای ارائه شده در طبیعت همواره از سه مسیر برای معماران و طراحان قابل درک بوده اند .دسته اول شامل الهام از
ظاهر و بعد فیزیکی میباشد که از طریق مشاهده و شبیه سازی می توان آن را درک و به کار گرفت .دسته دوم بر مبنای الهام و
ایده پردازی برای معماران مطرح بوده به گو نه ای که طبیعت را به عنوان یک کل فراگیر در نظر گرفته و داده ها و مبانی خود را
هم راستا و همخوان با طبیعت طرح ریزی میکنند ،به بیان دیگر ،معماران و طراحان و همه گروه های فعال در زمینه بایونیک،
طبیعت را به عنوان یک کانسپت در نظر گرفته و با الهام از آن در کلیات طرح ،جزییات را برنامه ریزی می نمایند( .فرشچی،1199 ،
 .)29در دسته سوم ،طبیعت به عنوان مبنای محاسبات میباشد که در آن نحوه مقابله طبیعت با نیروهای مخرب و همچنین
پایداری ،طراحی بهینه و طراحی پارامتریک در طبیعت مد نظر قرار می گیرد .این دسته از الهامات بیشتر در رشته های مهندسی
طبیعت و طراحی سازه های مدوالر مورد توجه قرار گرفته است( .آلوارز.)99 :5550 ،

