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 پيشگفتار
 

محيطي در تجـارب انسـاني، بـويژه در مـورد تـاثيرات حسـي نظيـر راحتـي، بهزيسـتي،                     كنترل  هاي   اهميت سيستم 
خوشنودي؛ و در مورد تجارب رفتاري كه با اصطالحاتي از قبيل توجه، انتخاب مسير، تجمع، تفريح، استراحت، تفكر،                  

. اي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت        شود، در دهه اخير به طور فزاينده       ساير اشكال مشاركت انسان نامگذاري مي     كار، و   
اينكه آيا اين مطلب، مربوط به روانشناسي كاربردي است يا معماري يا عوامل انساني مهندسـي صـنعتي، موضـوعي                    

واكنشهاي حسي و رفتاري انسان كه با قلمرو ترديد بذل توجه به  بي. است كه پاسخ آن در صالحيت علم معاني است
هاي اجرايي آن، تركيب شده است، براي همه كساني كه با رونـد، شـيوه و                 معماري، و در نتيجه با موضوع و تكنيك       

 فتنگـر  سـرعت زمينـه كلـي بـا       ند؛ ضرورت دارد اما معرفت بـه ايـن          هدفهاي طراحي داخلي و معماري درگير هست      
كه خود به سرعت موجب منسوخ شدن اطالعات طراحي و فنون علمـي  ) تكنولوژيكي(انه  آور پيشرفتهاي علمي و فن   

اخير، نتايج پيچيدگي فوق با عوامل محدوديت مصرف انرژي در سـاختمانها،             در سالهاي . شود، پيچيده گشته است    مي
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ARCHITECTURALه كتـاب  ـر اقدام به ترجمـ ـــشه مشاور ره INTERIOR SYSTEMS  تـاليف John E.Flynn

Jack A. kremers, Arthur W. Segil و Gary R.Steffy چاپ Van Nostrand Reinhold) نمـوده  ) ١٩٩٢
ارائه » تنظيم شرايط محيطي  «است كه فصول مختلف آن در اين نشريه و سلسله نشريات ديگري تحت عنوان كلي                
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تنظيم شرايط محيطي

 مقدمه
 

، مباحـث طراحـي     »هـاي كنتـرل محـيط      سيسـتم «در بخش دوم مجموعه نشريات تنظيم شرايط محيطي با عنوان           
، نصـب تجهيـزات و تلفيـق و همـاهنگي اجـزاء      محيطي را از ارزيابي عيني و ذهني فراتر برده و با گـزينش مصـالح   

در اين بخـش، طـراح در ادراك        . فيزيكي ساختمان به صورت يك سيستم منطقي و يكپارچه سروكار خواهيم داشت           

 در ايـن راسـتا، در   .شود يكپارچه و منطقي سيستم و انتخاب و استفاده از وسايل كنترل محيطي مناسب راهنمايي مي    
هاي روشنايي، صوتي و حرارتي ارائه كرديم        ن بخش، راهكارهايي را به منظور كنترل محيط       جلدهاي اول و دوم از اي     

 . و اينك برآنيم تا ساختمان را به عنوان يك سيستم جامع محيطي ارزيابي كنيم

 
در طول تاريخ همواره عاملي محدود كننده در طراحي ساختمان وجود داشته كه عبارت است از آوردن نـور و هـواي                      

هـر  . اي كه ساكنان آن فضا از اثرات جنبي عوامل خارجي مصون بماننـد             ب به درون يك فضاي بسته، به شيوه       مناس

معمار معاصر نيز . جامعه و فرهنگي با توجه به نوع آب و هوا، و حدود دانش فني خود به اين مشكل، پاسخ داده است          
 متمادي كه در طول تاريخ معمـاري صـورت   شرفتهايواند در ادامه تجارب و پي     ت با اين مسئله مواجه است ولي او مي       

 .برداري كند تر بهره اي مناسب هاي خود به شيوه گرفته است از دانسته
 

هـاي مكـانيكي    اين قرن شاهد پيشرفتهاي بسيار در تكنيك. دنكن هاي متعددي عصر ما را از گذشته متمايز مي     نشانه
كي، توزيع مكانيكي هوا، دسـتگاههاي سـرمايش و گرمـايش، و         براي كنترل عوامل محيطي از قبيل روشنايي الكتري       

اگر مسئله از ديدگاه يك سيستم گسترده و قطعات مربوط به آن نگريسته شود بايد گفت كه . كنترل صوت بوده است

  با تركيـب  معمار. اند اي در فضاهاي داخلي با يكديگر متحد شده سابقه اين فنون براي ايجاد حس آزادي و آسايش بي    
اي چون تهويـه طبيعـي،       اين ابزارها دريافت كه طراحي بيروني يك ساختمان، ديگر تحت تاثير عوامل محدود كننده             

ها متوجه شدند كه طرز فعاليـت و آسـايش آنـان بـه      روشنايي روز، و انرژي خورشيد نخواهد بود؛ و ساكنان ساختمان   

در عين حـال،    . شود رارت،  هوا، و ساعت روز خارج مي       اي از تابعيت عوامل طبيعي خارجي مثل درجه ح         شيوه فزاينده 
كند كه در اسـتفاده از ايـن منـابع بـراي خلـق محـيط        محدوديت عوامل محيطي زمين و منابع انرژي آن ايجاب مي        

كنند؛ گرما را از هوا      ساكنان ساختمان، نور را به صورت رنگ و شفافيت سطح درك مي           . نهايت دقت شود   مصنوع، بي 
هـواي تـازه،   كنند؛ به رطوبت، حركت هوا، تشعشع و  ر جذب كرده، و به هوا و سطوح سردتر منتقل ميو سطوح گرمت 

بنابراين، نقش اصلي يك ساختمان، تامين همزمان       . دهند  و نسبت به صوت واكنش نشان مي       پاسخ فيزيولوژيك داده  
  .همه اين نيازها و ايجاد و ابقاي نظم و هماهنگي در محيط حسي ساختمان است

       

١

 ابزار سازماندهي : پالن ساده
 

ريزي  اين طرح، ابزار برنامه. شود آيد كه برنامه اصلي يك ساختمان مشخص مي  زماني به وجود ميپالن ساده هر بنا،

  طراحـان و   مفيدي است براي شناسايي ضروريات چندگانه موجود در ساخت محيط موردنظر و برقراري ارتبـاط بـين                
 . مشاورين فني

 
 و ابعـاد هـر چنـد        هـا  شود كه آغازي بـراي آفـرينش شـكل         شماتيك مي اين گام نخستين، منجر به ايجاد طرحهاي        

 و  هـا  دقيق شكل پالن ساده، روابط اساسي بين بخشهاي مختلف را بدون تعيين           . مقدماتي ولي معين ساختمان است    
دهـد؛ و   حتياجات عمومي عملي به دسـت مـي  اي از ا مجموعهكند و تعريفي از ساختمان بعنوان       ها مشخص مي   اندازه

تواند به صورت نمودار روابط متقابل در شناسايي عوامل جايگزين شونده در مقاطع نهايي طراحي درآيـد و              گاه نيز مي  

بندي پنج نوع فعاليت  شكل زير نشانگر يك پالن ساده براي گروه. شروع به شناسايي موقعيت نسبي موانع بالقوه كند
اين راهنما، تحليل عملي مقدماتي از هر . اند هايي براي اهداف اين مبحث نامگذاري شده ادگي با شمارهاست كه به س

شـكل زيـر گـامي فراتـر     . كند گذاراي بين اين فعاليتها را آسان مي يك از فعاليتهاي جداگانه، و ارزيابي موانع و روابط        

 .  استنهاده و شروع به شناسايي ماهيت يك شبكه توزيع خدمات كرده
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 ارتباط فضاهاي مختلف فعاليتي: سادهپالن 
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  خدماتشبكه توزيع: پالن ساده
 

 ها  ها و زيرسيستم سيستم
 

طـور  ب. هاي فرعـي  ها و سيستم يرسيستمبا زهاي متعدد در ارتباط با يكديگر و  يك ساختمان، تركيبي است از سيستم   
دارند كه به صورتي مستقل تعريف شده ولي با يكديگر مربـوط هسـتند و بايـد در                چهار گروه زير سيستم وجود       كلي

انـد   ي سـاختگاهي  هاي اينها سيستم .  به طرزي مناسب گنجانده شوند      هر ساختمان  طرح سيستم محيطي كل مجموعه    

 ساختمان هايي كه شامل محوطه اصلي كنند و از زير مجموعه كه مجموعه يا بافتي محيطي براي ساختمان ايجاد مي
يا تامين كننده نيازهاي محيطي و خدماتي داخل ساختمان يا عامل اجراي خدمات و توزيـع انـرژي بـه سـاختمان و                       

در حالي كه بيشتر ساختمانها مبتني بر مشخصات ظاهري هستند تا كـارآيي       . اند درون ساختمان هستند، تشكيل شده    
 .  اين ضرورت نيز باشندعملي؛ الزم است كه مقاطع طراحي شامل معيارهايي براي

 

 ساختگاه بنا 
 

تواند طرحـي باشـد بـراي تـامين آسـايش             مي ي انتخاب موقعيت مكان   موردنياز هر ساختمان،  در پاسخ به ضرورتهاي     
 . ا كنترل باد، صوت و نور خورشيدي مناسب براي داشتن مناظر طبيعي يهاي طبيع گيري محيطي، همگام با سمت

٣

 انداز و محيط اطراف  چشم

 
اين تاثير شامل مـواردي  .  درجه حرارت ساختمانهاي آن محل تاثيرگذارد     برتواند   سرسبزي ساختگاه و شكل زمين مي     

كننده  وقتي كه عوامل خنك. شود دار مي گيري نسيم خنك تابستاني، و مكانهاي سايه مثل انحراف مسير توفان، جهت
 آب در ميانستفاده كرد تا هواي گرم تابستان ضمن عبور از ها ا توان از افشانك   در محوطه بيروني موردنظر باشند مي     

 .  شده و محيط زندگي بيرون را نيز خنك كند حال تبخير، خنك
 

هـا و    فـواره . كـن شـود    تواند عامل دفع حرارت و جايگزين يك بـرج خنـك           همچنين، يك چاه يا يك جريان آب مي       
تواننـد در مقـام آتـش     در عين حال، ايـن آبهـا مـي     . ت بخشند وانند دفع حرارت را از راه تبخير، شد       ت استخرها نيز مي  

توانند در كنترل گرما مـوثر   انداز طبيعي يك محل مي عناصر موجود در چشم  . كن نيز مورد استفاده قرار گيرند      خاموش

 . كنند هاي بهينه اين عناصر با توجه به الگوهاي باد تغيير مي موقعيت. شوند
 

اي مـوثر    درختان كه به شيوه   . گذارند ي بر محيط روشنايي روز چون عاملي ثانوي اثر مي         از نظر فني، اين عوامل مكان     
دهند نفوذ مستقيم نور خورشيد و خيرگي حاصل از آن را نيز تعديل خواهند  آثار حرارت تشعشع خورشيد را كاهش مي      

 . شود مواردي هست كه از نور خورشيد براي روشنايي ساختمانهاي يك طبقه استفاده مي. كرد
 

 نور خورشيد است، درست در كنار ساختمان    ندةده بردن سنگفرشي صيقلي، كه بازتاب    توان با به كار      اين منظور را مي   

شـود بايـد ايـن     تامين كرد، البته چون اين عمل موجب بازتاب مقدار زيادي انرژي خورشيدي به درون ساختمان مـي   
 . ه كار برده شوندسطوح، بويژه در جهات غربي و جنوبي، با احتياط ب

 
 كنترل نوفه 

 
توان از موانع طبيعي تا حدودي براي تحقق اين هـدف در داخـل    وقتي نتوان نوفه را در منبع توليد آن از بين برد مي         

 . محوطه ياري گرفت
 

 هـاي كوتـاه و     ينهـا و رسـت     انبوه درختان، سبزه  . ست ا اين موانع شامل عوامل محافظ و جذب كننده يا هر دوي آنها           
 ١٥٠حدود . هاي زميني، در صورتي كه به مقدار زياد موجود باشند موجب جذب نوفه و ميرايي آن خواهند شد             پوشش

الزم است تا صداي ناشي از ترافيك به مقـدار كـافي كاسـته    در اطراف ساختمان زارها    عمق از اين سبزه     متر ٣٠٠تا  
 . شود

١

 ابزار سازماندهي : پالن ساده
 

ريزي  اين طرح، ابزار برنامه. شود آيد كه برنامه اصلي يك ساختمان مشخص مي  زماني به وجود ميپالن ساده هر بنا،

  طراحـان و   مفيدي است براي شناسايي ضروريات چندگانه موجود در ساخت محيط موردنظر و برقراري ارتبـاط بـين                
 . مشاورين فني

 
 و ابعـاد هـر چنـد        هـا  شود كه آغازي بـراي آفـرينش شـكل         شماتيك مي اين گام نخستين، منجر به ايجاد طرحهاي        

 و  هـا  دقيق شكل پالن ساده، روابط اساسي بين بخشهاي مختلف را بدون تعيين           . مقدماتي ولي معين ساختمان است    
دهـد؛ و   حتياجات عمومي عملي به دسـت مـي  اي از ا مجموعهكند و تعريفي از ساختمان بعنوان       ها مشخص مي   اندازه

تواند به صورت نمودار روابط متقابل در شناسايي عوامل جايگزين شونده در مقاطع نهايي طراحي درآيـد و              گاه نيز مي  

