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و ايده هاي اقليمي مؤثر بر طرح : معرفي پروژه

و تصاوير معرف سايت پروژه خيابان ولي عصر، موقعيت سايت پروژه در شهر تهران
: ايده هاي مؤثر بر طراحي

و خالي سايت پروژه-1  پر
، از ايده حياط و خالي مجموعه .ن بهـره گرفتـه شـد هاي خلوت در معمـاري سـنتي ايـرا در طراحي پر

چنين تركيبي از فضاهاي خالي، عالوه بر ايجاد كيفيات بصري متفاوت در معمـاري، امكـان اسـتفاده از
و حوض  و افزايش ميزان اكـسيژن هاي آب بهره فضاي سبز مند از فواره، به منظور تعديل شرايط اقليمي

تصعالوه بر اين، چنان. آورد موجود در محيط را فراهم مي  ميكه در يكـي،شود وير روبرو مشاهده
از دو حياط خلوت پيرامون مجموعه، در غالب ساعات روز سايه است كه اين امر امكـان جريـان 

. آورد طبيعي هواي خنك را ضمن عبور از فضاهاي داخلي، از حياط سرد به حياط گرم فراهم مي
ا و مرتفع در جداره غربي سايت، ضمن يجاد محرميت بصري تعبيه يك حجم معماري سرتاسري

ناگفته.، بعنوان جدار مانع عبور سروصداي شهري عمل خواهد نمود)از سمت خيابان(براي خانه 
. واضح است كه اين توده معماري در جدار غربي، سدي در برابر تابش غربي آفتاب در فصول گرم خواهد بود

سايه اندازي احجام بر روي هم به منظور كاهش نياز بـه بـار، عنايت به ايده جه ديگر در طراحي پروخالي مجموعه مساله مورد تو
. باشد سرمايي الزم جهت تامين شرايط آسايش گرمايي در فصول گرم سال مي

 جهت گيري ساختمان-2
مي» اولگي«مطالعات دهد كه جهت جنوب جغرافيايي در مناطقي با اقليم در خصوص جهت گيري بهينه اقليمي ساختمان نشان

اي است كه امكان دريافت نـور خورشـيد را در فـصول سـرد، بـصورت ان، جهت بهينه مشابه تهر 
همچنين در فصول گرم بدليل افزايش. آورد تابش مستقيم به فضاهاي داخل ساختمان فراهم مي 

و به كمك سايه  مي بان زاويه تابش خورشيد توان مـانع ورود مـستقيم اشـعه گرمـازاي هاي افقي،
شدخورشيد به داخل ساختم . ان

، جهت گيري اصلي بنا به سمت جنوب جغرافيايي در نظر گرفتـه در طراحي خانه اقليمي تهران
. شد تا امكان گرمايش طبيعي ساختمان در فصول سرد سال فراهم شود

 تحقق اين امر از طريق بازشوهاي وسيع نماي جنوبي ساختمان، چنانكه در تصوير زيرمشاهده
ا مي .ستشود، ميسر گرديده
و سرمايش غيرفعال فضاي معماري-3  گرمايش

و كـم خـرج تـرين روش فـراهم آوردن شـرايط مناسـب زيـست اقليمـي در ساده ترين
هاي ست كه تنها با سياستگزارياهاي غير فعال خورشيدي ساختمان، استفاده از سيستم 

. گيرند مناسب در طراحي، در دسترس قرار مي
و سرمايش طبيعي ساختمان، به روشهاي غيرفعال خورشيدي مورد استفاده در گرمايش

: شرح زيرند
و ذخيـره آن در جـرم-1 جذب مستقيم تابش از طريق بازشوهاي جنـوبي سـاختمان

شب) بازتابش(حرارتي باالي ساختمان جهت استفاده . در
استفاده از خاصيت ذخيره حرارتي باالي زمين به الهام از معمـاري سـنتي-2