 -3پیدایش بایونیک

 -4معماری زیست گرا
برای تعریف معماری بایونیک ابتدا به تشریح علم بایونیک می پردازیم .این واژه مدت هاست که در طراحی معماری باب شده
است؛ بایونیک که در لغت به معنی ”زیست شناختی” یا ”به کارگیری اندام های ساختگی طبیعی” است برای اولین بار در سال
 1595توسط «جک.ای .استیل» بکاربرده شد .معماری بایونیک علمی ست که به بهره گیری از طبیعت و جانداران ،برای فن و
ساختِ ساختمان می پردازد .از ابتدای پیدایش انسان در زمین ،طبیعت بصورت معماریِ طبیعی ِ رودها ،دره ها و کوه ها وجود داشته
است .طبیعت ،خانه ی اول انسان است .او از ابتدای تاریخ به جستجو در طبیعت پرداخته ،طبیعت برای او عجیب و ناشناخته بوده اما
کم کم با بهره گیری از طبیعت در طی سال ها توانسته است روی زمین به زندگی و ساختوساز بپردازد .نمونه ی طبیعی معماران،
مورچه ها هستند .از مورچه ها بعنوان معماران طبیعت نام برده میشود ،آنها خانه های خود را بشکل داالن هایی تودر تو طراحی
میکنند .آنها معمارانِ طبیعی اند .همچنین توجه به طبیعت در معماری پدیده ای تازه نیست ،بلکه بهره گیری از طبیعت در اقوام
آفریقایی که زندگی خود را در کلبه هایی از چوب و برگ بنا می کردند پدیده ای قدیمی ست ،همچنین اقوامی که در نواحی سرد
زندگی میکنند تنها راه ادامه زندگی در شرایط سخت را همگام شدن با ساختار طبیعت می دانند .چه در مناطق بسیار گرم و چه در
مناطق بسیار سرد این بهره گیری از معماریِ طبیعت دیده میشود .بعد از دوران مدرن در معماری ،نوبت به این رسید که معماران از
الگوهای طبیعی برای ساخت ساختمان ها ایده بگیرند .با ایده گرفتن از طبیعت برای معماریِ ساختمان ها ،معماران درواقع روح
بخشی به ساختمان ها را تمرین میکنند .آنچه که در موجودات زنده وجود دارد وجود روحی ست که انسان با آن ارتباط برقرار می
کند( .سامان.)77 :7914 ،
تمرین معماری بایونیک در واقع سعی انسان بر غلبه ی نظام طبیعت در زندگی انسان هاست .در حقیقت معماری بایونیک
حاصل همکاری زیست شناسان و مهندسین است .چراکه نظام طبیعت نظامی پیوسته با زندگی انسان و گیاه است .انسان ها با زبان
علم بایونیک ارتباط برقرار میکنند چراکه خود جزئی از نظم طبیعت اند؛ اما ایده گرفتن از موجودات زنده ی طبیعت به سال های
دور برمی گردد همانطور که ایده ی پرواز با دیدن پرندگان به ذهن انسان آمد .از معمارانی که بسیار از طبیعت الهام می گیرند می
توان به کاالتراوا اشاره کرد که سیستم اصلی سازه س اختمان های خود را از ساختار طبیعیِ موجودات زنده و بدن انسان الهام می
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پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دهه شصت قرن بیستم ،تبادل علمی بین گرایش های علوم طبیعی مجددا رونق گرفت .در
جریان همایشی در اوهایو که نیروی هوایی آمریکا در سال  1987برگزار کرد ،برای اولین بار واژه ای به نام «بایونیک» از ترکیب
دو لغت «بیولوژی» و «تکنیک» زاده شد که می توانیم آن را به «زیست فنی» ترجمه کنیم .این واژه کار همه متخصصانی است
که تالش دارند برای حل مشکالت فنی خود از دانستههای طبیعت الهام بگیرند و یا به نوعی از آن در ساختن اختراعتشان تقلید
کنند .بایونیک از ترکیب پژوهش در زیست شناسی و دانش فنی به وجود آمده و امروزه در طراحی تکنولوژی هایی در زمینه فیزیک،
شیمی ،طب ،مهندسی ژنتیک ،مکانیک و غیره به کار برده میشود( .حوصله دار .)4 :7945 ،دست های مصنوعی ،تولید
الکتریسیته آبی ،لوازم جدید ورزشی ،هوش مصنوعی ،شبکه های عصبی مصنوعی و غیره همه مثال هایی هستند از آثار علم
بایونیک و توجه به شایستگی های این علم .بایونیک عالوه بر تامین آسایش انسان ها در علم مختلف ،افق های گسترده تر و
جدیدتری را برای افراد روشن می سازد و به آنها فرصت می دهد تا به محیط پیرامون خود نگاهی تازه بیندازد .با کشف و تقلید
ویژگی های موجودات زنده ،طرح ها و ابداعات انسان ها منطقی تر و حتی نزدیک تر به طبیعت زنده خواهد شد( .ایتلر.)07 :2778 ،
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گیرد .همگام بودن با طبیعت در طول تاریخ معماری در کارهای فرانک لوید رایت و بعضی از معاران مدرن بسیار دیده شده است.
پس طبیعت به عنوان بخش غیر قابل تفکیک از معماری همیشه مورد توجه معماران بوده و خواهد بود .با این تفاوت که در معماری
مدرنی که توسط فرانک لوید رایت ارائه می شد طبیعت جزیی از زندگی انسان بود ،اما بهره گیری از طبیعت در ساختار ساختمان
نبود ،درحالی که در معماری بایونیک معمار بنا از ساختار طبیعی برای الگوبرداری از طبیعت و موجودات زنده مثل گیاهان و در
مورادی از سازه و اسکلت جانداران بهره می گیرد( .آلوارز.)88 :5550 ،
در گفتمان جدید ،مهندسی و تئوری های مطرح شده در معماری نهایتا به پیدایش ارتباطی نزدیک با علم بیولوژی یا شناخت
ساختارهای زنده شده است .این ارتباط در موضوعاتی نظیر سازه ،فرم ،ساختارهای هوشمند و چرخه های زیستی موجود در طبیعت
بیشتر مورد توجه قرار گرفته بهطوری که اکنون طالعات زیستی به عنوان یک بازو و دستیاری قدرتمند در کنار معماری ،جهت پاسخ
به چالش ها و ارائه راهکارهای بهتر خود را به اثبات رسانیده است .شناخت و درک هرچه بیشتر رابطه بین طبیعت و محیط انسان
ساخت فقط با در نظر گرفتن علم بیولوژی به عنوان یک واسطه امکان پذیر میباشد به گونه ای که بسیاری از اصطالحات مورد
استفاده در هر دو موضوع نیز در سالیان اخیر هم معنی شده و به اشتراک گذاشته شده اند ،کلماتی نظیر ساختار ،ارگان ،مکانیزم و
ارگانیسم( .مارپلسا.)71 :2711 ،

 -1-4کاربرد بایونیک در مهندسی معماری
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هنگامی که قلمروهای بسیاری از علوم و تکنولوژی شروع به پیشرفت کرد ،معماری بایونیک همچنان یک رشته در حال رشد
بود .اگرچه این علم ،دیرتر از سایر زمینه ها شروع شد ،انگیزه و سرعت پیشرفت آن شگف آور بود .بهطور کلی متخصصین برای
معماری بایونیک دو تعریف عمده را به کارمی برند:
 معماری هایی که ظواهر و عملکرد موجودات زنده را تقلید میکنند معماری هایی که ظاهر سازه و نحوه عملکر موجودات را تقلید میکنند.ترکیب بایونیک و معماری درست مانند ترکیب آن با سایر علوم میباشد ،در حالی که معماران از موجودات زنده گوناگون الهام
می گیرند .برای مثال ساقه گیاهان (اگر چه تفاوت زیادی درمقایسه قطر ریشه برخی گیاهان با ارتفاع آنها وجود دارد ،آنها می توانند
در برابر بادهای شدید ایستادگی کنند) ,پوسته های تخم مرغ یا صدف ها (اگرچه بسیار نازک هستند می توانند قبل از شکستن در
برابر فشارهای زیادی مقاومت کنند) و اسکلت های موجودات زنده (حتی محک تر از فوالد هستند) ،جمجمه دارکوب (نزدیک ترین
شباهت را به شالوده های ضد زلزله دارد) ,تارعنکبوت (پنج برابر قابلیت کشش و استحکام فوالد را دارد) و به همین ترتیب موارد
زیادی هستند .این خصوصیات ممکن است معمولی و عادی به نظر برسند اما منبع بزرگی از الهام برای معماران هستند.

