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  چکیده

را در پی دارد که به موجب آن چه بسا بخش انرژی، پیامدهای جبران ناپذیری  بحران و طبیعی منابع امروزه توسعه شهرها بدون توجه به کاهش

 دگان رو به کاهش یا اتمام است و این امر موجب روی آوردن به طراحی پایدار شده است.ای از منابع آینعمده

گذار در تأثیر و باشد بلکه بیش از آن به کلیتی به هم پیوستهمیها نپایداری ساختمان وابسته به مطالعه و بررسی مبحث پایداری در معماری صرفاً

 گردد.توجه به مسئله توسعه شهر پایدار میها اشاره دارد که موجب بردن کیفیت زندگی انسان رفاه ساکنین و باال ءارتقا

های آینده برای رفع کردن امکانات نسل بدون محدود که نیازهای نسل امروز راگویند  ای راراحی و توسعه پایدار شهری، توسعهط ؛در تعریف

 .]7[ زشان پاسخگو باشدنیا

بررسی قرار  آن شدیم شهر مصدر را به عنوان نمونه موردی اجرا شده مورد تحلیل و های عینی طراحی پایدار بریابی به شاخصهدر راستای دست

 دهیم.

 ، به عنوانریزی شدهرنامهدقیق و ب اجرای منحصر به فرد و عین طراحی مدرن و های معماری سنتی بومی درگیری از ویژگیبهره مصدر با شهر

 .شودمعرفی می "بدون آلودگی و شهر پایدار، بدون کربن "،سازگار با محیط زیست کامالً اولین شهر

تحرک  پایداری در این شهر، بر مبنای مطالعات نظری مربوطه به موضوعاتی از جمله توجه به محیط زیست، های صورت گرفته در حوزهبررسی

 دی اشاره دارد.اقتصا اجتماعی و رشد

 به باشد،برداری شده آن میکه بخش بهره شهر انستیتوتکنولوژی این انجام مطالعات میدانی از ورو بازدید گروه تحقیقاتی معماری پیدر این مقاله 

 شود.اشاره می ،مبدل ساخته است ،آنچه آن را به اولین شهر پایدار ضعف پروژه و هر ها، نقاط قوت و گاهاًویژگی

 

 "شهر پایدار"،"سازگار با محیط زیست"،"مصدر شهر "،"معماری پایدار":   کلیدیهای ژهوا
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Studying the topic of sustainability in architecture is not solely dependent on the sustainability of buildings, but over the whole 

interconnected and influence in promoting the well-being of residents and enhance the quality of life refers, Regarding the issue of 

sustainable development is the cause. 

Masdar city while enjoying traditional local architectural features and unique modern design and a detailed implementation plan, as 

the first city environmentally friendly, "sustainable city, without carbon and without pollution" is introduced. 

Studies in the field of sustainability in the city, based on theoretical studies related to issues such as respect for the environment, 

social mobility and economic growth point. 

In this paper, following the visit of architectural research and field studies of the Institute of Technology of the city that is part of its 

operation, features, referred strengths and occasionally weakness project. 
Keywords:”sustainability architecture”, “masdar city”, “sustainable city” 
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 دمهمق
جهان در شهرها زندگی خواهند  درصد از جمعیت 00،2010تا سال 

 .]2[ کرد

یش افزا ،ینی منجر به افزایش تقاضای انرژیافزایش شهرنش

 شود.میها و لزوم توجه در حفظ و مراقبت از منابع انرژی زیرساخت

توجه به عوامل  ق طراحی معماری پایدار وابستهپیرو مطالعات فو

 باشد.استفاده بهینه از منابع انرژی میزیست محیطی و 

این دو مقوله جدا از  و باشدشهر پایدار وابسته به معماری پایدار می 

 آیند.هم بدست نمی

پایدار پس از گزارش کمیسیون براتلند در سال  صطالح توسعها

اختالف  به طور وسیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 7332

 ود دارد.سر معنای آن وج نظرهایی بر

-ست، بدان معنا که جامعهااگرچه مفهوم محوری در تمام تعابیر یکی 

ای پایدار است که در آن شرایط انسانی و اقتصادی و اکوسیستم 

 ول و در حال بهبود باشد.جاری مقب

 معماری وشهرسازی پایدار

 پایداری تعریف

 .]1[ دهخدا پایداری را به معنای بادوام، ماندنی آورده است

 World Commission on)یون جهانی محیط زیست و توسعه کمیس

Environmental and Development )(WCED)  نیز آن را این گونه

توسعه پایدار فرآیندی است که نحوه استفاده از "کند؛ تعریف می

گیری تکنولوژی و توسعه آن را سمتها و گذاریمنابع، هدایت سرمایه

لذا توسعه پایدار عبارت از  "سازدار میبا نیازهای حال و آینده سازگ

" باشددگرگونی اساسی در کیفیت زندگی، تفکر، تولید و مصرف می

]4[. 