بندي پنج نوع فعاليت  شكل زير نشانگر يك پالن ساده براي گروه. شروع به شناسايي موقعيت نسبي موانع بالقوه كند
اين راهنما، تحليل عملي مقدماتي از هر . اند هايي براي اهداف اين مبحث نامگذاري شده ادگي با شمارهاست كه به س

شـكل زيـر گـامي فراتـر     . كند گذاراي بين اين فعاليتها را آسان مي يك از فعاليتهاي جداگانه، و ارزيابي موانع و روابط        

 .  استنهاده و شروع به شناسايي ماهيت يك شبكه توزيع خدمات كرده
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 ارتباط فضاهاي مختلف فعاليتي: سادهپالن 
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٣

 انداز و محيط اطراف  چشم

 
اين تاثير شامل مـواردي  .  درجه حرارت ساختمانهاي آن محل تاثيرگذارد     برتواند   سرسبزي ساختگاه و شكل زمين مي     

كننده  وقتي كه عوامل خنك. شود دار مي گيري نسيم خنك تابستاني، و مكانهاي سايه مثل انحراف مسير توفان، جهت
 آب در ميانستفاده كرد تا هواي گرم تابستان ضمن عبور از ها ا توان از افشانك   در محوطه بيروني موردنظر باشند مي     

 .  شده و محيط زندگي بيرون را نيز خنك كند حال تبخير، خنك
 

هـا و    فـواره . كـن شـود    تواند عامل دفع حرارت و جايگزين يك بـرج خنـك           همچنين، يك چاه يا يك جريان آب مي       
تواننـد در مقـام آتـش     در عين حال، ايـن آبهـا مـي     . ت بخشند وانند دفع حرارت را از راه تبخير، شد       ت استخرها نيز مي  

توانند در كنترل گرما مـوثر   انداز طبيعي يك محل مي عناصر موجود در چشم  . كن نيز مورد استفاده قرار گيرند      خاموش

 . كنند هاي بهينه اين عناصر با توجه به الگوهاي باد تغيير مي موقعيت. شوند
 

اي مـوثر    درختان كه به شيوه   . گذارند ي بر محيط روشنايي روز چون عاملي ثانوي اثر مي         از نظر فني، اين عوامل مكان     
دهند نفوذ مستقيم نور خورشيد و خيرگي حاصل از آن را نيز تعديل خواهند  آثار حرارت تشعشع خورشيد را كاهش مي      

 . شود مواردي هست كه از نور خورشيد براي روشنايي ساختمانهاي يك طبقه استفاده مي. كرد
 

 نور خورشيد است، درست در كنار ساختمان    ندةده بردن سنگفرشي صيقلي، كه بازتاب    توان با به كار      اين منظور را مي   

شـود بايـد ايـن     تامين كرد، البته چون اين عمل موجب بازتاب مقدار زيادي انرژي خورشيدي به درون ساختمان مـي   
 . ه كار برده شوندسطوح، بويژه در جهات غربي و جنوبي، با احتياط ب

 
 كنترل نوفه 

 
توان از موانع طبيعي تا حدودي براي تحقق اين هـدف در داخـل    وقتي نتوان نوفه را در منبع توليد آن از بين برد مي         

 . محوطه ياري گرفت
 

 هـاي كوتـاه و     ينهـا و رسـت     انبوه درختان، سبزه  . ست ا اين موانع شامل عوامل محافظ و جذب كننده يا هر دوي آنها           
 ١٥٠حدود . هاي زميني، در صورتي كه به مقدار زياد موجود باشند موجب جذب نوفه و ميرايي آن خواهند شد             پوشش

الزم است تا صداي ناشي از ترافيك به مقـدار كـافي كاسـته    در اطراف ساختمان زارها    عمق از اين سبزه     متر ٣٠٠تا  
 . شود
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٤

 يجدول ساختگاه مطلوب براي شرايط اقليمي معتدل شمال

 
 

 براي اينكه ساختمان در طول ايام زمستان در معرض حداكثر نور آفتاب واقع شود براي محل اجراي سـاختمان             -١

 .هاي ماليم استفاده شود در مناطق سردسير، از شيب
 
هـاي بـادگير اسـتفاده       توان از منابع واقع در شيب       در تابستان، وقتي استفاده از خنكي طبيعي موردنظر باشد مي          -٢

به عنوان يك عامل مرتبط،     . دنو خروجي هوا محفوظ از وزش باد قرار گير        زش،  ها بايد در معرض و     مدخل. كرد
به منظور برقراري جريان سرد داخلي در ايام گرم تابستان، در مقابل جريانهاي باد تابستاني بايد حـداقل موانـع                    

هاي متعدد رو به جنوب و جنوب   گذاشتن پنجره  اين امر به اين معنا نيز هست كه بايد از كار          . (قرار گرفته باشند  

 ). غربي اجتناب كرد
 
به طور معمول، رو به شـمال و       ( در برابر باد     موانعي در سمت بادگير ساختمان و در طول ايام سرد، كار گذاشتن             -٣

 . مناسب است) شمال غرب

 
سايه از درختان برگريز در پاييز استفاده  براي محافظت در برابر جريان باد از درختان هميشه سبز، و براي تامين        -٤

 . شود

 
 كه درختان اطراف آن در سمت شرق و غرب مناطق انتخاب كنيد  در صورت امكان، جايگاه ساختمان را طوري         -٥

مالحظات مشابهي نيز براي مناطق زندگي در خارج ساختمان درنظر گرفتـه            . كم ارتفاع ساختمان سايه بيندازند    
 . شود

 
بـه  . سطح روي زمين با سنگ و غيره بالفاصله در محيط خارج ساختمان را بايد بـه حـداقل رسـانيد                    پوشاندن   -٦

در ايـام   . بايد به كاشتن گياهان سبز مبادرت كرد      ) و نه بازتاب آن   (منظور جذب هر چه بيشتر انرژي خورشيدي        
شي بـاالترين امكـان را      بيشترين تابش خورشيدي، مناطق بحراني غرب و جنوب غرب براي توليد انرژي بازتاب            

 . دارند
 

 . روهاي اطراف ساختمان بايد از بادهاي زمستاني و تابش تابستاني محافظت شوند  پياده-٧

 

٥

  نيـز  صـوت تواننـد در مقابـل       توانند مانعي موثر در مقابل تابش نور خورشيد باشند ولي نمي           موانع نسبتاً كم پشت مي    
جدول . يجاد مانع در برابر صوت به حجم بيشتري از درخت و سبزه نياز است    براي ا . همان تاثير را از خود نشان دهند      

 . توانند ايجاد شوند مي شمالي ستفاده از مكانها در مناطق معتدلافزايش امكان ا كند كه براي را توصيف مي  شرايطيباال
 

ين پوششي كارايي داشته باشد بايد      براي اينكه چن  . يرند انجام پذ  موانعتوانند به وسيله پوششها يا       هاي موثر مي   كنترل
همچنين ارتفاع آن بايد به اندازه كافي بلند باشد تـا  . از جرم كافي برخوردار بوده و در برابر جريان هوا نفوذناپذير باشد 

كند و  اين روش يك سايه صوتي روي منبع نوفه ايجاد مي. نوفه و گيرنده صدا را بپوشاندجايي كه خط ديد بين منبع 
 . آورد درون محدوده سايه به وجود مي) بل  دسي٢٥تا (اي با شدت صوت كاسته شده  كسار صدا منطقهاين ان

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ايجاد توپوگرافي براي كنترل نوفه

 
 هاي خدمات ساختگاه  شبكه

 
و هاي كافي در محل از جمله برق، گاز، ارتباطات،            و خدماتي ساختمان متكي به تدارك سيستم       هاي محيطي  سيستم

عميـرات كـامالً    توزيـع شـوند و از لحـاظ انجـام ت       تأسيساتيهاي  توانند از داخل كانال    ين تداركات مي  ا.  است فاضالب
 .شود  اقتصادي گران تمام مي  جنبهروش ازولي به هر حال اين پذير باشند  دسترس

 
 

٥

  نيـز  صـوت تواننـد در مقابـل       توانند مانعي موثر در مقابل تابش نور خورشيد باشند ولي نمي           موانع نسبتاً كم پشت مي    
جدول . يجاد مانع در برابر صوت به حجم بيشتري از درخت و سبزه نياز است    براي ا . همان تاثير را از خود نشان دهند      

 . توانند ايجاد شوند مي شمالي ستفاده از مكانها در مناطق معتدلافزايش امكان ا كند كه براي را توصيف مي  شرايطيباال
 

ين پوششي كارايي داشته باشد بايد      براي اينكه چن  . يرند انجام پذ  موانعتوانند به وسيله پوششها يا       هاي موثر مي   كنترل
همچنين ارتفاع آن بايد به اندازه كافي بلند باشد تـا  . از جرم كافي برخوردار بوده و در برابر جريان هوا نفوذناپذير باشد 

كند و  اين روش يك سايه صوتي روي منبع نوفه ايجاد مي. نوفه و گيرنده صدا را بپوشاندجايي كه خط ديد بين منبع 
 . آورد درون محدوده سايه به وجود مي) بل  دسي٢٥تا (اي با شدت صوت كاسته شده  كسار صدا منطقهاين ان

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ايجاد توپوگرافي براي كنترل نوفه

 
 هاي خدمات ساختگاه  شبكه

 
و هاي كافي در محل از جمله برق، گاز، ارتباطات،            و خدماتي ساختمان متكي به تدارك سيستم       هاي محيطي  سيستم

عميـرات كـامالً    توزيـع شـوند و از لحـاظ انجـام ت       تأسيساتيهاي  توانند از داخل كانال    ين تداركات مي  ا.  است فاضالب
 .شود  اقتصادي گران تمام مي  جنبهروش ازولي به هر حال اين پذير باشند  دسترس
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٥

  نيـز  صـوت تواننـد در مقابـل       توانند مانعي موثر در مقابل تابش نور خورشيد باشند ولي نمي           موانع نسبتاً كم پشت مي    
جدول . يجاد مانع در برابر صوت به حجم بيشتري از درخت و سبزه نياز است    براي ا . همان تاثير را از خود نشان دهند      

 . توانند ايجاد شوند مي شمالي ستفاده از مكانها در مناطق معتدلافزايش امكان ا كند كه براي را توصيف مي  شرايطيباال
 

ين پوششي كارايي داشته باشد بايد      براي اينكه چن  . يرند انجام پذ  موانعتوانند به وسيله پوششها يا       هاي موثر مي   كنترل
همچنين ارتفاع آن بايد به اندازه كافي بلند باشد تـا  . از جرم كافي برخوردار بوده و در برابر جريان هوا نفوذناپذير باشد 

كند و  اين روش يك سايه صوتي روي منبع نوفه ايجاد مي. نوفه و گيرنده صدا را بپوشاندجايي كه خط ديد بين منبع 
 . آورد درون محدوده سايه به وجود مي) بل  دسي٢٥تا (اي با شدت صوت كاسته شده  كسار صدا منطقهاين ان

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ايجاد توپوگرافي براي كنترل نوفه

 
 هاي خدمات ساختگاه  شبكه

 
و هاي كافي در محل از جمله برق، گاز، ارتباطات،            و خدماتي ساختمان متكي به تدارك سيستم       هاي محيطي  سيستم

عميـرات كـامالً    توزيـع شـوند و از لحـاظ انجـام ت       تأسيساتيهاي  توانند از داخل كانال    ين تداركات مي  ا.  است فاضالب
 .شود  اقتصادي گران تمام مي  جنبهروش ازولي به هر حال اين پذير باشند  دسترس

 
 

٥

  نيـز  صـوت تواننـد در مقابـل       توانند مانعي موثر در مقابل تابش نور خورشيد باشند ولي نمي           موانع نسبتاً كم پشت مي    
جدول . يجاد مانع در برابر صوت به حجم بيشتري از درخت و سبزه نياز است    براي ا . همان تاثير را از خود نشان دهند      

 . توانند ايجاد شوند مي شمالي ستفاده از مكانها در مناطق معتدلافزايش امكان ا كند كه براي را توصيف مي  شرايطيباال
 

ين پوششي كارايي داشته باشد بايد      براي اينكه چن  . يرند انجام پذ  موانعتوانند به وسيله پوششها يا       هاي موثر مي   كنترل
همچنين ارتفاع آن بايد به اندازه كافي بلند باشد تـا  . از جرم كافي برخوردار بوده و در برابر جريان هوا نفوذناپذير باشد 

كند و  اين روش يك سايه صوتي روي منبع نوفه ايجاد مي. نوفه و گيرنده صدا را بپوشاندجايي كه خط ديد بين منبع 
 . آورد درون محدوده سايه به وجود مي) بل  دسي٢٥تا (اي با شدت صوت كاسته شده  كسار صدا منطقهاين ان

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ايجاد توپوگرافي براي كنترل نوفه

 
 هاي خدمات ساختگاه  شبكه

 
و هاي كافي در محل از جمله برق، گاز، ارتباطات،            و خدماتي ساختمان متكي به تدارك سيستم       هاي محيطي  سيستم

عميـرات كـامالً    توزيـع شـوند و از لحـاظ انجـام ت       تأسيساتيهاي  توانند از داخل كانال    ين تداركات مي  ا.  است فاضالب
 .شود  اقتصادي گران تمام مي  جنبهروش ازولي به هر حال اين پذير باشند  دسترس
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٦

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ي به خدمات شهريستخصيص مسير دستر