 -5درس هایی از طبیعت برای معماری
همانظور که ذکر گردید طبیعت همواره به عنوان نماد کمال شناخته شده و برای هر پاسخ و چالشی راهکارهایی بدیع را در خود
جای داده است .به دلیل گستردگی این پاسخ ها و همچنین بررسی جزییات بیشتر در مورد ارتباط ساختارهای زنده و گفتمان جدید
مورد نظر ما ،سه دسته بندی کلی را به عنوان منابع الهام از طبیعت در نظر می گیریم که عبارتند از -1 :ساختارهای زنده ابتدایی
 -2ساختارهای زنده گیاهی  -1ساختارهای زنده جانوری .همچنین در هر دسته نمونههای ساخته شده توسط بشر به همراه جزییات
ذکر می گردد.
دسته اول یا ساختارهای ابتدایی به مجموعه های زیستی گفته میشود که همواره در یک کلیت بزرگتر و فراگیرتر معنی می
یابند ،اگرچه اهمیت خود را در مقیاس خرد دارا می باشند اما همواره بخشی از یک واحد بزرگتر هستند .از بهترین نمونههای این
ساختارها می توان به شریان های گردشی ،سیستم عصبی ،سازه اسکلتی بدن و دستگاه تنفسی اشاره کرد .بنیوس یکی از اعضای
دانشگاه راجرز آمریکا در کتاب تقلید زیست شناسی خود در باره ماهیچه های انسان می نویسد :کابل های نگه دارنده پل های
معلق درست به شکل ماهیچه های انسان درست شده اند و هر کابل نیز مثل ماهیچه ها که دارای تارهای نازکی هستند دارای
سیم های نازک تری است .تکنولوژی موجود مورد استفاده در پل های معلق از ساختار بدن انسان الهام گرفته شده است.
دسته دوم الهام از جانداران سبز و گیاهان است که در آن ها سازه ،فرم و شکل و مواد تکیل دهنده به راحتی قابل تشخیص و
شناسایی هستند ،همه این عوامل می توانند با تغییرات اقلیمی و منطقه ای بستر خود تطبیق یافته و دگرگون شوند .به همین دلیل
بررسی نحوه همخوانی گیاهان با محیط خود و همچنین درک چگونگی پروسه این تطابق چه در بعد سازه ای و چه در بعد علم
مصالح شناسی یا متریالیزم حائز اهمیت میباشد .یکی از اولین و در عین حال برجسته ترین نمونههای الهام از گیاهان در طراحی
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معماری ،ساختمان قصر شیشه ای لندن میباشد که در طراحی آن از سازه و پوشش برگ گیاه ویکتوریا رجینا 1الهام گرفته شده
است .طراحی این بنا نقطه عطفی در معماری مدرن بود که نمادی از مسیر پیشرفت آینده معماری را در زمان خود به تصویر کشید.
(شکل  .)1دسته سوم شامل ساختار حیوانات میشود و به بررسی فرم های زنده و متحرک مثل جانوران می پردازد و ساختار
تشکیل دهنده آن ها را از دید سازه ای و فرم پذیری بررسی می کند .در این دسته اهمیت ساختار انعطاف پذیر و همچنین معماری
بدن حیوانات مورد تاکید قرار گرفته و همین موضوعات مبنای طراحی بسیاری از بناهای عصر جدید واقع شده است.
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شکل  -1مثال هایی از الهام از طبیعت در ساخت

