
معماری همساز با اقلیم
نمونه های موردی ساختمان های پایدار

:راهنما استاد 
اقای دکتر گرجی

:دانشجوها 
شهباززادهافسانه 

اسدینرگس 

1397ماه بان آ
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به نام خدا
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BAHRAIN WORLD TRADE 3



مرکز تجارت جهانی بحرین

پذیرانعطافکامالساختماننخستین•

اتکینزمعماریشرکت:طراح•

تجاریاداری:کاربری•

متر240:ارتفاع•

50:طبقاتتعداد•

بادجریانبامقابلهجهتشدهطراحی•

پیکرغولتوربین3دارای•

عربیبادگیرهایازگرفتهالهام•
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وعربیهایبادگیرازملهم:طراحی•

بادبانیهایقایق•

بادفشارارتفاعافزایشبا:هابرجعمودیشکل•

.یابدمیافزایشبادسرعتوکاهش

هاتوربینبرایکافیسرعت:میزاندواینترکیب•

طراحی 5



هواییپلسهبرمتکی:بادیهایتوربین•

برجدوکنندهمتصل

هبدریایینسیمانتقال:هابرجشکلSفرم•

بادیتوربینسهسمت

حالتایجاد:برجدومانندبیضیشکل•

ایرودینامیکی

دوبینبادتقسیموبادسرعتافزایشموجب•

برج

طراحی 6



:طبق ازمایش های متعدد تونل باد•

مانندی میان دو برج  Sموجب ایجاد جریان  :چگونگی قرارگیری توربین ها•

با وزش جریان :جریان باد نسبت به توربین ها به صورت عمودی باقی ماندن مرکز •

از هردو طرف به مرکز توربین ها45باد در زاویه 

طراحی توربین های بادی 7



بادانرژیازبرداریبهره

زاویهوهاگوشهدرهاپالنفرم•

فشارهدایتموجببرجدوقرارگیری•

توربینسمتبهمناسبباد•

بهموجببادوزشباپالنعمودیجهت•

بادسرعترساندنحداکثر

وریبهره=ثانیهبرمتر20تا15بادسرعت•

هاتوربیندرصدی50
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الکتریکیانرژیسالدرمگاهرتز1300تا1100حدودتولید•

ساختمانکلالکتریکیانرژیازدرصد15تا11حدودهابرج•

بادپذیرتجدیدوپاکانرژیازبرداریبهره•

بادانرژیازبرداریبهره 9



آبگردشسیستم•

حرارتیهایعایق•

هوادمایکاهشبرایاستخرهایی•

کمنفوذضریبباهاییپنجرهازاستفاده•

کمجذبضریبباهاییشیشهطراحی•

مطبوعتهویهبافضاهاییطراحی•

ساختماننمایدربالکنطراحی•

پایداریهایویژگیدیگر 10



PIXEL BUILDING AUSTRALIA
پیکسلساختمان
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بزرگانتظاراتیباکوچکساختمانی•

پایتختملبورن،شهردرمرکزواقع•

اقلیتوفرهنگ•

505معماریاستودیو:اجراوطراحی•

خنثیکربنساختمان•

خودبرمتکی•

سبزبام•

رنگانگوخاصنمای•

اداری:کاربری•

باالاستانداردهایباساختمانی•

پیکسلساختمان 12



فتوولتاییکهایسلولبهمجهزرنگیهایپانلازمتشکل:نما•

جوشوپرجنبهویتیایجاد:هاپانل•

اطرافمحیطبامتناسبوهماهنگسطحی•

سبزنمای 13



:ساختمانمهمهایویژگی•

بارانآبکنندهآوریجمعمجهزسیستم•

آبکنندهمتعادلعنوانبه:ساختمانطراحی•

آبتامینبرایپایداریحفظبهقادر•

بارانآباوریجمعسیستم 14



به کمک بام سبز •

ایجاد جریان حرارتی مناسب در سقف ها•

عدم تابش مستقیم نور خورشید•

م ذخیره انرژی حرارتی و ورود آن به سیست•

گرمایشی وتاسیسات

کننده آب آوریعهماهنگ با سیستم جم•

باران

سبزبام 15



COUNCIL HOUSE 2 AUSTRALIA

استرالیا2هاوسکانسیلساختمان
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2هاوسکانسیلختمانسا

پایداریسبزستاره6•

پیرزمایک:طراح•

اداری:کاربری•

10:طبقاتتعداد•

ملبورن:موقعیت•

نگرایندهساختمانیک•
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زیستومالی،اجتماعی،استانداردهایرعایت•