 
 سيستم جانبي ساختمان 

 
رسد كـه    سازي محل ساختمان، نوبت به بهتر ساختن پوشش خارجي ساختمان مي           ه پس از گسترش و بهينه     بالفاصل

از يك طرف، پوشش خارجي ساختمان براي جلـوگيري از قـرار گـرفتن       . بستگي به وضعيت و شكل خارجي آن دارد       
 محـيط خـارج و اطـراف    رود و از طـرف ديگـر،       مقابل اثرات نامطلوب خارجي به كـار مـي        فضاي داخل ساختمان در     

در نتيجه، اين پوشش بايد مثل يك فيلتر عمل كند و فقـط اجـازه ورود        . تواند داراي عوامل مطلوب بسياري باشد      مي
مناسب بودن اين پوشش بسـتگي دارد بـه درصـد موفقيـت آن در     . عناصر مطلوب را به محيط داخل ساختمان بدهد  
 . نده ورود عناصر خارجي به هر كدام از فضاهاي داخلي مناسبنقش يك جداكننده، اصالح كننده، يا تعديل كن

 
هاي رنگي براي حفظ بار حرارت خورشيدي و تامين روشنايي داخل استفاده شـود، ممكـن اسـت بـراي                    اگر از شيشه  

استفاده از روشنايي الكتريكي مناسب در فضاي       . ساكنان فضاي داخل، محيط بيرون هميشه تاريك و ابري جلوه كند          

هاي روشـنتر بـه      هاي معماري ايجاد سايه با استفاده از شيشه        سيستم. تواند اين احساس را به حداقل رساند       ل مي داخ
 . تر از محيط بيرون عرضه كند تواند منظره واقعي هاي رنگي تيره مي جاي شيشه

٧

 .  آورده شده استها و معيارهاي اجرايي آنها براي ساختن پوشش مناسب ساختمان در جدول زير تعدادي از سيستم
 

 جدول جداربندي

 

                   اجراي عوامل محيطي ها      زير سيستم

 كنترل نفوذ حرارت خورشيد از طريق نورگيرها زير سيستم سقفي
 كنترل انتقال نور از طريق نورگيرها  خارجي  ديوارسيستمزير 

 كنترل هدايت حرارت از طريق مجموعه  پي-زير سيستم كف 
 كنترل تبخير در داخل مجموعه 

 كنترل درجه حرارت متوسط تشعشعي 
 كنترل انتقال نوفه خارجي 
 كنترل ورود و خروج هواي تهويه شده 

 
 تصميم در مورد تاثيرات طبيعي يا مكانيكي 

 
اسب بـودن   اين امكان وجود دارد كه درباره من       ،گيرند ضمن اينكه مسائل محيط داخل مورد بررسي و مطالعه قرار مي          

د مـورد اسـتفاده   نتوان در اين مرحله، تاثيرات فوق مي . نيز تصميم گرفته شود   ) بيروني(تاثيرات گوناگون محيط طبيعي     
هـاي   كند كه در آن گزينه جدول زير درباره شرايط و موقعيتهاي كلي بحث مي   . قرار گرفته يا اينكه كنار گذارده شوند      

 . شوند گر مرتبط مي مكانيكي با يكدي-طبيعي، و الكتريكي 
 

 جدول تاثير روشنايي بر محيط
 )الكتريكي(تاثير نور مصنوعي  انداز تاثير نور روز و چشم

از نـور الكتريكـي بـه همـراه طـرح           (بزرگ جلـوه دادن فضـا        ساختمانهايي كه داراي اشكال باريك و خطوط  راست هستند

 ).معماري داخل ساختمان استفاده كنيد
  

زايش احساس مناسب كاربرد نـور الكتريكـي بـراي ايجـاد             اف سقفهاي بلند
، وضوح ديد، وسـعت     نشاطتاثيرات مثبت در ساكنان، همچون      

 .فضا و غيره
  

هاي سنتي، همـراه بـا سيسـتم         پنجره(سطوح وسيع شيشه خور     

 ) نورگير سقفي و دريچه قابل كنترل

اسـتفاده از نـوردهي مناسـب بـراي افـزايش          (افزايش كارآيي   

  )ينايي افراد، و در نتيجه، افزايش بازده آنانضريب ب
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٦

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ي به خدمات شهريستخصيص مسير دستر

 
 سيستم جانبي ساختمان 

 
رسد كـه    سازي محل ساختمان، نوبت به بهتر ساختن پوشش خارجي ساختمان مي           ه پس از گسترش و بهينه     بالفاصل

از يك طرف، پوشش خارجي ساختمان براي جلـوگيري از قـرار گـرفتن       . بستگي به وضعيت و شكل خارجي آن دارد       
 محـيط خـارج و اطـراف    رود و از طـرف ديگـر،       مقابل اثرات نامطلوب خارجي به كـار مـي        فضاي داخل ساختمان در     

در نتيجه، اين پوشش بايد مثل يك فيلتر عمل كند و فقـط اجـازه ورود        . تواند داراي عوامل مطلوب بسياري باشد      مي
مناسب بودن اين پوشش بسـتگي دارد بـه درصـد موفقيـت آن در     . عناصر مطلوب را به محيط داخل ساختمان بدهد  
 . نده ورود عناصر خارجي به هر كدام از فضاهاي داخلي مناسبنقش يك جداكننده، اصالح كننده، يا تعديل كن

 
هاي رنگي براي حفظ بار حرارت خورشيدي و تامين روشنايي داخل استفاده شـود، ممكـن اسـت بـراي                    اگر از شيشه  

استفاده از روشنايي الكتريكي مناسب در فضاي       . ساكنان فضاي داخل، محيط بيرون هميشه تاريك و ابري جلوه كند          

هاي روشـنتر بـه      هاي معماري ايجاد سايه با استفاده از شيشه        سيستم. تواند اين احساس را به حداقل رساند       ل مي داخ
 . تر از محيط بيرون عرضه كند تواند منظره واقعي هاي رنگي تيره مي جاي شيشه

٧

 .  آورده شده استها و معيارهاي اجرايي آنها براي ساختن پوشش مناسب ساختمان در جدول زير تعدادي از سيستم
 

 جدول جداربندي

 

                   اجراي عوامل محيطي ها      زير سيستم

 كنترل نفوذ حرارت خورشيد از طريق نورگيرها زير سيستم سقفي
 كنترل انتقال نور از طريق نورگيرها  خارجي  ديوارسيستمزير 

 كنترل هدايت حرارت از طريق مجموعه  پي-زير سيستم كف 
 كنترل تبخير در داخل مجموعه 

 كنترل درجه حرارت متوسط تشعشعي 
 كنترل انتقال نوفه خارجي 
 كنترل ورود و خروج هواي تهويه شده 

 
 تصميم در مورد تاثيرات طبيعي يا مكانيكي 

 
اسب بـودن   اين امكان وجود دارد كه درباره من       ،گيرند ضمن اينكه مسائل محيط داخل مورد بررسي و مطالعه قرار مي          

د مـورد اسـتفاده   نتوان در اين مرحله، تاثيرات فوق مي . نيز تصميم گرفته شود   ) بيروني(تاثيرات گوناگون محيط طبيعي     
هـاي   كند كه در آن گزينه جدول زير درباره شرايط و موقعيتهاي كلي بحث مي   . قرار گرفته يا اينكه كنار گذارده شوند      

 . شوند گر مرتبط مي مكانيكي با يكدي-طبيعي، و الكتريكي 
 

 جدول تاثير روشنايي بر محيط
 )الكتريكي(تاثير نور مصنوعي  انداز تاثير نور روز و چشم

از نـور الكتريكـي بـه همـراه طـرح           (بزرگ جلـوه دادن فضـا        ساختمانهايي كه داراي اشكال باريك و خطوط  راست هستند

 ).معماري داخل ساختمان استفاده كنيد
  

زايش احساس مناسب كاربرد نـور الكتريكـي بـراي ايجـاد             اف سقفهاي بلند
، وضوح ديد، وسـعت     نشاطتاثيرات مثبت در ساكنان، همچون      

 .فضا و غيره
  

هاي سنتي، همـراه بـا سيسـتم         پنجره(سطوح وسيع شيشه خور     

 ) نورگير سقفي و دريچه قابل كنترل

اسـتفاده از نـوردهي مناسـب بـراي افـزايش          (افزايش كارآيي   

  )ينايي افراد، و در نتيجه، افزايش بازده آنانضريب ب
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٨

 ايجاد توازن ميان نوردهي طبيعي و مصنوعي سطوح داخلي با پخش و بازتاب زياد 
  

 كنترل با نور روز ).مثل كنسول، سايبانها و غيره(وسايل ايجاد سايه در ساختمان 

رساندن نور طبيعي به محيط داخـل سـاختمان و داشـتن         (پاسيو  

 )در محوطه داخلي» خارجي«ظره من

 كنترل براي ايجاد استفاده چند منظوره از فضا

  

تقـال  استفاده از نور الكتريكـي بـراي ان       (متوازن كردن درخشش    
 شده با نور خورشيد به مناطق       نشآسان از فضاهاي پيراموني رو    

 )داخلي

 بهبود مركز كانوني نوردهي 

  

رونيك اداري كـه ممكـن      توان ايجاد خيرگي براي كارهاي الكت     

است استفاده از شيشه با شفافيت اندك با سـايه و غيـره را الزم      
 سازد

اي، طراحـي داخلـي      تركيب با ساير روشهاي مكانيكي، سـازه      

 معماري 

  

اندازي و به كارگيري شـرايط بهينـه      راه(تعميرات و نگاهداري     پذيرش قابل )شرايط حرارتي(مصرف / انرژي

 )ادهبراي حداكثر استف
  

 مصرف انرژي حاالت گوناگون روشنايي 

 
  بر محيطگرماجدول تاثير 

 تهويه مكانيكي تهويه طبيعي

 تواند با اشكال پيچيده معماري انطباق داده شود مي با شكل ظاهري باريكساختمانهايي 
  

محلهاي مناسب براي تهويه مضاعف مكاني       در   قابهاي بازشو 
پاكيزه، درجه حرارت و رطوبـت      هواي  (با آب و هواي مناسب      

 )معتدل

كنتـرل دمـا، رطوبـت و حركـت هـوا           (شرايط حرارتـي ثابـت      
 )تواند در دامنه محدود انجام شود مي

  

منابع نوفه خـارجي كـم يـا        (محيط كنترل شده از نظر صوتي        )روز به روز، و ساعت به ساعت(ارت امكان تغيير درجه حر

 )هيچ
  

داهاي خـارجي و صـداي بـاد،       به نحوي كـه صـ     (كنترل نوفه   

 )كمتر شنيده شود

براي تامين نيازهاي رو به افزايش يـا كـاهش          (قابليت تنظيم   

 )هاي صوتي  عايقكاربرد ناشي از 
  

اي،  طراحـي روشـنايي، سـازه     (پذيري با سـاير عوامـل        تركيب  نور خورشيد بهيدسترس

توزيـع مجـدد گرمـا از       ( مصـرف انـرژي      و) معماري، و داخلي  
 )ي گرم به فضاهاي نيمه گرمفضاها

 

٩

 هاي فشرده و باريك  اجراي پالن

 
تـري    رابطه عمـومي    گيرند؛ عالوه بر اين كه سطوح مختلف يك ساختمان، هر يك زير تاثير عوامل محيطي قرار مي               

براي مثال، يـك سـاختمان بـا        . كنندگان مكانيكي وجود دارد    نيز ميان شكل ضروري يك ساختمان و اجراي متعادل        
مربـع،  . (شود كـه شـامل مسـاحت حـداكثر كـف و طـول حـداقل محـيط باشـد                    رح فشرده به ساختماني گفته مي     ط

اين به حداقل رساندن سطح تماس داخل و خارج، ويژگيهاي ترموديناميكي       ). ترين شكل يك چهارگوش است     فشرده
 با اين وجود، ساختماني كـه  .بخشد  خشك، بهبود ميدر شرايط آب و هوايي سرد، و گرم و     سطح خارجي ساختمان را     

 آنجا كه جريان هوا براي ادامـه آسـايش افـراد      -پالن فشرده دارد در توانايي پاسخ به آب و هواي معتدل و مرطوب              
شود و در نتيجه، اين نوع ساختمان در هواي معتـدل رطـوبي              محدود مي  -داخل ساختمان عاملي تعيين كننده است       

 . واهد داشتهاي خنك خ نياز بيشتري به سيستم

 
اين نـوع سـاختمان در     . نوع باريك نامنظم يا پالن نامتمركز براي حفظ مساحت بنا نياز به طول محيط بيشتري دارد               

تواند منجر به چرخش طبيعـي       را تهويه هوا عموماً مي    دهد زي  يهواي معتدل و مرطوب اجازه تبادل طبيعي بيشتري م        
العمـل   با اين وجـود، در طـول دوره سـرما عكـس           ) وسط جرياني متقاطع  ت(آن از ميان مقاطع باريكتر ساختمان گردد        

در نتيجه، اين نوع ساختمان، در      . كند كه ناشي از سطوح هدايتي داخلي و خارجي بزرگتر است           تري عرضه مي   ضعيف
 . هاي حرارتي بيشتري خواهد داشت به سيستمزمستان نياز 

 

 شـرايط خـارجي مختلفـي وجـود دارد، ايـن هـر دو شـكل                 از آنجا كه در مناطق شمالي، طي فصول مختلـف سـال           
به ايـن دليـل     . هايي خواهند داشت   هايي متفاوت هستند كه هر يك در مواقعي از سال محدوديت           ساختماني، انتخاب 

