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بـرای معمـاری بامصـرف انـرژیکم

قیمت 20000:تومان

هیـو هـیوود

ایـن کتـاب از مجموعـة مختصـر و مفیـد 101قانـون بنیـادی،
بـا تمرکـز بـر روی مصـرف انـرژی در سـاختمانها و بـه کارگیـری
قوانیـن بنیـادی و سـاده ،بـه عنوان حلقـه اتصال بین طـراح و اصول
بنیادیـن مصـرف بهینـه انـرژی در سـاختمانها عمـل مینمایـد؛
اصولـی مبتنـی بـر چگونگـی پاسـخ ابنیه بـه محیط اطرافشـان.
ایـن قوانیـن کمـک میکننـد تـا متغیرهـای کلیـدی طراحـی
سـاختمانهای غیرفعـال همچـون جهتگیری ،خورشـید ،بـاد ،نور،
منظـر ،جـرم حرارتی ،فرم و  ...را پیش از آنکه دسـت بـه کا ِر طراحی
شـوید ،در نظـر بگیریـد .ایـن قوانیـن حـوزه وسـیعی از موضوعـات
طراحـی را پوشـش میدهنـد؛ از تصمیمگیـری راجـع بـه موقعیت و
مکانیابـی تـا تفکـری خـارج از کلیشـههای معمـول درباره پوسـته
قوانین جهانشـمول
سـاختمان و تعامـل بـا نیروهـای طبیعت .ایـن
ِ
بینـش و خالقیـت در دانشـجویان و معماران با تقویـت کرده و باعث
میشـوند اسـتراتژیهای مناسـب برای معمـاری پایدا ِر پاسـخگو به
نیازهـای انسـانی در هـر اقلیم ،بـه کار گرفته شـوند.
کتابشناسـي روايـي ارائه شـده ،به توضیـح قوانین بنیادی و سـابقه
عمیـق مطالعاتي و تحقيقاتـي مرتبط با تدوين ایـن قوانين میپردازد
و امـکان دسترسـی بـه منابـع اطالعاتـي بيشـتري را بـراي تحقيق
دربـاره مطالـب عنـوان شـده توسـط نویسـنده ،همزمان بـا ارجاع به
داخـل متن فراهم مـیآورد.
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پیشگفتار
بشــر در طول تاریخ ،ساختمانهایی را در واکنش مستقیم و شهودی به محیط زیست و
شــرایط جوی محیط زندگیاش بنیان نهاده است که آسایش خودش را تضمین کند و
بجای مقابله با نیروهای طبیعت ،با لحاظ نمودن محدودیت منابع ،آنها را به خدمت بگیرد.
در عصر حاضر نیز همچون گذشــته با داشتن درکی صحیح از اصول بنیادی روشهای
پاســخگویی ساختمانها به محیط پیرامون ،میتوان به میزان قابل مالحظهای مصرف
انرژی را کاهش داد .تمرکز این کتاب بر روی طراحی ساختمانهاییست که نیاز به میزان
1
انرژی اندکی (گرمایش ،سرمایش و روشنایی) داشته یا حتی از آن بی نیازند.

نیاز ما به انرژی به منظور تولید گرما ،سرما و نور در ساختمانهاست و بخش اعظم انرژی
مصرفی ما از طریق ســوختهای فسیلی (نفت ،ذغال ســنگ ،گاز) تأمین میشود که
منابع پایانپذیر میباشند و در نهایت به اتمام میرسند .قبل از اینکه به دنبال جایگزین
نمودن انرژیهای مشــتق از منابع فسیلی باشیم ،ابتدا میبایست اطمینان حاصل کنیم
که ســاختمانهای ما کمترین میزان انرژی ممکن را مصرف میکنند فارغ از آنکه این
انرژی از چه منبعی فراهم گردیده است .همه منابع انرژی ،از مرحله تولید تا زمان استفاده،
تأثیرات منفی بر این سیاره خواهند داشت.

گذشــته از این حقیقت که منابع سوخت فسیلی محدود هستند ،دلیل دیگری نیز برای
لزوم کاهش میزان مصرف انرژی ســاختمانها وجود دارد .شیوهای که ما برای تبدیل
سوختهای فسیلی به انرژی حرارتی ،نور و نیرو به کار میبریم به تولید دیاکسیدکربن
منتهی میشود که خود یکی از گازهای گلخانهایست .بنابراین ارتباطی بین ساختمانها،
گرم شــدن زمین و تغییرات آب و هوایی وجود دارد ،در واقع ساختمانها مسئول تولید
حدود نیمی از دیاکسیدکربن تولید شده توسط ما هستند.