دانشگاه اشتوتگارت ،با الهام از بال سوسک الیترا و در راستای ساخت یک سازه فوق سبک ،در محوطه موزه ویکتوریا و آلبرت
لندن این سایه بان را طراحی کرده و ساختند .پاویلیون سایه بانی متشکل از  77شش ضلعی از فیبرهای شیشه ای و فیبرهای
کربن تیره رنگ است که توسط ربات صنعتی بافته شده است .موزه وی اند ای لندن و یک تیم طراحی معماری و مهندسی از
دانشگاه اشتوتگارت یک سازه موقتی را طراحی کردند که مراحل ساخت آن توسط ربات انجام شده است.طراحی پاویلیون “الیترا
فیالمنت” توسط یک معمار آلمانی به نام آخیم منگس ،یک مهندس سازه به نام جان کنیپرز و یک مهندس اقلیم شناسی و سازه
های پایدار به نام توماس آور صورت گرفته است.تعامل کاملی نیز مابین مهندسان طراحی و دیزاین سازه و جان مدسکی گاردن،
مهندس طراح روش ساخت تکنولوژیک روباتیک سازه برقرار بوده است( .شکل  .)2این سازه بهطور کامل توسط شیوه ساختوساز
روباتیک صورت گرفته است .طراحی با اصول ساختوساز سبک وزن در طبیعت به ویژه ،ساختارهای رشته پوسته بال پرواز سوسک
شناخته شده به عنوان الیترا 2منبع الهامی برای این ساختار موقتی بوده است .ساختار سازه ی آن از شیشه و فیبر کربن است که هر
جزء موجدار تاج پوشش با استفاده از روش سیم پیچ رباتیک توسعه یافته و بافته شده است؛ مانند سوسک الیترا غرفه رشته ساختار
قوی و در عین حال سبکی است که پوشاننده بیش از  277متر مربع فضا میباشد و وزنی کمتر از  2٫5تن دارد .پوسته پاسخگو در
طی فصل وی اند ای مهندسی رشد خواهد کرد .سنسورهای مستقر در تاج پوشش الیاف اطالعات مربوط به چگونگی رفتار بازدید
کنندگان ساکن غرفه و نظارت بر رفتار ساختار نهایی اطالع رسانی چگونگی رشد سایه بان را جمع آوری و مورد تحلیل قرار می
1- Victoria Regia
2- Elytra
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دهد .مِنگِس 1و کنیپرز 2رهبران موسسات تحقیقاتی در دانشگاه اشتوتگارت در ادغام ساخت رباتیک و تحقیقات مواد جدید در
معماری پیشگام و شناخته شده می باشند( .آرکیزوسکی.)0 :2778 ،

شکل  -2طراحی پاویون با الهام از بال سوسک الیترا
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 -6نتیجهگیرى
در سال های اخیر الهام و استعاره از طبیعت وارد حوزه معماری نیز گردیده است تا دغدغه رسیدن به یک معماری کامل را
هموار سازد .آنچه امروز به نام معماری بایونیک خوانده میشود حاصل تالش معمارانی است که با نگرش جدید به معماری و سازه
در غالب های طبیعی سعی در برطرف ساختن نقصها و خطاهای انسانی در امر ساختوساز دارند .با توجه به بحران انرژی و منابع
طبیعی ،معماران در تالشاند با نگرش جدید به معماری و سازه در غالب علم بایونیک راهحلی برای بیرون رفت از این بحران و
حفظ انرژی پیدا نمایند .رهاورد این آموخته ها معماری بایونیک میباشد .هدف معماری بایونیک رسیدن به یک نوع معماری
متعارف با اصول معماری پایدار و هماهنگ با طبیعت میباشد.
الگو برداری هوشیارانه نمونه ها و مکانیزم ها از ارگانیزم های طبیعی یک بخش از بایونیک است که در آن طبیت به عنوان
یک پایگاه از راه حل هایی که کارایی آن ها تأیید شده است مورد اسوتفاده قرار می گیرد .طبیعت همواره به عنوان منبعى براى
تقلید بشر در معمارى مورد توجه بوده است .این توجه تنها به فرمهاى موجود محدود نبوده بلکه فرم در کنار ساختار و سازة بنا،
توانسته است توجه معماران به خود را معطوف نماید .فرمهاى طبیعى همواره به حالتى شکل گرفته اند که بتوانند پایدارى الزم را
براى کالبد خود تأمین نمایند ،لذا میتوان از فرم ها و عناصر طبیعى به عنوان پایدارترین و نیز مقرون به صرفه ترین سازه ها نام
برد که با الهام از آنها ،فرم هاى بهینه اى براى معمارى به دست آورد .در واقع می توان گفت اجسام طبیعی همواره در جهت
هماهنگ سازی خود با نیروهای وارد از محیط بیرون گام برمی دارند .زیربنای این هماهنگ سازی را سازه جسم طبیعی تشکیل
می دهد ،براین مبناست که ارگانیسم طبیعی می تواند پاسخگوی عملکردهای خود باشد و در راستای آن فرم خود را تشکیل دهد.
در رویکرد تکنولوژیک به معماری ،عملکردى سبب ایجاد فرم و ساز های متناسب با آن میشود که بتواند پاسخگوی نیروهایی
باشد که از بیرون به بنا وارد میشود و این خود نیازمند ابزار فنی یا تکنولوژیک میباشد .به عبارت دیگر ،می توان گفت در طبیعت،
عملکرد و فرم در دل خود ،سازه را نیز به همراه دارد و در معماری بر اساس عملکرد است که فرم و سازه شکل می گیرد.

1 Menges
2 Knippers
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