اندازه و گنجايش هر يك از اين اجزا با . ناپذير اين مجموعه باشد يك سيستم متعادل كننده مكانيكي بايد جزء جدايي    

 . ه شكل ساختمان، متفاوت خواهد بودتوجه ب
 

 مقايسه كارآيي اشكال مختلف ساختمان 

 
توجه داشته باشيد كه همزمـان بـا        . شكل بعد جذب و دفع گرما را براي اشكال مختلف ساختمان خالصه كرده است             

كننـد   ل مـي  هاي حرارتي يا برودتي به شيوه موثرتري عمـ         ، سيستم )افزايش افقي يا عمودي   (ن  افزايش طول ساختما  
وقتي كه سـطح خـارجي سـاختمان        . يابد زيرا اثر نسبي انتقال حرارت از طريق سقف و بام و سطوح ديوار كاهش مي              

داراي كمترين تعداد پنجره باشد، انتقال حرارت، بيشتر از طريق هدايت صورت خواهد گرفت و بنابراين، نياز حرارتـي          
اي زيـادي داشـته باشـيم،         شيشـه  سـطوح از طرف ديگر، اگـر      . يدو برودتي ساختمانهاي فشرده به حداقل خواهد رس       
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٨

 ايجاد توازن ميان نوردهي طبيعي و مصنوعي سطوح داخلي با پخش و بازتاب زياد 
  

 كنترل با نور روز ).مثل كنسول، سايبانها و غيره(وسايل ايجاد سايه در ساختمان 

رساندن نور طبيعي به محيط داخـل سـاختمان و داشـتن         (پاسيو  

 )در محوطه داخلي» خارجي«ظره من

 كنترل براي ايجاد استفاده چند منظوره از فضا

  

تقـال  استفاده از نور الكتريكـي بـراي ان       (متوازن كردن درخشش    
 شده با نور خورشيد به مناطق       نشآسان از فضاهاي پيراموني رو    

 )داخلي

 بهبود مركز كانوني نوردهي 

  

رونيك اداري كـه ممكـن      توان ايجاد خيرگي براي كارهاي الكت     

است استفاده از شيشه با شفافيت اندك با سـايه و غيـره را الزم      
 سازد

اي، طراحـي داخلـي      تركيب با ساير روشهاي مكانيكي، سـازه      

 معماري 

  

اندازي و به كارگيري شـرايط بهينـه      راه(تعميرات و نگاهداري     پذيرش قابل )شرايط حرارتي(مصرف / انرژي

 )ادهبراي حداكثر استف
  

 مصرف انرژي حاالت گوناگون روشنايي 

 
  بر محيطگرماجدول تاثير 

 تهويه مكانيكي تهويه طبيعي

 تواند با اشكال پيچيده معماري انطباق داده شود مي با شكل ظاهري باريكساختمانهايي 
  

محلهاي مناسب براي تهويه مضاعف مكاني       در   قابهاي بازشو 
پاكيزه، درجه حرارت و رطوبـت      هواي  (با آب و هواي مناسب      

 )معتدل

كنتـرل دمـا، رطوبـت و حركـت هـوا           (شرايط حرارتـي ثابـت      
 )تواند در دامنه محدود انجام شود مي

  

منابع نوفه خـارجي كـم يـا        (محيط كنترل شده از نظر صوتي        )روز به روز، و ساعت به ساعت(ارت امكان تغيير درجه حر

 )هيچ
  

داهاي خـارجي و صـداي بـاد،       به نحوي كـه صـ     (كنترل نوفه   

 )كمتر شنيده شود

براي تامين نيازهاي رو به افزايش يـا كـاهش          (قابليت تنظيم   

 )هاي صوتي  عايقكاربرد ناشي از 
  

اي،  طراحـي روشـنايي، سـازه     (پذيري با سـاير عوامـل        تركيب  نور خورشيد بهيدسترس

توزيـع مجـدد گرمـا از       ( مصـرف انـرژي      و) معماري، و داخلي  
 )ي گرم به فضاهاي نيمه گرمفضاها

 

٩

 هاي فشرده و باريك  اجراي پالن

 
تـري    رابطه عمـومي    گيرند؛ عالوه بر اين كه سطوح مختلف يك ساختمان، هر يك زير تاثير عوامل محيطي قرار مي               

براي مثال، يـك سـاختمان بـا        . كنندگان مكانيكي وجود دارد    نيز ميان شكل ضروري يك ساختمان و اجراي متعادل        
مربـع،  . (شود كـه شـامل مسـاحت حـداكثر كـف و طـول حـداقل محـيط باشـد                    رح فشرده به ساختماني گفته مي     ط

اين به حداقل رساندن سطح تماس داخل و خارج، ويژگيهاي ترموديناميكي       ). ترين شكل يك چهارگوش است     فشرده
 با اين وجود، ساختماني كـه  .بخشد  خشك، بهبود ميدر شرايط آب و هوايي سرد، و گرم و     سطح خارجي ساختمان را     

 آنجا كه جريان هوا براي ادامـه آسـايش افـراد      -پالن فشرده دارد در توانايي پاسخ به آب و هواي معتدل و مرطوب              
شود و در نتيجه، اين نوع ساختمان در هواي معتـدل رطـوبي              محدود مي  -داخل ساختمان عاملي تعيين كننده است       

 . واهد داشتهاي خنك خ نياز بيشتري به سيستم

 
اين نـوع سـاختمان در     . نوع باريك نامنظم يا پالن نامتمركز براي حفظ مساحت بنا نياز به طول محيط بيشتري دارد               

تواند منجر به چرخش طبيعـي       را تهويه هوا عموماً مي    دهد زي  يهواي معتدل و مرطوب اجازه تبادل طبيعي بيشتري م        
العمـل   با اين وجـود، در طـول دوره سـرما عكـس           ) وسط جرياني متقاطع  ت(آن از ميان مقاطع باريكتر ساختمان گردد        

در نتيجه، اين نوع ساختمان، در      . كند كه ناشي از سطوح هدايتي داخلي و خارجي بزرگتر است           تري عرضه مي   ضعيف
 . هاي حرارتي بيشتري خواهد داشت به سيستمزمستان نياز 

 

 شـرايط خـارجي مختلفـي وجـود دارد، ايـن هـر دو شـكل                 از آنجا كه در مناطق شمالي، طي فصول مختلـف سـال           
به ايـن دليـل     . هايي خواهند داشت   هايي متفاوت هستند كه هر يك در مواقعي از سال محدوديت           ساختماني، انتخاب 

اندازه و گنجايش هر يك از اين اجزا با . ناپذير اين مجموعه باشد يك سيستم متعادل كننده مكانيكي بايد جزء جدايي    

 . ه شكل ساختمان، متفاوت خواهد بودتوجه ب
 

 مقايسه كارآيي اشكال مختلف ساختمان 

 
توجه داشته باشيد كه همزمـان بـا        . شكل بعد جذب و دفع گرما را براي اشكال مختلف ساختمان خالصه كرده است             

كننـد   ل مـي  هاي حرارتي يا برودتي به شيوه موثرتري عمـ         ، سيستم )افزايش افقي يا عمودي   (ن  افزايش طول ساختما  
وقتي كه سـطح خـارجي سـاختمان        . يابد زيرا اثر نسبي انتقال حرارت از طريق سقف و بام و سطوح ديوار كاهش مي              

داراي كمترين تعداد پنجره باشد، انتقال حرارت، بيشتر از طريق هدايت صورت خواهد گرفت و بنابراين، نياز حرارتـي          
اي زيـادي داشـته باشـيم،         شيشـه  سـطوح از طرف ديگر، اگـر      . يدو برودتي ساختمانهاي فشرده به حداقل خواهد رس       
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١٠

اين مسـئله بـه ويـژه       . نياز به سرماي كمتري خواهند داشت     اند   ساختمانهايي كه در امتداد مشرق و مغرب قرار گرفته        
ي اين موضوع، هنگامي كه عامل گرمازا     . يابد  مي  بيشتري پوشي باشند، اهميت   وقتي كه منابع داخلي گرما قابل چشم      

 . شود اي مي موضوع پيچيده) مثل يك بار روشنايي قوي الكتريكي(بزرگي در داخل محيط وجود داشته باشد 
 

 بندي در برابر نوفه  عايق

 
آهـن،   جداره خارجي ساختمان بايد فضاي داخل را در برابر عوامل خـارجي توليـد صـدا مثـل ترافيـك، هواپيمـا، راه                      

بندي كند و با استفاده از جرم و سازه مناسب، مانعي در برابـر   ن و غيره، عايقآالت ساكن، فضاي بازي در بيرو      ماشين
 وقتي كه جداره خارجي به تنهايي براي ايجاد مانع صوتي موثر كافي نباشد،          .نفوذ صداهاي گوناگون بيروني قرار دهد     

ي خواب با قرارگيـري در  براي مثال، اتاقها. فضاهاي داخلي مهم بايد از مزاحمت منابع خارجي صوت محافظت شوند       

 . د از صداهاي خيابان و محوطه بازي بيرون، دور نگاهداشته شوندنتوان مناطق كم سر و صداي ساختمان مي
 

مسـيرهاي اصـلي    . بندي و جداسازي فضاي داخل از نظر آكوستيك امر مهمي اسـت            در ساختمانهاي تجاري، تقسيم   
اي صنعتي مثل آزمايشـگاهها، فروشـگاهها و غيـره؛ و نيـز در     تردد ممكن است در نقش موانع صوتي در ميان فضاه   

 . واقع شوند  كافه ترياها مثل مراكز خريد، اجتماعات دفتري وفضاهاي اداري
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 پوشش صوتي محيطهاي ساكت داخلي

١١

 بندي حرارتي  عايق

 
هاي عمومي در جـدول زيـر        توصيه. مالحظات ديگري نيز با توجه به آثار گرما بايد در طراحي ساختمان منظور شوند             

 .  فشرده بيان شده است صورتبه
 

 جهت قرارگيري اتاقهاي مختلف از نظر انرژي خورشيدي
شمال  شمال 

 شرقي
جنوب  شرق

 شرقي
جنوب  جنوب

 غربي
شمال  غرب

 غربي
 ×      × × فضاي كار، با جبهه بيروني

محوطه استراحت و تفريح    
 با جبهه بيروني

   × × ×   

   × × ×    ها ها و تراس حياط

 
 اند ويژگيهاي مطلوب براي ساختمانهايي با سطح تبادل حرارتي زياد كه در مناطق معتدل شمالي واقع شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با حـداقل مسـاحت      (فشردهگرمايشي و سرمايشي مكانيكي، ساختمانهاي       از نقطه نظر استفاده از ظرفيت        -١
بـا ايـن   . جوئي در شرايط فصلي شديد مناسبتر هستند      ، براي صرفه  )ت به فضاي دروني   بپوسته خارجي نس  

وجود، به علت عدم قابليت اينگونه ساختمانها براي تبادل حرارت طبيعي با محيط خارج، در فصول معتدل         

 . به تهويه و سرمايش مكانيكي فضاهاي داخلي وجود خواهد داشتو مرطوب، نياز 
 

برخالف نظريه فوق در مورد ساختمانهايي كه داراي سطح تبادل حرارتي اندكي هستند، نفوذ نور طبيعي،     -٢
كوران طبيعي و جريان آزاد هوا از ميان فضاهاي داخلي، همه بر احداث ساختمانهاي باريـك و فضـاهاي                   

 . كنند لت ميداخلي باز دال
 

 هرگاه تنها مقدار اندك يا متوسطي از تمركز منبع داخلي گرما در داخـل سـاختمان وجـود داشـته باشـد،                       -٣
 غربي قرار دارنـد، مطلـوبتر هسـتند زيـرا در            -ساختمانهائي كه جهت طولي آنها در راستاي محور شرقي          

 . كنند تابستان كمترين ميزان انرژي خورشيدي را جذب مي
 

كـاري   كزاي ديوارهاي خارجي و قسمتهايي از بام كه زير تابش مستقيم آفتاب تابستان نيسـتند، از نـا                  بر -٤
 . ه كنيددسبك وزن تا متوسط استفا

١٠

اين مسـئله بـه ويـژه       . نياز به سرماي كمتري خواهند داشت     اند   ساختمانهايي كه در امتداد مشرق و مغرب قرار گرفته        
ي اين موضوع، هنگامي كه عامل گرمازا     . يابد  مي  بيشتري پوشي باشند، اهميت   وقتي كه منابع داخلي گرما قابل چشم      

 . شود اي مي موضوع پيچيده) مثل يك بار روشنايي قوي الكتريكي(بزرگي در داخل محيط وجود داشته باشد 
 

 بندي در برابر نوفه  عايق

 
آهـن،   جداره خارجي ساختمان بايد فضاي داخل را در برابر عوامل خـارجي توليـد صـدا مثـل ترافيـك، هواپيمـا، راه                      

بندي كند و با استفاده از جرم و سازه مناسب، مانعي در برابـر   ن و غيره، عايقآالت ساكن، فضاي بازي در بيرو      ماشين
 وقتي كه جداره خارجي به تنهايي براي ايجاد مانع صوتي موثر كافي نباشد،          .نفوذ صداهاي گوناگون بيروني قرار دهد     

ي خواب با قرارگيـري در  براي مثال، اتاقها. فضاهاي داخلي مهم بايد از مزاحمت منابع خارجي صوت محافظت شوند       