. ايران



ايطن از دير باز دريافته بودند كه زمين بدليل خاصيت ذخيره حرارتي باالي آن، انتخـاب بـسيار خـوبي بـراي تـامين شـر ايرانيا
بدين ترتيب كه زمين دقيقاً در فصول گرم سال كه ساكنين ساختمان نيازمند خنكاي محيط. مطلوب گرمايي در طول سال است

و به عكس در فصول سرد سال مي  مـاه6چراكه گرماي تابيده شده به زمـين در تابـستان حـدود.، گرم است باشند، خنك بوده
و بـه عكـس زمان الزم خواهد داشت تا به عمق زمين نفوذ كند كه پس از گذشت اين شش ماه، فصل سرد آغـاز گرديـده اسـت

.ز گرديده استشش ماه زمان الزم خواهد بود تا گرماي جذب شده دفع گردد كه در طول اين مدت، فصل گرم سال آغا
و شوادان توان در گودال باغچه نمونه هاي قديمي بكارگيري اين ايده را مي و خشكي مثل يزد و هاي مناطق گرم هاي مناطق گرم

. مرطوبي مثل دزفول، مشاهده نمود
ري اقليمي ايران، به در خانه اقليمي تهران، كل مجموعه مسكوني در زمين فرو رفته است تا ضمن احترام به گذشته تاريخي معما

اين ايده عالوه بر آنچه كه گفته شد، باعث كـاهش تـاثير وزش بادهـاي غالـب در فـصول سـرد بـر. هاي فوق پاسخگو باشد ايده
در. گردد ساختمان مي و تهويه طبيعي بنا ذكر اين نكته الزم است كه به دليل استفاده از خواص آيروديناميكي باد براي سرمايش
.، كه در ادامه خواهد آمد هيداتي انديشيده شده استفصول گرم، تم

.، از طريق استفاده از مصالح سنگين در ساختمان باال بردن جرم حرارتي ساختمان-3
سرمايي/ كند كه بار گرمايي خانه اقليمي تهران به مدد مصالح بكار گرفته شده در ساخت آن، همچون خازن حرارتي اي عمل مي

و بمنظور كاهش نياز به انرژي، در مواقع الزم به داخل فضا پس مي داخل ساختمان را در  الزم بذكر است. دهد خود ذخيره كرده
و تنها از ويژگي ذاتـي مـواد در نگهـداري بـار حرارتـي اسـتفاده  و جديدي بهره مند نبوده كه مصالح مذكور، از تكنولوژي خاص

مي تمان بلوك به عنوان مثال مصالح پر كننده جدارهاي ساخ. كنند مي باشند كـه بـدليل قابليـت ذخيـره حراراتـي هاي سيماني
. دهند باالي بتن، عملكرد مطلوبي در نگهداري بار حرارتي از خود نشان مي

. تهويه طبيعي ساختمان-4
شد– جريان طبيعي هوا داخـل، ضمن عبور از فضاهاي داخلي باعث سرمايش طبيعي از سمت حياط سرد به گرم– چنانكه گفته

، حوض وسيع به همراه فواره در حياط شمالي بنا در نظر گرفته به منظور افزايش خاصيت خنك كنندگي هوا. گردد ساختمان مي 
. شده است

همچنين براي افزايش مكش باد از سمت حياط شمالي به داخـل فـضاهاي
هاي خورشيدي در مرتفع ترين نقطه ساختمان قـرار داده معماري، دودكش 

. شده اند
و-5 كاهش تاثير گرمازايي خورشيد از طريق استفاده از سقف هاي سـبز

جداره هاي غربي سبز
و سرمايش نيمه فعال فضاي معماري-4  گرمايش
: Shower Towerبرج خنك كننده-1

مي هاي نوين الهام گرفته شده از روش استفاده هوشمندانه از تكنولوژي، سبب آفرينش روش ري سنتي در معما. گردد هاي سنتي
ايران، به منضور افزايش خاصيت خنك كنندگي هوا، با قرار دادن زغال مرطوب در مسير جريـان هـواي گرفتـه شـده از بـادگير، 