محیطی

مبدادرهازبالهجداسازی•

روزشبانهطولدربرقمصرفمیزانکنترل•

تمامدرسبزیشناسهدارایمصالحازاستفاده•

کارینازکتااجرامراحل

سرمایشدردهندهحالتتغییرموادکاربرد•

درشبگرماکردنخارجبرایخودکارهایپنجره•

زیستومالی،اجتماعی،استانداردهایرعایت•

محیطی

پایداریهایویژگیبرخی 18



:شمالینمای•

انرژیکههواتخلیهدریچهوجود•

کنندمیجذبراخورشیدگرمایی•

وراندهباالبهراداخلماندههوایو•

.رانندمیبیرونساختماناز•

پایدارنماهای 19



:جنوبینمای•

کهروشنرنگباهایدریچه•

بهبامازراتازههوای•

.کنندمیتوزیعپایینسمت•

خورشیدیانرژیذخیرهوجذب•

پایدارنماهای 20



:غربینمای•

عدم:شدهبازیافتچوبازگیرهاییافتابوجود•

نمابراندازیسایه

پایدارنماهای 21



آبگردشسیستم
انبارابازتوجهیقابلحجمتصفیهوذخیره•

شمالینمایدرعمودیباغهایابیاری•

ساختمان

فضایبرایهواجریانومالیمسرمای:تامین•

صفحاتدریافتهسردجریانابتوسطکار

هاپنجرهجلویهایلولهوسقفی

لمثساختمانهادیگرنیازازبخشی:تامین•

...وهافوارهوشهرداری
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فاضالبتصفیه•

فاضالببهورودوجامدفاضالبجداسازی•

شهری

استخراجابتوسطاشامیدنیغیرآب:تامین•

میکروفیلترسیستمباشده

سسرویموتورخانه،سرمایش،شبکهآب:تامین•

درحریقاطفاابفشانیسامانهبهداشتی،

ساختمان

فاضالبتصفیههوشمندسیستم 23



شدهتولیدگرماییانرژیازاستفاده•
برایالکترونیکیوسایلوافرادتوسط•
گرمهوایتولیدوگرماییانرژیتامین•

متری17ارتفاعازتازههوایهدایت•
ضلعابفشانهایداخلبهخیابان،سطح•
شمالی•
آنشدنخنکوهابرجازاخلهواعبور•
آبتبخیراثردر•
هایمغازهبهخنکهواییافتنجریان•
همکفطبقه•
تغییرموادمخزنبهخنکابرساندن•

زمینزیردردهندهحالت•

سرمایشوگرمایشسیستم
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طبیعیتهویهباساختمانشدنخنک•

شبدر

جنوبیوشمالیضلعهایپنجرهشدنباز•

ورودبرایخودکارصورتبه

تخلیهوهااتاقبهخنکوتازههوای•

هوا

هاپنجرهخودکارشدنبستهوباز•

دماوبارانباد،حسگرهایوسیلهبه

تهویههوشمندسیستم 25



بهتوجهباسقفدرباالسرمایذخیره•
بتنباالیحرارتیظرفیت•
بهروزطولدرشدهذخیرهسرمایبازگشت•

اتاقها•
بتنیهایسقفشدنخنکتابستاندر•

وایهیوسیلهبهساختهپیشمتریمیلی180
شبانهتخلیهفراینددرساختمانخارج

تهویههوشمندسیستم 26



حرکتبراینیازموردبرقنیرویتامین•

حاتصفازحاصلانرژییوسیلهبهافتابگیرها

بامخورشیدی

گیاهیپوششوسیلهبهبامشدنعایق•

سیستمیوسیلهبههواجریانتلطیف•

بامزیردرسرمایشی

بامدربارانآباوریجمع•

جدابمنظرودیدایجاد•

سبزبام 27



CLEAN TECHNOLOGY TOWER- CHICAGO

شیکاگو-پاکتکنولوژیبرج
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شیکاگو-پاکتکنولوژیبرج

دارای گواهینامه لید •

شرکت ادریان اسمیت و گوردن گیل: طراح•

هتل-تجاری–اداری : کاربری•

طراحی شده جهت کنترل نیروهای طبیعی•

در سایت•

دارای توربین های بادی در گوشه های •

ساختمان•
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ایهسیستموپیشرفتههایفناوریتوسططبیعیمحیطباموثرارتباط•

مناسبساختمانی

ساختمانهایگوشهدربادیهایتوربینبهمجهز•

.درسمیهاتوربینبهساختمانهایگوشهدرممکنسرعتبیشتریندرباد•

بادسرعتوبرجارتفاعافزایشباتراکمافزایش

بادیهایتوربین
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:دوپوستهگنبدیسقفبرجقسمتباالترین•