 . د از صداهاي خيابان و محوطه بازي بيرون، دور نگاهداشته شوندنتوان مناطق كم سر و صداي ساختمان مي
 

مسـيرهاي اصـلي    . بندي و جداسازي فضاي داخل از نظر آكوستيك امر مهمي اسـت            در ساختمانهاي تجاري، تقسيم   
اي صنعتي مثل آزمايشـگاهها، فروشـگاهها و غيـره؛ و نيـز در     تردد ممكن است در نقش موانع صوتي در ميان فضاه   

 . واقع شوند  كافه ترياها مثل مراكز خريد، اجتماعات دفتري وفضاهاي اداري
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 پوشش صوتي محيطهاي ساكت داخلي
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١٠

اين مسـئله بـه ويـژه       . نياز به سرماي كمتري خواهند داشت     اند   ساختمانهايي كه در امتداد مشرق و مغرب قرار گرفته        
ي اين موضوع، هنگامي كه عامل گرمازا     . يابد  مي  بيشتري پوشي باشند، اهميت   وقتي كه منابع داخلي گرما قابل چشم      

 . شود اي مي موضوع پيچيده) مثل يك بار روشنايي قوي الكتريكي(بزرگي در داخل محيط وجود داشته باشد 
 

 بندي در برابر نوفه  عايق

 
آهـن،   جداره خارجي ساختمان بايد فضاي داخل را در برابر عوامل خـارجي توليـد صـدا مثـل ترافيـك، هواپيمـا، راه                      

بندي كند و با استفاده از جرم و سازه مناسب، مانعي در برابـر   ن و غيره، عايقآالت ساكن، فضاي بازي در بيرو      ماشين
 وقتي كه جداره خارجي به تنهايي براي ايجاد مانع صوتي موثر كافي نباشد،          .نفوذ صداهاي گوناگون بيروني قرار دهد     

ي خواب با قرارگيـري در  براي مثال، اتاقها. فضاهاي داخلي مهم بايد از مزاحمت منابع خارجي صوت محافظت شوند       

 . د از صداهاي خيابان و محوطه بازي بيرون، دور نگاهداشته شوندنتوان مناطق كم سر و صداي ساختمان مي
 

مسـيرهاي اصـلي    . بندي و جداسازي فضاي داخل از نظر آكوستيك امر مهمي اسـت            در ساختمانهاي تجاري، تقسيم   
اي صنعتي مثل آزمايشـگاهها، فروشـگاهها و غيـره؛ و نيـز در     تردد ممكن است در نقش موانع صوتي در ميان فضاه   

 . واقع شوند  كافه ترياها مثل مراكز خريد، اجتماعات دفتري وفضاهاي اداري
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 پوشش صوتي محيطهاي ساكت داخلي

١١

 بندي حرارتي  عايق

 
هاي عمومي در جـدول زيـر        توصيه. مالحظات ديگري نيز با توجه به آثار گرما بايد در طراحي ساختمان منظور شوند             

 .  فشرده بيان شده است صورتبه
 

 جهت قرارگيري اتاقهاي مختلف از نظر انرژي خورشيدي
شمال  شمال 

 شرقي
جنوب  شرق

 شرقي
جنوب  جنوب

 غربي
شمال  غرب

 غربي
 ×      × × فضاي كار، با جبهه بيروني

محوطه استراحت و تفريح    
 با جبهه بيروني

   × × ×   

   × × ×    ها ها و تراس حياط

 
 اند ويژگيهاي مطلوب براي ساختمانهايي با سطح تبادل حرارتي زياد كه در مناطق معتدل شمالي واقع شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 پوشش صوتي محيطهاي ساكت داخلي



16

تنظيم شرايط محيطي

١٢

پذير است سايبانها بايد از نوع خارجي بوده و از سازه ساختمان منفك باشند تا از حـداكثر             هر جا كه امكان    -٥
 . ه كنندكنندگي جريان باد استفاد خاصيت خنك

 

 ذوب و نيـز  - ساختار ديوارها و سقف بايد داراي عايقكاري مطلوب، و سطح مجوف بوده؛ در مقابل انجماد         -٦
ه شـمالي و غربـي،      خصوصيات، در مـورد ديوارهـاي بـادگير جبهـ         اين  (در برابر نفوذ رطوبت مقاوم باشند       

 ). كند اهميت بيشتري پيدا مي
 

هاي ساده باشد تا بـرف بـه وسـيله بـاد زدوده       حد امكان بايد داراي شيب ساختار بام در مناطق برفگير، تا -٧
 سقفهايي كه داراي شكل ساده هستند جمـع شـدن بـرف و مسـدود شـدن ناودانهـا را بـه حـداقل                     .شود
 . رسانند مي

 

 هاي شمالي و غربي نسبتاً بسته شود، بايد شكل پالن در جبهه  هرگاه ساختماني در يك محوطه باز بنا مي      -٨

 بنـابراين مسـاحت     .نع بادهاي شديد و آفتاب غروب شـود       تا ما ) اري از بيرون آمدگي و فرورفتگي     ع(باشد  
 . ها بر روي ديوارهاي شمالي و غربي را بايد محدود نگاه داشت پنجره

 

را بايد در بخشهاي    ) غيرمسكوني(شود، فضاهاي ساخته نشده       هرگاه ساختماني در يك محوطه باز بنا مي        -٩
 . و جنوب غربي پالن قرار داد تا در مقابل تاثيرات خورشيدي نقش عايق را ايفا كنندغربي 

 

حياط و فضاهاي غذاخوري بيروني را بايد در ضلع جنوبي قرار داد تا در هواي معتدل يا سـرد، بتـوان از                       -١٠
 . شود در فصل تابستان، جلوگيري از آفتاب غرب، توصيه مي. آنها استفاده كرد

 

 و فضاهاي غذاخوري بيروني را بايد در ضلع جنوبي قرار داد تا در هواي معتدل يا سـرد، بتـوان از                       حياط -١١

 . شود در فصل تابستان، جلوگيري از آفتاب غرب، توصيه مي. آنها استفاده كرد

 
 شبكه توزيع خدمات 

 
هدف اوليه سيستم خدمات مكانيكي، جبران نقايص يا اضافات محيطي است كه در نتيجه تبادل ناهمساز پوسـته       

 . شود خارجي ساختمان و محيط طبيعي اطراف انجام مي
 

١٣

هاي توزيع خدمات و تجهيزات مربوط به آن معموالً وسيع و گسترده بـوده و بـه                  در مناطق معتدل شمالي، شبكه    
هـا تـا حـدي بيـانگر ماهيـت       در نتيجه، اين شـبكه . صي براي ساختمان موردنظر نيازمند استاشكال فيزيكي خا 
كنند و در اين رابطه، شبكه مزبـور بايـد داراي     آنها جريان انرژي و خدمات مربوطه را تعيين مي        . ساختمان هستند 

 . پذيري و تغييرپذيري را آسان كند يعني، دسترس. نظمي منطقي باشد
 

 كانيكيفضاي خدمات م

 

نوع اول فضـايي اسـت مفيـد و كـاربردي كـه بـه              . بيشتر ساختمانها داراي يكي از سه نوع فضاي داخلي هستند         
فعاليتهاي الزم انساني اختصاص دارد و اداره، كالس درس، فضاي استراحت، اتاق كنفرانس، سالنهاي غذاخوري               

هوا، وسايل روشنايي و ساير وسـايل مكـانيكي   شود و چارچوبي مناسب براي كانالهاي جريان  و غيره را شامل مي    

 . دهد الزم به دست مي
 

نوع دوم فضايي است براي عبور و مرور و خروج انسانها كه دسترسي فيزيكي از مناطق و به منـاطق فعاليتهـاي                      
كند و شامل سالن ورودي ساختمان، پلكـان، آسانسـور، راهـرو، و يـا مكانهـايي شخصـي و                     انساني را ممكن مي   

تواند چارچوبي باشد براي     مسيرهاي رفت و آمد مي    . شود  اتاق سرايدار مي   هاي بهداشتي و   سرويسي مثل   خصوص
دهـي را    هـا و سـاير مسـيرهاي سـرويس          كانـال  .خدمات در داخل سـاختمان    هاي متمركز توزيع     قرارگيري شبكه 

 . توان به موازات راهروهاي افقي و پلكانهاي عمودي قرار داد مي

 
شود كه شامل مناطق دسترسي مقطعي انسان اسـت          دهي مكانيكي ناميده مي    حاً فضاي سرويس  نوع سوم اصطال  

نيز، فضاهايي كه از دسترسي آسان افراد به دور است مثـل          تاسيساتي، اتاقك هواساز، و غيره؛ و       مثل اتاق وسايل    

ي بر نياز انسان باشد، متكـي  اندازه و مكانيابي وسايل مكانيكي بيش از آنكه مبتن     . كانالهاي اصلي افقي و عمودي    
به طور كلي،  هر يك از اين سه نوع فضا قابل تفكيك و در داخل طرح اصلي ساختمان،                   .  است يبر نياز تاسيسات  

 . پذير هستند تعريف
 

 نواحي خدمات مكانيكي

 
اي تواند به صورت واحده    شود كه مي   نواحي خدمات مكانيكي به بخشهاي محدودي از فضاي ساختمان گفته مي          

 . مستقل تعريف شود مكانيكي جدا شونده يا نيمه
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١٢
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١٤

به طول كلي،  اين نواحي شامل واحدهاي مشابهي مثل كف يا كفهاي سـاختمان يـا تعـداد ديگـري از قطعـات                        
در هر مورد، فعاليتهاي ناحيه موردنظر توسط يـك منبـع قـدرت الكتريكـي، وسـايل                 . پذير هستند  اي تعريف  سازه

 . شود دهي تسهيل مي رويسكشي و س ارتباطي، لوله
 

تواند در داخل ناحيه همچون عضـوي        ها ممكن است خودكفا باشد مثالً دستگاه هواساز مي         بعضي از اين سرويس   
در بعضي ديگر، تمام خدمات بايد از طريق منطقه متمركزي در خارج از ناحيه فوق . جدايي ناپذير قرار گرفته باشد

دهـي و يـك ورودي بـراي         ، هر كدام از موارد فوق داراي يك منبـع سـرويس           اما به هر حال   . به آنجا آورده شود   
 . باشند دسترسي و كنترل، و يك شبكه گسترده توزيع داخلي براي دسترسي به تمام قسمتهاي ناحيه مي

 
كنند كـه در درون   گذاري مي اصل مهمي در طراحي است زيرا نظمي را پايه        ) يا نواحي (تعريف و تعيين اين ناحيه      

بـدون  . توانند هماهنگ با يكديگر و با طراحي كلي معماري، همكاري كنند    مشاوران مكانيكي و الكتريكي مي     آن
 . ماند انسجام باقي مي وجود چنين تعريفي،  اين جنبه از طراحي ساختمان به صورتي ناقص و بي

 
 هاي توزيع متمركز شبكه

 
فضاي كـاري، فضـاي آمـد و    ( از سه نوع فضاي داخلي     هاي توزيع خدمات بايد به طور فيزيكي با هر كدام          شبكه

وقتي كـه مسـئله    . مربوط باشند ) شد افراد براي دسترسي به كل ناحيه، و فضاي مربوط به دستگاههاي مكانيكي            

 يك فضا، موضوع اصلي باشد؛ مفهوم سيستم مركزي مستلزم آن يرفت و آمد و دسترسي به سيستم مناطق درون
بـه  ) مثل راهروهـا (و افقي ) برقي مثل آسانسور و پله (نطقي براي رفت و آمد عمودي       است كه يك مسير توزيع م     

 . وجود آيد

 
هـاي   كانالطبق اين نظر، مفهوم دسترسي مركزي، مسيري عمودي را براي پله برقي و آسانسور همچنين براي                  

ي بـه صـورت مناسـب       كنـد و تجهيـزات مكـانيك        توزيع توان الكتريكي، هوا، و سياالت عمده فراهم مي         عمودي
 . شوند بندي مي نزديك اين سيستم مركزي دسته

 
طور كه در   همان. (شوند ها و بدنه اصلي خطوط انتقال افقي به موازات كريدور اصلي كشيده مي             طور، شاه لوله  همين

ناسـب  طور مين بدنه اصلي، خطوط انتقال را بتوانند از ا ها مي سپس تغذيه كننده). شود يك سقف كاذب انجام مي  

شود به راهـرو متصـل    كريدور باز مي كه به ور كه اتاقها از راه درييا تك برسانند همانط   اقهاي مجموع و الزم به ات   
 .تواند يك شيوه دستيابي مطمئن به مناطق دور و نزديك داخل ساختمان باشد اين روش مي. گردند مي

١٥

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هاي بلند ن در ساختماهاي رايج قرارگيري تاسيسات مكانيكي محل

 
 هاي توزيع غيرمتمركز شبكه

 

انـد،   از آنجا كه ستونهاي ساختمان خارج از مركز قـرار گرفتـه           . تواند به موازات سيستم سازه باشد      مسير ديگر، مي  
طبق ايـن نظـر، مسـيرهاي       . غيرمتمركز منجر شود  تواند به ايجاد شبكه توزيع عمودي        مفهوم به طور طبيعي مي    

شوند در حالي كه مسيرهاي افقي براي عبور خطوط انتقالي اصلي در داخل         ار گذاشته مي  عمودي همراه ستونها ك   