به طور قطع میزان انرژی مصرفی برای ساخت ابنیه قابل مالحظه است؛ به عنوان مثال از
مرحله گودبرداری و خاکبرداری تا پختن و سپس انتقال آجر به پروژه؛ و این مسئلهایست
که طراحان میبایســت با آن دست و پنجه نرم کنند ،هرچند که بیشترین میزان انرژی
توسط ساختمانها در طول زندگی آنها مصرف میشود .همه ما در این مسیر ،مدیریت،
طراحی ،اجرا و اقامت در ساختمانها ،نقش و مسئولیتی قابل مالحظه در کاهش انرژی
مصرف شده توسط ساختمانها برعهده داریم.

 -1کتاب دوم این مجموعه با عنوان « 101قانون بنیادی برای شهرها و ساختمانهای پایدار» با
ترجمه ایران بهلولی همزمان با این کتاب توسط کتابکده کسری منتشر شده است.

طرح مسأله و کاربرد قوانین بنیادی
اجداد ما میدانستند که چگونه میتوان با معماری بومی ،شرایط آسایش فضای زندگی را
با استفاده بهینه و حداقل از منابع ایجاد نمود و الزم است تا ما مهارتهای شهودی آنها
را آموخته و برای دنیای آینده به کار گیریم .هدف این کتاب ،باز شناســایی این دانش و
ادراک ،تشریح ساز و کار ساختمانهای کم مصرف یا بدون مصرف و زمانبندی اجرایی
شدن آنها بر این سیاره است .کتاب قصد دارد تا خواننده را با  2مطلب آشنا سازد:
 درک قوانیــن جهانشــمول طبیعت که نحوه پاســخگویی ســاختمانها به محیطپیرامونشان را کنترل میکند.
 تعیین راهحلهای بنیادی با مصرف انرژی کم برای ساختمانهای جدیداالحداث و یابهبودسازی ساختمانهای موجود.
قوانین بنیادی مذکور درباره اصول پایه بهینهســازی مصرف انرژیست .برای آن دسته
از خوانندگانی که به دنبال محاسبات ،اندازهگیری ،شبیهسازی و تحقیقات بیشتر هستند،
فهرست روایتگونه (روایی) کتاب ،برخی از مطالب کلیدی و فرمولهای پایهای را که در
قوانین نهفتهاند معرفی میکنند.
ساختمانها وجود دارند تا شرایط اقلیمی را تغییر دهند .آب و هوای فضای بیرونی در هر
شرایطی که باشد ،ساختمانها وضعیت آسایش را برای محیط داخل فراهم میکنند .در
ساختمانهای جدید روند حصول آسایش به گونهای یکپارچه است که از مرحله انتخاب
مکان بنا شروع شده ،به دنبال آن مذاکرات ،تصمیمگیریها و جهتگیری بنا ،فرم و سپس
1
طراحی پاکت حجمی ســاختمان (دیوارها ،سقف ،و کف ،که با عنوان «پوسته خارجی»
ذکر شده است) و فضاهای داخلی خواهد بود .در آخرین مرحله ،این ساکنین هستند که
تصمیم میگیرند آیا ساختمان در فراهم نمودن فضای آسایش موفق بوده است یا خیر که
در صورت منفی بودن ،آنها خود به صورت سنتی به تهیه منابع گرمایشی یا سرمایشی
مبادرت میورزند« .قوانین بنیادی» به دنبال محدود کردن نیاز به مصرف انرژیســت.
رونــد طراحی که در باال اشــاره شــد در ســاختار این کتاب منعکس شــده اســت.
تصمیمگیریهای اولیه در مرحله طراحی بســیار ماندگارتر از تصمیمات مراحل بعدی
اســت .به عنوان مثال ،امکان تغییر در مکان و جهتگیری یک ســاختمان ،به جز در
مواردی همچون معماریهای پرتابل (قابل انتقال) ،وجود ندارد .در صورتیکه پوسته بنا
را میتوان با عایقبندی اضافی و یا با به کارگیری تکنولوژیهای در دسترس ارتقاء داد.
1- Fabric