باداخلیفضاهایدرتهویهایجادوهوادریافت

جاییساختمان،باالیدرمنفیفشارازاستفاده

.استبادحداکثرسرعتآندرکه

:فتوولتاییکسلولهای•

گنبدبراندازیسایه

جنوبنورازبرداریبهره

فضاانرژیواسایشتامین

گنبدیمحفظه 31



شیکاگورودخانهومیشیگاندریاچهشهر،بهرومنظره•

حداکثربهیابیدستبرایباالطبقاتدراداریفضایقرارگیری•

نورطبیعیودید

:برجراسگنبدیفرم•

اسمانبهدیدمحدودیتعدم

مدرنفضاسازیبابزرگسرسرایایجاد

منظرودید 32



PEARL RIVER TOWER- GUANGZHOU

برج مروارید رودخانه گوانجو
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گوانجورودخانهمرواریدبرج

نمادی از قدرت، پیشرفت و سازگاری•

با محیط زیست•

SOM: طراح•

اداری :کاربری•

متر 310: ارتفاع•

71: تعداد طبقات•

دارای دو شکاف در طبقات برای کنترل •

باد
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هاخراشاسمانبرایجدیداستاندارادهایکردنجایگزین:اصلیهدف•
طبیعینیروهایوپیرامونیمحیطباتطابق•
ازاصلیهایشکلازایمجموعهیواسطهبهسایتاطرافطبیعینیروهایاوریجمع•

تکنیکوفرمنظر
بادفشارکاهشمنظوربهبرجهایگوشهساختنمنحنی•

آئرودینامیکیفرم 35



:کنندهخنکسیستمهاویژگی•
باالییطبقاتتهویه•

تابانهایسقف(تابشی)گرماتشعشعسیستم•
جهاندرساختمانموثرانرژیجذببیشتریندارای•
کربناکسیددیحجمکاهشازچینیینمونهیک•

ساختماندرشدهتولیدمازاد

تهویهسیستم 36



:ایشیشهیپوستهدونمای•
آبوحرارت،انرژیکنترل•
برجبودنپوستهدوواسطهبهدوجدارهبطرییکبهبرجتبدیل•
برقمصرفدرجوییصرفه:ساختمانبهطبیعینورنفوذ•

موجودهایفناوریکمکبهداخلیفضاهایکردنضدعفونی•
انرژیوهاهزینهکاهش•

نما 37



بادمعرضدرمستقیمطوربهبرجساختارازمتر309گیریقرار•

بادانرژیدریافتبرایبادیهایتوربینبرجباالییبخشگرفتننظردر•

بادسرعتباهاییتوربینتنظیموکنترل•

توربین ها 38



هواکنندهخنک•

صفرانرژیسطحدارایساختمان•

ساختمانمصرفبرمازادانرژیتولید•

بازسازی،احیاسیستمدارای•

انرژیتولیدنهایتدروجذب•

توربین ها 39



احیای انرژی با چرخش هوای خارجی به دیوارهای دوجداره ی جنوبی •

به وسیله دیواره ی گرمایشی که با هوای خشک داغ شدهرطوبت زدایی •

اداری شامل یک دستگاه سردکن و  خنک کننده در سقف ساختمان: سیستم دو منظوره •

سیستم های مکانیکی 40
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TORRE AGBAR
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برج آگبار اسپانیا

ساختمانی با کمترین تاثیر مخرب •

زیست محیطی•

ژان نول: طراح•

38: تعداد طبقات•

طراحی با الهام از طبیعت، زمین، •

موتتسراتهایمیراث آنتونی گادی و تپه •
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وره دفاتر اداری، تاسیسات، کافه تریا ، پارکینگ و سالن های همایش و اتاق های چند منظ•

پنجره برای به حداکثر رسانذن تهویه طبیعی 4500دارای •

و استفاده از نور روزهای انرژی به وسیله ی بهینه سازیکاهش هزینه •

قسمت های مختلف برج 44



برج نورپردازی در شب : ویژگی بارز •

ال ای دی شده که به المپ 4500استفاده •

.وسیله کامپیوتر کنترل میشود•

انرژی در شب به وسیله کنترل مصرف •

و بساته شادن بااز با:حس گر دمایی در خارج برج •

درها و ها پنجره 

سیستم الکترونیکی برج 45



شیشه های دوجداره در گنبد کاهش دمای: تنظیم جریان هوا و تهویه طبیعی •

ساختمان به دلیل وجود محفظه ی هوا بین دو پوسته 

سیستم تهویه طبیعی 46



درصد 25/11تقریبا :انرژی بدست آمده از تابش خورشیدی •

زیپرهیز از بکارگیری مصالحی چون فرمالدهید، آزبست و یا سرب به خصوص در رنگ امی•

وزونابرای جلوگیری از تخریب الیه ی : استفاده از شیشه هایی فاقد هرگونه سی اف سی •

راهکارهای بهینه سازی 47



با سپاس از توجه شما
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