 های پایداری شهریشاخص

ست که اتوسعه پایدار شهری به معنای فراهم آوردن شرایطی 

شهرنشینان امروز و فردا بتوانند درون آن در کمال آرامش و امنیت 

 .مند گردنددرستی، از رفاهی نسبی بهرهضمن تنزندگی کنند و 

ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی اصول و در قالب نظریه

توان برای توسعه پایدار در مقیاس شهر، معیارهای زیادی را می

روستا، محله، منطقه و ... بر شمرد. در مبانی توسعه پایدار باید یه 

 همگرایی دیدگاه سه گروه توجه شود:

هایی را مبتنی بر به حداکثر رساندن اددانان که روشنخست اقتص

آوری موجود در های سرمایه و فنرفاه انسانی با توجه به محدودیت

ها است که بر گیرند. دومین دیدگاه مربوط به اکولوژیستنظر می

های سیستم اکولوژیکی تأکید دارند. نقطه حفاظت از تمام زیرمجموعه

دهد. بر اساس مین دیدگاه را تشکیل میشناسان نیز سونظرات جامعه

ها نقش اصلی را در توسعه پایدار دارند و الگوهای این نگرش، انسان

-ها و تدابیر مناسب به منظور دستحلاجتماعی آنان برای تعیین راه

  .]5[ کندیابی به توسعه پایدار نقش مهمی را ایفا می

 
 

 
 و نمودار فوق عناصرکلیدی طراحی پایدار عبارتنداز:طبق مطالعات 

 حفاظت از محیط زیست

 توسعه اجتماعی

 رشد اقتصادی

شهرسازی شهر  پایداری در معماری وهای بررسی شاخص

 مصدر
ناسب تحقق اهداف فوق از جمله ایجاد بستر ممین و تأ چگونگی

ین در این ب باشد.باحث معماری و شهرسازی امروزه میترین ممهم

به  "شهر مصدر "نام  متفاوت با ای کامالًمی توان به طرح پروژه

های ترین دستاوردیکی از مهم ها والشای از این تعنوان نمونه

 معماری و شهرسازی نوین نام برد.

 "نورمن فاستر"که توسط معمار مشهور انگلیسی  "مصدر"شهر 

ازگار با س طراحی شده است، اولین شهر پاکیزه دنیاست که کامالً

 "شهر پایدار، بدون کربن، بدون آلودگی "محیط زیست بوده و به نام 

 .نامیده شده است

های طراحی معماری و شهرسازی شهر پایدار را در شاخصاز این رو 

یابی به نقاط ا دستب تا ایمدادهشهر مصدر مورد تحلیل و بررسی قرار 

های روشن اسخادامه مسیر طراحی پایدار به پضعف و قوت شان در 

 تری دست یابیم.

 

  بهره گیری از منابع انرژی

  انرژی باداصول طراحی در بهره گیری از 

م گرم و خشک مصدر در تعدیل استفاده از انرژی باد در اقلیبی شک 

 باشد.ذار میگدما تأثیر

در شهر مصدر مدرن  برج بادطراحی و ساخت از این رو در این شهر، 

صورت متر 55ی با ارتفاع نتهای باد ستم برجگیری از سیسعین بهره

بادهای فوقانی توسط تواند با دریافت جهت که می، گرفته است

آن را دریافت و به فضای باز میدان در بینی شده، سنسورهای پیش

 پایین هدایت کند.

 دیاگرام عناصر کلیدی پایداری -1 تصویر

 نگارندگانمنبع: 
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های گرم های بادانرژی باد در مقابل زیانگونه نهایت استفاده از این

 .]0[ قرار می گیرد منطقه کویری امارات

 

 

 
 

  شیدانرژی خوراصول طراحی در بهره گیری از 

های فتوولتائیک پنلاز عظم انرژی الکتریکی در شهر مصدر، بخش ا

تواند انرژی کیلووات می 700ق مطالعات یک برج طب شود،تولید می

 ماید.مین نه صورت ساالنه تأخانه را ب 75-70الکتریکی 

استفاده از سرمایش حرارتی بوسیله کلکتورهای خورشیدی برای 

تولید آب و رطوبت زدایی هوا دیگر کاربرد استفاده از انرژی خورشید 

است که نیز موجب کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای یک سیستم 

 تهویه مطبوع می شود.

 شود.شو نیز از این طریق تأمین میوآب گرم حمام و شست

 

 

 

 

 
 

 اصول طراحی در بهره گیری از زمین 

هایی صورت ی زمین حفاریجهت استفاده از انرژدر شهر مصدر  

مین آب گرم خانگی را ت که می تواند سرمایش حرارتی و تأگرفته اس

 فراهم آورد.