معماریهای اولیه نسبت به مصرف انرژی و راندمان انرژی ساختمان بسیار با مالحظه
عمل میکردند .از آنجاییکه این تصمیمات حیاتیاند ،بهتر اســت تا صحیح و مناسب
اتخاذ شــوند« :قوانین بنیادی» به عنوان راهنما ،برای این تصمیمات اولیه و پایدار عمل
میکند؛ تصمیماتی که نه تنها بناهایمان را به طبیعت پیوند میزند بلکه به عنوان مواد
الزم برای تهیه یک معماری شاعرانه به کار میرود.
هدف کتاب ارتباط با مخاطبین در سراســر دنیا بوده ،که این مسئله چالشهایی را برای
خواننده و نویســنده به وجود آورده اســت .یکی از مشکالت تمام معلمین طراحی این
اســت که چگونه میتوان به مکان قرارگیری خورشید اشاره کرد؛ فاکتوری اساسی که
بسیاری از «قوانین بنیادی» را تحت تأثیر قرار میدهد .وقتی به نمای یک بنا اشاره داریم
که در معرض آفتاب نیمروز اســت ،عبارت «رو به جنوب» در نیمکره شمالی قابل درک
اســت ،در حالی که در نیمکره جنوبی خورشــید در مسیر شمال حرکت میکند و جهت
آفتابگیر شمال است .به همین جهت انتخاب ما در این کتاب ،عجیب اما کاربردی است:
«خورشیدگرا» 2یا «رو به جنوب»( 3شمال ،برای نیمکره جنوبی) و گاهی هم «رو به استوا».4
جهت مقابل خورشید نیز گاهی با عنوان «جهتگیری غیرخورشیدی» 5نامبرده میشود.
این عبارتهایی با محوریت نیمکرهها ،تنها در جایی که عبارت مورد نظر برای بیان یک
قاعده کلیست ،استفاده میگردد.
در پایان ،نگاهی اجمالی خواهیم داشــت به آیندهای که در آن الزم است تا ساختمانها
انعطاف و تطبیقپذیری بیشتری برای مواجهه با شرایط جوی غیر قابل پیشبینی داشته
باشند« .قوانین بنیادی» برای آب و هوای حال حاضر مناطق زمین و احتماالت آینده قابل
استناد هســتند .به عنوان مثال ،ممکن است برخی مناطق معتدل شرایط جوی مشابه
تابستان گرم/زمستان سرد را که در کتاب بررسی میکنیم ،در آینده تجربه نمایند ،و این
بدان معناســت که قوانین امروز برای زمســتان در اقلیم سرد و تابستان در اقلیم گرم را
میتوان مد نظر قرار داد.
ســادگی این «قوانین بنیادی» بستر مناســبیاســت برای پرورش خالقیت در ایجاد
ســاختمانهای با مصرف انرژی پایین و شــهرهایی دلپذیر و پاسخگو به نیازهای بشر
در این دنیای متغیر.
2-Solar-oriented
3-South-facing
4-equator-facing
5-non-solar-oriented

نکتـههـا ،مشاهـدات و منـابـع
یک کتابشناسی روایـی
قوانین بنیادی نتیجه بیش از  30ســال تجربه در زمینه آموزش و تدریس،
تمرینات معماری ،تحقیق ،سفر ،مشاهده ،مطالعه ،مصاحبه ،گوش نمودن
و تفکر است .در نظر داشته باشید که در پس تمام این قوانین بنیادی ،یک
مجموعه مطالعاتی یا تحقیق علمی یا معادلهای برای تعریف آن قرار نگرفته
پیش رو به
اســت .هرچند که برای بســیاری از آنها چنین است ،و نکات ِ
منظور کمک به خواننده مشتاقی اســت که میخواهد مطالب بیشتری را
درباره پیشینه این قوانین بداند .مآخ ِذ این نکات ،کتابها و منابع اینترنتی
هســتند که الهام بخش نویسنده بوده و به قســمت کتابشناسی مرتبط
شدهاند.
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کتابشناسی روایی