و خشك از طريق افزايش رطوبت محيط فراهم رطوبت جريان هوا را افزايش مي  دادند تا شرايط اقليمي مطلوب را در مناطق گرم
. آورد

برد، بدين ترتيب كه هواي تـازه بـه كمـك مجموعه اقليمي تهران در تعديل شرايط زيست اقليمي خود، از روشي مشابه بهره مي
و پس از عبور از محيطي اشـباع از رطوبـت) حياط شمالي(هاي خاصي شبيه بادگير، از محيط بيرون المان قطـرات(مكيده شده

ن)آب جاري از دوش مي، به فضاي داخلي مورد . شود ظر دميده
و بازتابنده هاي داخلي-2 : كلكتورهاي خورشيدي

انـد، سـيال ناقـل حـرارت را گـرم كلكتورهاي خورشيدي موجود روي بام ساختمان كه به سمت جنوب جغرافيايي جبهه گرفته
و از طريق كـف خـواب. نمايند مي  در زيـر فـضاي هـاي مـارپيچي حرارت ذخيره شده در سيال، به داخل ساختمان هدايت شده

.شود معماري، به فضا بازتابيده مي



در الزم بذكر است كه روش گرمايش كفي، طبق آخرين يافته و سيركوله مناسب تر هـوا ها، بدليل يكنواختي در گرمايش محيط
. باشد داخل فضاي معماري بهترين روش گرمايش فضا مي

با-3 مي/ محيط سردعايق كاري حرارتي كليه جدارهاي ساختمان كه در تماس . باشند گرم خارجي
و خـارج با ايـن ايـده امكـان تبـادل حرارتـي داخـل

هـاي هـاي حرارتـي در جـداره ساختمان از طريق پل 
و ناگفته واضح است  ساختمان به حداقل خود رسيده

گرمايـشي سـاختمان،/كه نياز بـه انـرژي سرمايـشي 
اين عايق كاري به نحوي انجام شـده. يابد كاهش مي 

ك  ) حتي فونداسـيون(ه كل مجموعه ساختمان است
در. را ايزوله نمايد الزم بذكر است كه عـايق حرارتـي

از جداره خارجي نصب مي  گـردد تـا امكـان اسـتفاده
.خاصيت ذخيره حرارتي مصالح فراهم آيد

آب-5  گرمايش
و در مواقع ضروري آب مصرفي بهداشتي مجموعه از طريق كلكتورهاي خورشي هاي الكتريكي از طريق گرمكن دي تخت روي بام

. شود تامين مي
 سيستم گرمايش كمكي-6

گراف نيكل، نشان دهنده ميزان قابليت استفاده از سيستم هاي غيرفعال خورشيدي جهـت تـامين شـرايط آسـايش گرمـايي در
. كمكي استسرمايشي/تحليل گراف روبرو حاكي از لزوم استفاده از سيستم هاي گرمايشي. شرايط اقليمي تهران است

. گردد به اين منظور از انرژي الكتريسيته جهت تامين بار گرمايي اضافي استفاده مي
 روشنايي-7

و شمالي ساختمان، نور طبيعي الزم را ، بـراي)با كيفيـت غيـر قابـل قيـاس آن بـا نـور مـصنوعي(بازشـــوهاي شرقي، جنوبي
ماننـد تـاالر(ان كـه امكـان دسترسـي بـه نـور طبيعـي وجـود نـدارد در فـضاهايي از سـاختم. كنند ساختمان در روز تامين مي
قسمتي نور مـصنوعي. بهره گرفته شده استSun Pipeهاي انتقال نور طبيــعي، از تكنولوژي لوله)اجتمـــاعات در زير زمين

مي مورد نياز در شب، از طريق سلول و مابقي آن از برق شهري تامين .دشون هاي فتوولتائيك روي بام
 وسايل الكتريكي-8