دهي مناسب ممكن است بـه   در چنين مواردي، نياز به فضاي سرويس   . اي اصلي قرار خواهند گرفت     تيرهاي سازه 
راي مثال، مكانهاي ب. تر از تعريف حالتي منجر گردد كه فقط مفهوم ساده تحمل بار موردنظر است تعريفي پيچيده

 بـه صـورت   اي يك سـاختمان  ، و اعضاي سازه   توانند به صورت تيرهاي دوبل و ستونهاي دوبل        قابل دسترس مي  

 . عبور دهنده شافت آسانسور و كانال عبور تاسيسات ساختمان تعريف شوند
 

 هاي جامع محيط داخلي  سيستم

 

نيازهاي ويژه اين فضا بنابر ماهيـت       . ايي ديگر است   معموالً يك فضا يا يك زيرمجموعه فض       ،واحد اصلي فعاليت  
 اما براي اينكه فعاليت در آن با موفقيت انجام يابد الزم است    شود وجود در فضاي مزبور تعيين مي     افراد و اعمال م   

 . باشد داراي كاركردهاي خدماتي و محيطي ياد شده در جدول بعد 
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١٤
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١٦

 جدول سيستم داخلي
 كاربرد هاي فرعي سيستم

  كنترل انتقال اصوات هوا برد بين فضاها -١ ديـبن تم فرعي پارتيشنسيس
  جلوگيري از انتقال اصوات در بين فضاها -٢  كف -سيستم فرعي سقف و 

جـذب، تـاخير،    : مثـال ( تامين كنترل صوتي در داخل فضـاي مـورد اسـتفاده             -٣ 
 )انعكاس

: مثـال (د اسـتفاده   تامين شدت، رنگ و توزيع مناسب روشنايي در فضاي مـور    -٤ 
 ) رفلكتورها، عدسيها، وسايل كنترل شفافيت منبع  نور،

  تامين بازتاب مناسبي از ويژگيهاي نور در داخل فضاي مورد استفاده -٥ 
ــاختمان    -٦  ــل س ــي در داخ ــات حرارت ــراي عملي ــا آب ب ــوا ي ــردن ه ــراهم ك  ف

 )هاي اختالط، غيره ها، شيرآالت، محفظه كانالها، لوله :مثال(
محل عبـور سـيمها، كليـدها،       : مثال( توزيع و كنترل برق       امكان كردن فراهم   -٧ 

 )پريزها، غيره
: مثـال (و الكترونيك   ) ارتباطاتي( فراهم كردن امكان توزيع خدمات مخابراتي        -٨ 

  )محل عبور سيمها، پريزها، غيره
 

محيطـي يعنـي، روشـنايي، حـرارت، و        اگر اين واحدهاي داخلي به طور موثري عمل كنند بايد تمام مفـاهيم حسـي                
 . صوت، به صورت دايم و همچون جزئي از يك محيط كلي برآورده شوند

 

توانند به طور مستقل مورد بحث قرار گيرند ولي واحد واقعي فضاي داخل، هميشـه بايـد بـه                    نور، صوت، حرارت، مي   
 . صورت يك مجموعه درنظر گرفته شود

 
 سواركردن اجزاء سيستم 

 
هاي داخلي وسيع و گسترده ممكن است براي يك پروژه ساختماني ويژه به وجـود آمـده باشـند يـا نمايـانگر            سيستم

. روشهاي معاصر توليد صنعتي، خاصه توليد انبوه مثل ساختمانهاي اداري، مدارس، فروشگاهها، و آزمايشگاهها باشند              
. شـوند  بندي مـي  ، دسته توسعهيرپذيري براي تسهيل    عموماً هر يك از اينها توسط تكرار فضاهاي داخلي و نياز به تغي            

  :سوق داده است محيطي حلهايي براي ايجاد چهار نوع فضايها، كوشندگان معاصر را به تامين راه  سازه لزوم وجود اين

 
  استفاده از روشهاي خط مونتاژ براي فراهم كردن زير مجموعه -١
نشان دهنده اين مسئله كه     (ائل توزيع مربوط به اجزاي صنعتي        استفاده از روشهاي مدوالر مختلف براي حل مس        -٢

كـه چـه كسـي آنهـا را     جزاء ساختمان وجود دارد بدون توجه به اين     افزوني براي توليد و انبار كردن ا      كوشش روز 

 .)شود كجا از آنها استفاده ميكند و  در  خريداري مي

١٧

 از هم، و كاهش مهارتهاي خاص يا ابزارهاي الزم براي  راه حل مسائل مربوط به سوار كردن اجزاء و قطعات جدا -٣
 اين منظور 

  نياز بنيادي به ايجاد قابليت انطباق براي تغييرات فضايي -٤
 

سازي طوري سازماندهي شود كه از توان خط توليد با درنظر گـرفتن محـدوديتهاي آن اسـتفاده                   اگر جريان ساختمان  
 . دنده ينه توليد كمتر را مي هزبادن قطعات دقيق شود روشهاي توليد انبوه، امكان ساخته ش

 
 تغييرات واحدها را در شكل، بافت، اندازه، و رنگ  كهگيرندالزم است روشهاي توليد خطي، طوري مورد استفاده قرار         

براي صنعتي شدن الزم است كه تعداد قطعات مختلف و اجزاي مورد اسـتفاده، مراحـل فيزيكـي طـي     . ممكن سازند 
جدول زير تعدادي از امتيازات توليد انبـوه را بـراي قطعـات             . ارخانه، و نيروي انساني به حداقل رسانده شود       شده در ك  

 . دهد هاي داخلي نشان مي سيستم
 

 جدول مزاياي بالقوه سيستم داخلي صنعتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استفاده از اجزاء پيش آزمون و هماهنگ شده، رسـيدن بـه كيفيـت مطلـوب و اسـتانداردهاي كـارآيي را                       -١
  . كند تسهيل مي

 

كنـد و ايـن      اي متناسب را فراهم مـي       استفاده از معيارهاي كارآيي و ابعادي، امكان پيشگزيني اجزاء سازه          -٢
 . شود ي ميخود موجب كاهش زمان كارشناسي و كارگاه

 

 . كند مي را ميسر گذاري مناقصه ها و مراحل هزينه نصب، امكان برآورد دقيق سلسله مراحل بودن بيني پيش   قابل-٣
 

ريزي ساختماني دقيـق را بـه وجـود          شده، امكان تحويل سريع و برنامه     ) مدوله( استفاده از اجزاء استاندارد      -٤
 . آورد مي

 

يش شده و هماهنگ شده، موجب تسهيل مراحل نصـب و ايجـاد همـاهنگي        استفاده از قطعات پيش آزما     -٥
 . شود كامل بين اجزاء در مقايسه با روش سنتي احداث آن ساختمان با همان تجهيزات مي

 

پذيري در آرايه داخلي، و تغيير        امكان سازگاري و قابل تعويض بودن محصوالت با يكديگر، موجد انعطاف           -٦

 . شود تها ميو تبديل به تناسب فعالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٨

 توسعه مدوالر

 
با تكامل روزافزون روش خط مونتاژ، تجارب قابل توجهي در فنون هماهنگي ابعادي و تكـرار مـدوالر حاصـل شـده           

ـُدول با ابعا  «استفاده از   . است شـبكه  (روشي است براي رسيدن به چارچوب ابعـادي افقـي و عمـودي              » د استاندارد م
در ايـن روش، از     . توانند با يكديگر هماهنـگ شـوند       كه از طريق آن عناصر مختلف طرح يك ساختمان مي         ) طراحي

هـا اسـتفاده     ازه مكانيكي متناسب بـا آن انـد       - عناصر الكتريكي  ها و  اي هم اندازه، پارتيشن    ي سازه اجزايي مانند اعضا  
ـُدول با كاربري انساني    « از هاي زير  شكل. شود مي ـُدول اجزاي         » م بيشتر براساس كاربري فضايي است تا براساس م

ـُدول مي.ساختماني ر كار، كالس درس؛ و به صورت اشد از قبيل حمام، آشپزخانه، دفتتواند كامالً پيش ساخته ب  اين م
اين مدول كليه عناصر الزم براي كاربردي را . صول نهايي به كار گرفته شودكامل به محل پروژه حمل شود و در مح

ها مورد استفاده انسـان كـه توليـد     هايي هستند از مدول اتومبيل و هواپيما، نمونه   . (رود، در بر دارد    كه از آن انتظار مي    

 .)بوه دارند و مرتباً تغييرپذيرندان
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 شبكه ماتريسي سيستم

 
ـُدول هما  هنگ شده از نظر مكانيكيم

 
 كنتـرل مناسـب    شود كه شامل روشنايي، رفت هوا، برگشت هـوا،    اين اصطالح، به واحد فضايي استانداردي گفته مي       

 . صوت، همراه با خدمات ارتباطات و بهداشت هوا باشد
 

 

١٩

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 تخصيص فضاها در سقف : ماتريس طراحي

 
هاي مدوالر كف، ديوار، و سقف باشـند؛ و ايـن تركيـب     اندازه بايد تابع سيستمها از نظر  هر يك از قطعات و سرويس 

تواند در زيبايي نيز مـوثر باشـد و ايـن كـار را از          مونتاژ نهايي مي  . هاي آرايش فضا و سازه سازگار باشد       بايد با سيستم  
 . ها انجام دهد تشكيالت پيچيده شبكه) و احتماالً نهفتن(طريق ارتباط دادن 

 

. بيني شـده اسـت     شده از نظر مكانيكي، واحد ساده كاملي است كه كليه نيازها در مورد آن پيش               دول هماهنگ يك م 
ساكنان آتي آن بـراي هرگونـه تغييـر الزم بـاز            و  اين مدول بايد به اندازه كافي تغييرناپذير باشد تا دست طراح اوليه             

قاعده باشد تا فضـاهاي حاصـل داراي عملكـرد معقـول و            عالوه بر اين، سيستم بايد از نظر فني داراي نظم و            . باشد
 . موثري شوند

 
وقتي كه اين روش به شيوه موثري دنبال گردد، اين مدول به يك زير مجموعه اساسـي در طراحـي داخلـي تبـديل                        

تواند به صورت تفكيك شده و بعنوان فضايي مسـتقل شـناخته شـود، در نتيجـه،                 ها مي  هر تركيبي از مدول   . شود مي

ضاي حاصل به خودي خود داراي اين قابليت خواهد بود كه روشنايي، گرما، صوت، و ديگر خـدمات الزم را تـامين                      ف
 . كند
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٢١

اجـزاء و  ابراين، بن. نقطه مياني اتصال ديگر   شود، مثالً، از نقطه مياني اتصال تا         مدوالر نيز از نقطه خاصي محاسبه مي      
 . اتصاالت بايد هم جداگانه و هم با يكديگر درنظر گرفته شوند

 
 صالحيت نيروي انساني 

 
اختالفـاتي اسـت كـه معمـوالً در     هاي محيطي جامع، مربوط به   يكي از مالحظات مربوط به طراحي و نصب سيستم        

مه زير دربـاره مناقشـاتي اسـت كـه در مـورد             نا توافق. شود مورد كار انجام گرفته توسط كارگزاران مختلف عنوان مي        

 . آيد و كوششي است براي روشن نمودن اين وضعيت نصب اجزاي يك سقف پيش مي
 
كشـي را انجـام خواهنـد     هاي برق سيم تكنسين.  نصب سقفهاي نمونه اكوستيكي، كار صنعتگران درودگري است      -١

 . داد
هـاي    هـم بـراي بلـوك    ، گرفـت، ايـن شـبكه جايگـاهي        اي قـرار    وقتي سيستم روشنايي در داخل سيستم شبكه       -٢

هاي مـوازي   اكوستيكي و هم براي لوازم روشنايي خواهد بود كه توسط صنعتگران نجار به صورت قرار دادن تيغه    
ها را   كاران، تيغه  برق. گرفتكار گذاشته شده، انجام خواهد      در دو طرف لوازم روشنايي، كه توسط صنعتگران برق          

 .  تا لوازم روشنايي روي آنها نصب شودنصب خواهند كرد
وقتي كه وسايل روشنايي از شبكه سقف آويزان باشد؛ صنعتگران بـرق، آويزهـاي محـافظ را محكـم، و تمـامي                       -٣

 . شود نصب وسايل آكوستيكي توسط درودگران انجام مي. كنند چراغها را نصب مي

قسمت بااليي سقف توسط برق كارها نصـب خواهنـد       براي سقفي كه داراي روشنايي باشد كانالهاي المپ روي           -٤
هـاي پشـتيبان از      كننـده و شـبكه     هـاي پخـش    نلاست كه اگر پ    ا عالوه بر اين، موافقتنامه اصلي بر اين مبنا       . شد

اگـر تعليـق    . كانالهاي المپ الكتريكي معلق شده باشند سيستم تعليق توسط صنعتگران برق انجام خواهد گرفت             

 . ا جدا از سيستم روشنايي انجام شود بايد درودگران اين كار را انجام دهنده ها و شبكه نلااين پ
 

هاي اكوسـتيكي    نلابا اين حال، اگر پ    . هاي پراكنده را نصب خواهند كرد      نلا تمام پ  ،هاي كنترل كننده   سپس تكنسين 
تركيبـي از ايـن   . اهنـد شـد   مربوط به تعليق، به كمك درودگران نصـب خو      ها و ساير اجزاء    نلاد اين پ  ننيز در كار باش   