نکتهای در رابطه با آسایش حرارتی

تحقیقات زیادی در رابطه با این موضوع و م دلهای متعددی که آن را تعریف میکنند ،انجام
ن است که عوامل زیادی بر احساس انسان از آسایش تأثیر میگذارد
گرفته است .مسئلهای 
که شامل دما ،رطوبت ،سرعت هوای داخل ،لباس ،فرم بدن ،جنسیت انسان ،فعالیت و غیره
میشــود .به طور خالصه ،در م دلهای ثابت ،علیرغــم تغییر فصل و مکان ،دمای هوای
فضای داخل میبایست بدون تغییر باقی بماند ،درحالی که در م دلهای تطبیقی ،تغییر شرایط
بیرونی در نظر گرفته میشود و امکان انطباق فعالیت ساکنین با محیط داخل وجود دارد.
بیشــتر آنچه درباره نحوه عملکرد ســاختمان نوشته شــده ،صرفاً تکنیکی و علمی بوده و
علیرغم ارتباط موضوع با احساسات انسان ،همچنان ممکن است برای افراد غیر متخصص
به راحتی قابل درک نباشد .برای فهم بهتر ،در اینجا اشاره میشود به تعریف مایکل هامفری
از «رویکردهای تطبیقی» 1درکتاب دماهای آســایش حرارتی[( ]14ص )3-43؛ وی در این
مقاله به ما خاطر نشــان میکند که انسانها ســالها پیش از آن که قادر به مدلسازی و
پیشبینی عملکردشان باشــند ،راههای رسیدن به محیطهای آسایش را یافته بودند و این
همان چیزیست که قوانین بنیادی به آن میپردازد.
َچپل و شــاو در نوشتهای با نام آسایش :بررسی فلســفهها و الگوها[ ]33خالصهای عالی
از موضوعات و ایدههای مرتبط با جنبههای مختلف آســایش انسان در طول تاریخ مدرن
را گــردآوری کردهاند که منابع و مآخذ مفیدی را در بر میگیرد .آســایش یک معیار متغیر
اســت و توسط افراد در اقلیمهای مختلف تعریف و تفسیری متفاوت دارد .به خاطر میآورم
که معلمانم از عبارت «محدوده فاقد وجود ناراحتی» 2به جای «محدوده آســایش» 3استفاده
میکردند ،زیرا که منظور ،توضیح شرایطی است که اکثر افراد در آن احساس ناراحتی نکنند.
باروک جیوونی ،در کتابی که همیشه روی میز من است با نام مالحظات اقلیمی در طراحی
شهری و ساختمان[ ،]9فلســفه چگونگی انطباق انسان با محیط اطرافش را مورد بحث و
بررسی قرار میدهد .وی (ص )3-36نظرش را اینگونه بیان میکند« :مناطق اقلیمی مختلف
باید دارای استانداردهای آسایشی متفاوت باشند».

1 - Adaptive approach
2 - Zone of lack of discomfort
3 - Confort zone
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قیمت 20000:تومان

هیـو هـیوود

ایـن کتـاب از مجموعـة مختصـر و مفیـد 101قانـون بنیـادی،
بـا تمرکـز بـر روی مصـرف انـرژی در سـاختمانها و بـه کارگیـری
قوانیـن بنیـادی و سـاده ،بـه عنوان حلقـه اتصال بین طـراح و اصول
بنیادیـن مصـرف بهینـه انـرژی در سـاختمانها عمـل مینمایـد؛
اصولـی مبتنـی بـر چگونگـی پاسـخ ابنیه بـه محیط اطرافشـان.
ایـن قوانیـن کمـک میکننـد تـا متغیرهـای کلیـدی طراحـی
سـاختمانهای غیرفعـال همچـون جهتگیری ،خورشـید ،بـاد ،نور،
منظـر ،جـرم حرارتی ،فرم و  ...را پیش از آنکه دسـت بـه کا ِر طراحی
شـوید ،در نظـر بگیریـد .ایـن قوانیـن حـوزه وسـیعی از موضوعـات
طراحـی را پوشـش میدهنـد؛ از تصمیمگیـری راجـع بـه موقعیت و
مکانیابـی تـا تفکـری خـارج از کلیشـههای معمـول درباره پوسـته
قوانین جهانشـمول
سـاختمان و تعامـل بـا نیروهـای طبیعت .ایـن
ِ
بینـش و خالقیـت در دانشـجویان و معماران با تقویـت کرده و باعث
میشـوند اسـتراتژیهای مناسـب برای معمـاری پایدا ِر پاسـخگو به
نیازهـای انسـانی در هـر اقلیم ،بـه کار گرفته شـوند.
کتابشناسـي روايـي ارائه شـده ،به توضیـح قوانین بنیادی و سـابقه
عمیـق مطالعاتي و تحقيقاتـي مرتبط با تدوين ایـن قوانين میپردازد
و امـکان دسترسـی بـه منابـع اطالعاتـي بيشـتري را بـراي تحقيق
دربـاره مطالـب عنـوان شـده توسـط نویسـنده ،همزمان بـا ارجاع به
داخـل متن فراهم مـیآورد.
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