و مابقي آن از بـرق شـهري تـامين سلول مقداري از انرژي الكتريكي مورد نياز وسايل برقي ساختمان، توسط هاي فتوولتائيك
مي. شوند مي و سازگار با محيط زيست انتخاب . شوند الزم بذكر است كه كليه وسايل برقي ساختمان از نوع كم مصرف

س-9  اختمان پاسخ به نيازهاي آب
و بهداشتي مورد نياز از آب شهري تامين مي دو آب مصرفي در فالش تانك. شود آب آشاميدني و آبياري گياهان مجموعه، از ها

: گردد روش زير، تامين مي
oآب بازيافتي 
oآب جمع آوري شده باران 
 سازماندهي عملكردها در معماري- 10

و توجه به مساله انعطاف پذيري فـضا بـر اسـاس تغي يـرات اقليمـي
هاي مؤثر بـر طراحـي ترين ايده نيازهاي آسايشي ساكنين، از اصلي 

. معماري ساختمان اقليمي تهران بوده است
تــصوير فــوق نــشان دهنــده قابليــت تغييــر ســاختمان در شــرايط

و زمستاني است . تابستاني



 انتخاب مصالح-11
. هـا در محـل پـروژه بـوده اسـت ان، توجه به دسترسي ساده به آن اصلي ترين نكته مؤثر در انتخاب مصالح ساختمان اقليمي تهر

و نقل مصالح به سايتو كاهش هزينه) پايداري اقتصادي پروژه(رعايت اين مساله باعث رونق اقتصاد محلي هاي الزم جهت حمل
و به تبع آن كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از عملكرد وسايل نقليه مي . شود پروژه

ب و مصالحي با انرژي نهان پائينر اين، مصالح با عمر مفيد باال كه باعث افزايش عمر استفاده از ساختمان مي عالوه ميـزان(شوند
و حمل به كارگاه ساختماني و غير مضر براي سالمتي ساكنين)انرژي مورد مصرف در فرآيندهاي توليد ، سازگار با محيط زيست

. مورد مصرف قرار گرفته اند
oا و پوشش سقفجرم و ساز، اعم از اسكلت ساختمان ها، بتن مسلح انتخاب شد تا قابليت ذخيره حرارتي ساختمان صلي ساخت

مي ها، بلوك مصالح پركننده جداره. را افزايش دهد  و از اينـرو باعـث. باشند هاي سيماني اين دو فرآورده ساختماني، محلـي بـوده
آنهاي زيست محيطي ناشي از انت كاهش آلودگي مي قال . شوند ها به سايت پروژه

oو پنجره هاي ساختمان، چوبي انتخاب شدند تا سازگار با محيط زيست باشند ، بدليل خاصـيت PVCهاي از انتخاب نمونه. در
شد. سمي بودن آن، خودداري شد . در موارد خاصي كه امكان استفاده از چوب وجود نداشت، از آلومينيوم بهره گرفته

oكا و سازگار با محيط زيست پيشنهاد داده شدندريدر نازك و غير سمي بعنوان مثال،. ها نيز، مصالح با قابليت پايداري بيشتر
شدWater Basedرنگ جداره هاي داخلي از نوع رنگهاي با پايه آب  و طبـق. بهره گرفته چراكه سـاير انـواع آن، سـمي بـوده

ميهاي دستگاه ها، سبب بروز بيماري آخرين يافته . شود تنفسي در ساكنين
و ساير تجهيزات اقامتي-12  لوازم خانگي
oاز انواع كم مصرف انتخاب شدند ، . تجهيزات روشنايي
oو با انديشه حذف انواع سوخت و پز آشپزخانه، از انواع مصرف بهينه . هاي فسيلي پيشنهاد داده شدند وسايل پخت
oو ساير وسايل الكتريكي اعم از، يخچال، ماشين لبا ، از انـواع كـم مـصرف انتخـاب ....س شويي، راديو، پخش صوت، تلويزيون

. شدند