هاي پروژه خواهـد     خدمات اگر به صورت مرسوم آن توسط كارگزاران ساختماني متفاوت انجام شود به افزايش هزينه              
شـود؛   وقتي كه يك سيستم روشنايي با نور فلورسنت، همراه با سيسـتم هوارسـاني، طراحـي و سـاخته مـي                    . انجاميد

 .  استضروريبراي پيشگيري از اختالفات آتي جداسازي اين دو سيستم و صنعتگران آن، 

 

٢٠

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ايجاد يك سيستم هوارساني: ماتريس طراحي

 
 مونتاژ در محل 

 

ن تعـارض و  مـد آ له مهمي است كـه در آن احتمـال پـيش   ها و اجزا تركيب كننده ساختمان مسئ روش پيوستن مدول  
سـت و طـي   ماني صنعتي، روش ساده سوار كردن اروش مناسب براي هر پروژه ساخت   . رود تاخير در كار ساختمان مي    

به همين دليل، اتصـاالت  . توان با كمترين مهارت و ابزار، قطعات را سوار كرد شود كه مي به قدري ساده ميآن اجراء  

 .  اقتصادي كار كاهش پيدا كند فوايدند كهشو پيچيده، تغييرات مكرر، موجب مي
 

  اتصاالت فاصلهاجزاء و 

 

 اين است كه اندازه و شـكل هـر   -  و شايد دشوارترين آنها براي يافتن راه حل-دن  يك مسئله اساسي در صنعتي كر     
اب تـا حـدودي آزادي عمـل        در اينجا، براي انتخـ    . اتصال بايد در محدوده توانهاي نزديك به يكديگر، استاندارد شود         

رسد كه اين عامل همگام با پيشرفت در زمينه اتصاالت سنگهاي ساختماني و بسـياري از        ولي، به نظر مي    وجود دارد 

وقتـي كـه اتصـال    . شود اي دقيقتر و محدودتر مي  اتصاالت فلز به فلز، الكتريكي، آبرساني، هوارساني، به طرز فزاينده         
 كه موارد ياد شده با ابعاد بيروني عناصر و اجـزاي اصـلي               تقريباً سخت است الزم نيست     داراي جسمي مورد محاسبه   

مشابه با طول يك سيكل از موج،  انـدازه          . شود  مدوالر توسط تركيبي از اتصاالت و اجزاء تعيين مي          اندازه. برابر باشد 
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اجـزاء و  ابراين، بن. نقطه مياني اتصال ديگر   شود، مثالً، از نقطه مياني اتصال تا         مدوالر نيز از نقطه خاصي محاسبه مي      
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٢٢

 گيري نتيجه
 

 ضوابط ساخت و ساز

 
بـه ايـن ترتيـب كـه     . شـود   مـي تهيـه هاي صنفي   ضوابط بناسازي برحسب ذوق و سليقه اتحاديه  كشورها،در بعضي   

ي  تـا حـد    هاي اقتصادي مطلوب در مورد اجزاء و قطعات ساخته شده و از پيش نصب شده، با افزايش دستمزد                  هزينه
مجـدد  كشـي   رود كه ضوابط بناسازي مثالً، نيازمنـد سـيم   طور عمده وقتي باال مي    هاي نصب ب   هزينه. يابد كاهش مي 

 بررسـي   به هـر حـال    . ساخته و نصب شده، به منظور برآوردن نيازهاي ضوابط محلي، باشد           براي لوازم روشنايي پيش   
 را قادر خواهد كرد كـه اهـداف خـود را بـا ضـرورتهاي                هاي ساختماني، طراح   ضوابط محلي، پيش از طراحي سيستم     

 . اي قابل توجه به كارفرما تحميل شود آنكه هزينه نامتعارف بعضي از ضوابط سازش دهد بي

 
 تغييرپذيري

 
به منظور حفظ سودمندي يك ساختمان، سيستم آن بايد در برابر تغييرات تكميلي كه ممكن است در شيوه استفاده از 

اما اين سخن به معناي . ز قرارگيري وسايل در آن ضرورت پيدا كند،  داراي آمادگي الزم و كافي باشدساختمان و طر
سـت كـه فضـاي مـوردنظر قابليـت           ا اندازه بزرگ باشند بلكه به ايـن معنـا         ها بايد بي   اين پيشنهاد نيست كه سيستم    

كنـد كـه فضـاهاي خـدمات از          اب مـي  گسترش فيزيكي آتي براي ارائه خدمات را داشته باشد در ضمن، مسئله ايجـ             

مشـخص گرديـد،    » پـالن سـاده   «وقتي كه اين شيوه برداشت از مسـئله در          . پذيري مناسبي برخوردار باشند    دسترس
تواند به صورت فيزيكي سازماندهي، و در صورت نياز، مجدداً و بدون تغييرپذيري بنيادي در شـبكه                  فضاي داخلي مي  

 . توزيع خدمات، بازسازي شود

 
 ييرات فضاييتغ

 
دهد خصوصيات دايمي محيطي هر يك از فضاهاي مجزا را تغيير   سيستم است كه به طراح اجازه مي يكقابليتاين 
ـ سازه، مصالح، و ابعاد سيستم، انجـام پذير اي به  اصل اين است كه تغييرات بايد بدون وارد كردن هيچ لطمه        . دهد . دن

مثالهايي براي اين   . نيازي كه براي فعاليتي منفرد ولي وابسته وجود دارد        تغييراتي از اين گونه، اغلب پاسخي است به         
هـاي عمـومي،     تغييرات در اجزاي منفرد يك سيستم مثل راهروها، اتاقهاي پذيرايي، دفاتر كار، اداره            : مورد عبارتند از  

انشـين و آمـاده بـراي       در اين مورد بايد تعدادي اجزاء ج      . هاي موسيقي و آزمايشگاهها    كالسهاي درس عمومي، سالن   
پي  در واحدهاي مدوله آزاد پي   . انتخاب موجود باشد بدون اينكه نظم طراحي و ابعاد اساسي كل سيستم را در هم ريزد               

٢٣

ايـن گونـه سـقفها     . هاي مختلـف لـوازم روشـنايي دارا باشـد          تواند تغييرپذيري مناسب را براي فراهم آوردن مدل        مي
درنظر داشته باشيد كه براي ايجاد حريم صوتي، مصالح         . ايي بصري اضافه كنند   توانند به سقف مسطح تنوع و گير       مي

در يك سالن نمايشگاه، استفاده از نورهاي پايين و قابـل           . نصب شوند ر  مقع و بصورت  سقف   زيرجاذب صوت بايد در     
سـقف از   تـوان بـه جـاي واحـدهاي موجـود در             كند و در يك محيط كـار مـي         تنظيم، روشنايي مناسب را فراهم مي     

  ايـن كـار،   . هاي فلورسنت استفاده كرد بنابراين، بايد الگوي نصب لوازم روشنايي، متناسب با هدف مربوط باشد               المپ
 . دهد عالوه بر تامين صحيح نور الزم، مصرف انرژي را نيز كاهش مي

 
 تغييرات كوتاه مدت يا مقطعي 

 
 تغيير فضا و زمان و فعاليت اسـت و ممكـن اسـت شـامل                شود كه نيازمند    مي هايي وضعيتر، مربوط به    اين نوع تغيي  

 الزامـي گسترش موقت فضا يا ايجاد فضاهاي فرعي موقت باشد كه وجود بعضي جداگرهاي فضـايي قابـل حمـل را         
 . سازد مي
 

مثـل تغييـر در ويژگيهـاي نـور         . تواند شامل تغييراتي فقط در شرايط محيطي شـود         تغييرات كوتاه مدت همچنين مي    
 تصويري بـا تغييـر در نيازهـاي حرارتـي مربـوط بـه اتاقهـاي كنفـرانس و سـاير          -ز براي فضاي موثر صوتي    موردنيا

در اين موارد، سيستم بايد دربردارنده لوازمي ماننـد كليـدها، ديمرهـا، و        . فضاهايي كه افراد ساكن در آن ثابت نيستند       
توجه به تغيير نيازهاي افـراد در ارتبـاط بـا تغييـرات         لوازم كنترل درجه حرارت باشد كه تنظيم اتوماتيك، يا تنظيم با            

 . پذير سازد محيطي را امكان
 

 تهويـه، صـوت، ارتباطـات و اتصـاالت      هاي روشـنايي،  د كه در مورد سيستمنده طرحهاي اداري پالن آزاد امكان مي    

 . الكترونيكي، تغييرات وسيعي به اجرا درآيد
 

 تغييرات بلندمدت يا دايمي 

 
سيستم بايد . د كه در طول عمر يك ساختمان، در بعضي از وسايل و ترتيبات موجود آن تغييراتي داده شود  ل دار احتما

هاي  ها، مجاري ورود و خروج هوا، كنترل كننده        اجازه اين گونه تغييرات را از راه جايابي مجدد جداگرهاي فضا، كانال           
كننده آن، بدهـد؛ و ايـن    و كليدهاي كنترلخروجيها يي و صوتي، سيستم برق و ديمري و ترموستاتيكي وسايل روشنا 

كار بايد با كمترين دشواري و گسيختگي و هزينه انجام گيرد؛ و نبايد به صورتي انجام شود كه محتاج طراحي مجدد                    
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 ييرات فضاييتغ

 
دهد خصوصيات دايمي محيطي هر يك از فضاهاي مجزا را تغيير   سيستم است كه به طراح اجازه مي يكقابليتاين 
ـ سازه، مصالح، و ابعاد سيستم، انجـام پذير اي به  اصل اين است كه تغييرات بايد بدون وارد كردن هيچ لطمه        . دهد . دن

مثالهايي براي اين   . نيازي كه براي فعاليتي منفرد ولي وابسته وجود دارد        تغييراتي از اين گونه، اغلب پاسخي است به         
هـاي عمـومي،     تغييرات در اجزاي منفرد يك سيستم مثل راهروها، اتاقهاي پذيرايي، دفاتر كار، اداره            : مورد عبارتند از  

انشـين و آمـاده بـراي       در اين مورد بايد تعدادي اجزاء ج      . هاي موسيقي و آزمايشگاهها    كالسهاي درس عمومي، سالن   
پي  در واحدهاي مدوله آزاد پي   . انتخاب موجود باشد بدون اينكه نظم طراحي و ابعاد اساسي كل سيستم را در هم ريزد               

٢٣

ايـن گونـه سـقفها     . هاي مختلـف لـوازم روشـنايي دارا باشـد          تواند تغييرپذيري مناسب را براي فراهم آوردن مدل        مي
درنظر داشته باشيد كه براي ايجاد حريم صوتي، مصالح         . ايي بصري اضافه كنند   توانند به سقف مسطح تنوع و گير       مي

در يك سالن نمايشگاه، استفاده از نورهاي پايين و قابـل           . نصب شوند ر  مقع و بصورت  سقف   زيرجاذب صوت بايد در     
سـقف از   تـوان بـه جـاي واحـدهاي موجـود در             كند و در يك محيط كـار مـي         تنظيم، روشنايي مناسب را فراهم مي     

  ايـن كـار،   . هاي فلورسنت استفاده كرد بنابراين، بايد الگوي نصب لوازم روشنايي، متناسب با هدف مربوط باشد               المپ
 . دهد عالوه بر تامين صحيح نور الزم، مصرف انرژي را نيز كاهش مي

 
 تغييرات كوتاه مدت يا مقطعي 

 
 تغيير فضا و زمان و فعاليت اسـت و ممكـن اسـت شـامل                شود كه نيازمند    مي هايي وضعيتر، مربوط به    اين نوع تغيي  

 الزامـي گسترش موقت فضا يا ايجاد فضاهاي فرعي موقت باشد كه وجود بعضي جداگرهاي فضـايي قابـل حمـل را         
 . سازد مي
 

مثـل تغييـر در ويژگيهـاي نـور         . تواند شامل تغييراتي فقط در شرايط محيطي شـود         تغييرات كوتاه مدت همچنين مي    
 تصويري بـا تغييـر در نيازهـاي حرارتـي مربـوط بـه اتاقهـاي كنفـرانس و سـاير          -ز براي فضاي موثر صوتي    موردنيا

در اين موارد، سيستم بايد دربردارنده لوازمي ماننـد كليـدها، ديمرهـا، و        . فضاهايي كه افراد ساكن در آن ثابت نيستند       
توجه به تغيير نيازهاي افـراد در ارتبـاط بـا تغييـرات         لوازم كنترل درجه حرارت باشد كه تنظيم اتوماتيك، يا تنظيم با            

 . پذير سازد محيطي را امكان
 

 تهويـه، صـوت، ارتباطـات و اتصـاالت      هاي روشـنايي،  د كه در مورد سيستمنده طرحهاي اداري پالن آزاد امكان مي    

 . الكترونيكي، تغييرات وسيعي به اجرا درآيد
 

 تغييرات بلندمدت يا دايمي 

 
سيستم بايد . د كه در طول عمر يك ساختمان، در بعضي از وسايل و ترتيبات موجود آن تغييراتي داده شود  ل دار احتما

هاي  ها، مجاري ورود و خروج هوا، كنترل كننده        اجازه اين گونه تغييرات را از راه جايابي مجدد جداگرهاي فضا، كانال           
كننده آن، بدهـد؛ و ايـن    و كليدهاي كنترلخروجيها يي و صوتي، سيستم برق و ديمري و ترموستاتيكي وسايل روشنا 

كار بايد با كمترين دشواري و گسيختگي و هزينه انجام گيرد؛ و نبايد به صورتي انجام شود كه محتاج طراحي مجدد                    
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٢٤

سيستم باشد بلكه بايد طوري طراحي شود كه اجازه تغييرات موضعي را با حـداقل نيـروي انسـاني و دورريـز مـواد و            
 .هاي مجاور بدهد حيطجدايي م

 
 گستــرش 

 
جـايي و فازبنـدي     ، امكـان جاب   هر جا كه الزم شـود     . روشهاي گسترش نيز بايد در طرح راهنما تعريف و تعيين شوند          

صدمه و گسيختگي حاصل از اين تغييرات در داخل ساختمان بايد در كمترين . بيني شود  منطقي طرحهاي جديد پيش   

 . حدممكن باشد
 

 نايي تركيب شده با مبلمان هاي روش سيستم

 
 و افزايش كاركنان بخش خدمات، مسئله فـراهم كـردن محيطـي             ١٩٧٠همزمان با مسائل مربوط به انرژي در دهه         

شـود بـه    اين وضع منجر مي. يابد محيط داخلي اهميت بيشتري مي) دكوراسيون(هاي تزيين  مناسبتر همراه با سيستم   
ي باشد كه همگام با رشد و تغييراتي در محيط كار، پيكربنـدي آنهـا نيـز تغييـر           ا هاي كار به گونه    اينكه مبلمان محل  

يعني با برخورداري از نـور عمـومي، و بـا           .  موردنظر متمركز شود   وشنايي نيز روي زمينه كار يا بخش      يابد؛ در ضمن ر   
 . ي شودجوي متمركز كردن نور روي سطح كار هنگامي كه به نور شديد نياز هست، در مصرف انرژي صرفه

 

 صـرفاً از  انشـعاب كنند كه  هر دو نوع سيستم فرعي ياد شده براي انرژي الكتريكي ساختمان اين امكان را فراهم مي       
كشي بـراي دسـتگاههاي الكترونيكـي و         مسئله انرژي فزاينده از طريق كف، و افزايش نياز به كابل          . كف ساطع شود  

 .  امروزي به شدت زير تاثير گرفته استارتباطات راه دور، طراحي سيستم كف را در ادارات

 
 بـه ويـژه   توانند جوابگوي نيازهاي روشنايي يك محوطـه باشـند           هاي تركيب شده با مبلمان هميشه هم نمي        سيستم

وقتي . جدار خارجي ساختمان كامالً سالم و دست نخورده باقي بماندوقتي كه در يك ساختمان مرمت شده قرار باشد 
 نور محدود و مستقيمي اسـت كـه         ،، مناسبترين نور براي محيط    )متر٥٠/٢كمتر از   (ايين باشد   كه ارتفاع سقف كمي پ    

 . تابد توسط يك سيستم فرعي مي
 

كنند كه ميزان روشنايي تمركز يافتـه         شمع ايجاد مي   ٤٠نور عمومي اندكي به اندازه      ) توكار(چراغهاي سهمي سقفي    

 مناسب مورد طريقدو شيوه مستقيم و غيرمستقيم روشنايي اگر به       هر  .  شمع يا بيشتر خواهد شد     ٤٥بر سطح كار آن     
 . سازند فراهم مي - حتي كارهاي الكترونيك -برداري قرار گيرند شرايط مناسبي براي كار  بهره

٢٥

استفاده از ديوار يا اشياء تزييني و . براي بخشيدن هويت به فضا، و ايجاد جاذبه ديد، نورپردازي خالقانه ضروري است      
اي باشد براي خيره شدن از دور به منظـور رفـع    تواند وسيله ي روشن شده با نور مستقيم و نيز مناظر خارجي، مي     هنر

 .خستگي عضالت چشم
 

ـ . د آرامش در كاركنان، ساخته شود     كند كه فضاهاي داخلي مناسبي براي ايجا       آب و هواي بعضي مناطق، طلب مي       ا ب
تواند محيطي باشـد     اين فضا مي  . بخش به وجود آورد    توان محيطي آرام    مي ها و غيره،    مجسمه  به كار گرفتن درختان،   

بـه خـاطر   . كننـد  ي كه معموالً به طور اتفاقي يكديگر را مالقات مـي       نبراي تمدد اعصاب و تبادل فكري ميان كاركنا       
طور كه نياز مـا   همان الزم است، نيزداشته باشيم كه تامين مقدار مناسب نور روز و يا نور الكتريكي براي رشد گياهان       

 . به گياهان براي داشتن محيطي روشن و متفاوت از محيط كار، گريزناپذير است
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٢٤

سيستم باشد بلكه بايد طوري طراحي شود كه اجازه تغييرات موضعي را با حـداقل نيـروي انسـاني و دورريـز مـواد و            
 .هاي مجاور بدهد حيطجدايي م

 
 گستــرش 

 
جـايي و فازبنـدي     ، امكـان جاب   هر جا كه الزم شـود     . روشهاي گسترش نيز بايد در طرح راهنما تعريف و تعيين شوند          

صدمه و گسيختگي حاصل از اين تغييرات در داخل ساختمان بايد در كمترين . بيني شود  منطقي طرحهاي جديد پيش   

 . حدممكن باشد
 

 نايي تركيب شده با مبلمان هاي روش سيستم

 
 و افزايش كاركنان بخش خدمات، مسئله فـراهم كـردن محيطـي             ١٩٧٠همزمان با مسائل مربوط به انرژي در دهه         

شـود بـه    اين وضع منجر مي. يابد محيط داخلي اهميت بيشتري مي) دكوراسيون(هاي تزيين  مناسبتر همراه با سيستم   
ي باشد كه همگام با رشد و تغييراتي در محيط كار، پيكربنـدي آنهـا نيـز تغييـر           ا هاي كار به گونه    اينكه مبلمان محل  

يعني با برخورداري از نـور عمـومي، و بـا           .  موردنظر متمركز شود   وشنايي نيز روي زمينه كار يا بخش      يابد؛ در ضمن ر   
 . ي شودجوي متمركز كردن نور روي سطح كار هنگامي كه به نور شديد نياز هست، در مصرف انرژي صرفه

 

 صـرفاً از  انشـعاب كنند كه  هر دو نوع سيستم فرعي ياد شده براي انرژي الكتريكي ساختمان اين امكان را فراهم مي       
كشي بـراي دسـتگاههاي الكترونيكـي و         مسئله انرژي فزاينده از طريق كف، و افزايش نياز به كابل          . كف ساطع شود  

 .  امروزي به شدت زير تاثير گرفته استارتباطات راه دور، طراحي سيستم كف را در ادارات

 
 بـه ويـژه   توانند جوابگوي نيازهاي روشنايي يك محوطـه باشـند           هاي تركيب شده با مبلمان هميشه هم نمي        سيستم

وقتي . جدار خارجي ساختمان كامالً سالم و دست نخورده باقي بماندوقتي كه در يك ساختمان مرمت شده قرار باشد 
 نور محدود و مستقيمي اسـت كـه         ،، مناسبترين نور براي محيط    )متر٥٠/٢كمتر از   (ايين باشد   كه ارتفاع سقف كمي پ    

 . تابد توسط يك سيستم فرعي مي
 

كنند كه ميزان روشنايي تمركز يافتـه         شمع ايجاد مي   ٤٠نور عمومي اندكي به اندازه      ) توكار(چراغهاي سهمي سقفي    

 مناسب مورد طريقدو شيوه مستقيم و غيرمستقيم روشنايي اگر به       هر  .  شمع يا بيشتر خواهد شد     ٤٥بر سطح كار آن     
 . سازند فراهم مي - حتي كارهاي الكترونيك -برداري قرار گيرند شرايط مناسبي براي كار  بهره

٢٥

استفاده از ديوار يا اشياء تزييني و . براي بخشيدن هويت به فضا، و ايجاد جاذبه ديد، نورپردازي خالقانه ضروري است      
اي باشد براي خيره شدن از دور به منظـور رفـع    تواند وسيله ي روشن شده با نور مستقيم و نيز مناظر خارجي، مي     هنر

 .خستگي عضالت چشم
 

ـ . د آرامش در كاركنان، ساخته شود     كند كه فضاهاي داخلي مناسبي براي ايجا       آب و هواي بعضي مناطق، طلب مي       ا ب
تواند محيطي باشـد     اين فضا مي  . بخش به وجود آورد    توان محيطي آرام    مي ها و غيره،    مجسمه  به كار گرفتن درختان،   

بـه خـاطر   . كننـد  ي كه معموالً به طور اتفاقي يكديگر را مالقات مـي       نبراي تمدد اعصاب و تبادل فكري ميان كاركنا       
طور كه نياز مـا   همان الزم است، نيزداشته باشيم كه تامين مقدار مناسب نور روز و يا نور الكتريكي براي رشد گياهان       

 . به گياهان براي داشتن محيطي روشن و متفاوت از محيط كار، گريزناپذير است
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٢٦

 ١            منطقه فعاليت ٣          منطقه فعاليت ٥            منطقه فعاليت ٢           منطقه فعاليت ٤منطقه فعاليت        ١گزينه : شيوه ارتباط
 

 ٥           منطقه فعاليت ١                منطقه فعاليت ٣             منطقه فعاليت ٢               منطقه فعاليت ٤،      منطقه فعاليت )مثال (٢ گزينه  :يوه ارتباطش

 

عيت وسايل و شبكه توزيع براي گزينه ارتباطي  ٢ گزينه ارتباطي موقعيت وسايل و شبكه توزيع براي:                    موق

 
 حداكثر ميزان مانع در مقابل صوت  محافظ صوتي در محوطه مجاور ساختمان،  مانعي براي رسيدن صداي  اماداردمانع ديد وجود 

 و ديد در جاده ايجـــاد شده است كند        را ايجاد مي» منطقه سايه« ترافيك به ساختمان وجود ندارد    
  )  پايين محدوده تونل(  

 
 اري از ـابان عـــخي خدمات شيري به منظور راي ـاختصاص فضاي الزم ب حفره صعودي در ساختمان كه 
 . خدمات شهري است سهولت دسترسي در زير دسترسي مستقيم به خدمات تاسيسات بنا از داخل آن عبور

  اند رو قرار گرفته پياده شهري خارج ساختمان  .كند مي
 
 

 تابستان هوارساني  حداكثر جذب حرارت در تابستان مستان حداكثر اتالف حرارت در ز
 

  مساحت كف ثابت است شمال       شمال          شمال  بر فوت مربعstc      cfmهر فوت مربع از مساحت كف بر 
 

 ٨/١+       ٥٥         -٣٦           ٢/٢+        ٦٤         -٣٦               ٩/١+           ٥٦             -٣٢ »هاي متنوع جهت«شكل 
 

 ٩/١    +        ٥٦           -٣٣             ٢/٢+             ٦٤              -٤٢                 ٣٠                 كف ٥               كف ١حجم صعودي متنوع            كف 
 ٢/٢+           ٦٤           -٤٦          ٥٠*٥٠                     ٨/١+                    ٥٥                   -٣٠                ٢٠                                             كف 

 ٥/١     +         ٤٨           -٢٥              ٢٠٠×٢٠٠           ٩/١+                      ٥٦            -٣٢                 ١٠٠×١٠٠حجم افقي متنوع        
 ٩/١+        ٥٦           -٣٢شيشه                      % ٣٣           ٤/٢+                  ٦٧                    -٤١شيشه                    %  ٦٦     خور متنوع          سطوح شيشه

 ٤/١+          ٤٦                     -٢٣بدون شيشه                    
 

 هاي پنهان تاسيسات محل هاي تاسيسات مكانيكي محل جاده  فضاهاي ديگر، براي محيط خواب             محيط بازي بيرون   
  مكانيكي  در باالي طبقه همكف در حكم محيط خواب 
 پوشش صوتي عمل  
 حيه سقف               ناحيه اتاق            ناحيه كف                                      ناحيه كف             نا. كنند مي 

 
 )مشبك(اي باز  عضو سازه كشي دركف  محل كانال سيم ناحيه روشنايي سقف تاسيسات الكتريكي     

 ناحيه سرويس الكتريكي   
   نيازمند تغيير مكان بار زنده، اتصال سرويس الكتريكي مدول طراحي براساس 

 . تغيير مكان انتهاي تيغه است         به ديوار  سقف    شبكه
 

  ناحيه پخش هوارساني  ناحيه سرويس مكانيكي  كشي ناحيه عبور لوله تاسيسات مكانيكي 
 

 هاي تخليه كننده  كانال موقعيتهاي قابل تغيير هوارساني  فوت ١٢ تا ٨هاي  كانال موقعيت روشنايي سقفي و 
  فوت ٢٥ تا ٢٠                  ثابت    ابل انعطاف منتخب ازق  هاي صوتي محل جذب كننده

 فاصله تقريبــي نقاط ارتبــاطي بــراي كانالهاي تخليه كننده 
  فوت١٥ تا ١٢هاي قابل انعطاف  كانال  
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منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه  کنون 58  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارک های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -51

محیط روشنایی )پاییز 1380(

52- تنظیم شرایط محیطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محیط های 

صوتی و حرارتی )پاییز 1380(

53- منظر سازی - جلداول: طراحی کاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی - جلد دوم:  آبیاری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -55

تولید و کنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محیط-  کنترل  سیستم های  دوم:  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -56

تولید و کنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر )بهار 1381(

کنترل محیط- جلد سوم:  دوم: سیستم های  بخش  تنظیم شرایط محیطی-   -58

سیستم جامع محیطی )تابستان 1381(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