ر با استفاده از شه ای از بار سرمایشیطبق تحقیقات بخش عمده

تأمین تواند به طور دائم از گرمای زمین گرمایی چیلرهای جذبی می

از این طریق نیز امکان  ،وشوها و شستمین آب گرم حمامگردد که تأ

 باشد.پذیر می

 

 آبگیری از اصول طراحی در بهره 

نیز در جهت کاهش دما در  ،و استفاده از انرژی آن حفاظت از آب

 باشد.یار قابل توجه و مورد بررسی میبسشهر مصدر 

مصرف آب این  قرار بر آن است تا های طراح،بر مبنای پیش بینی

 .شهرهای عادی با همین اندازه باشدآب مصرفی  00 % برابر شهر

شود و بازیافت می صد آب در شهر مصدرطبق مطالعات هشتاد در

 خواهند بود:سه خط آب دارای ها ها وادارهخانه

 ب شهری      ب.آب خاکستری          پ.آب فاضالب     الف.آ

هر چند نوبتی  بازیافت آن در ،دف در استفاده بهینه از آب موجوده

 برق تولید براینیز از لجن فاضالب حتی  باشد وکه امکان دارد، می

 شود.استفاده می

گرهای و حس آوری آب بارانجمعگیری، های شبنمسامانه

تحقق  از جمله نکات مورد توجه طراحی جهتی نیز الکترونیک

  شود.استفاده میوری مصرف آب در طراحی شهر از باالترین حد بهره

بناهای آبی نظیر استفاده از مناظر و عالوه بر کاربرد آب در طراحی 

آب در فضاهای باز به طور غیرمستقیم در  و ... حضورها ها، برکهفواره

؛ تإمین ثیر داردمحیط و ایجاد محیطی آرامش بخش تأ خنک کردن

صورت سیستماتیک و با چرخش آب و بازگشت آن ه ها نیز بآب آن

  .به آب نماها در طراحی لحاظ شده است

 

 

 

 استخر  انستیتو تکنولوژی -5 تصویر

 نگارندگانمنبع: 

 حاشیه شهر مصدر –مزرعه فتوولتائیک  -4 تصویر

 www.masdar.aeمنبع: 

 تصویرراست:خوابگاه دانشجویی انستیتو تکنولوژی -3 تصویر

 رکز تحقیقات انستیتو تکنولوژیتصویر چپ:م

 نگارندگانمنبع: 

 انستیتو تکنولوژی شهر مصدر ساختمان -2 تصویر

 www.masdar.aeمنبع: 
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در صرفه جویی  ثرعناصر طراحی معماری و شهرسازی مؤ .7.7

 انرژی

 

 حفاظت از محیط زیست 

 گیری مناسبجهت 

 

 

 
 

ها که موجب به حداقل رساندن اثرات تمانگیری مناسب ساخجهت

وری انرژی و کنترل جریان باد و افزایش بهرهمنفی تابش خورشید 

 شود.می

کل این شهر رو به شمال شرقی است تا جریان عالوه بر مسائل فوق 

ی خنک شب در این شهر، بیشترین مقدار باشد و قرار گرفتن بادها

  .آن در معرض بادهای گرم روز کاهش یابد

 یکپارچگی -هافرم فشرده ساختمان 

اندازی های باریک موجب ایجاد سایه ها با کوچهفرم فشرده ساختمان

 ثیر بسزایی دارد.شده و در کاهش دمای شهر تأ

های باریک در شهر شده است که موجب ایجاد کوچه ،این فرم فشرده

دهد و ه شدت کاهش میسایه اندازی بنا در سطح آن دمای هوا را ب

 گذار است.ها تأثیرش آسایش حرارتی و کیفیت زندگی آندر افزای

 

 

 
 مصالح 

ر باا  در شهر مصدر از جدیدتریرین محصوالت ساازگا  طبق مشاهدات

 .ه شده استمحیط زیست استفاد

های مصالح ها و ویژگیمصالح مدرن در عین حال با قابلیتاستفاده از 

باشد کاه در مطالعاات   خصوصیات بارز طرح میبومی منطقه از دیگر 

 میدانی بسیار قابل توجه بود.

ت کااهش انتقاال   در جها  سسه شاهر مصادر  های مؤمای ساختمان ن

قسامتی از   رفتاه در  کاار ه با  مصالحاند. بعضی از حرارت توسعه یافته

بازتااب   دارای خاصایت سابکی و   سسه مصدرهای مؤنمای ساختمان

 .باشندهای مسکونی میمانکننده نور روز به آپارت

هاای  هاا اساتفاده از ساازه   کاربردی در بعضی از این ساختمان مصالح

هاا از ناوعی پالساتیک    که پوشش خاارجی آن د نباشبتنی مدرن می

تترافلوراتیلن تشکیل شده و در باالی آن -نشفاف و سخت به نام اتیل

هاای  است. در نقطه مقابل، ساختمان صفحات فتوولتائیک قرار گرفته

مسکونی با پوششی شبیه به خاک رس قرمزرنگ که برگرفته از زباان  

با استفاده از الگوهاای پارامتریاک اصایل،     معماری بومی منطقه است

ه بادون اغاراق بخشای    نماهایی منحصربه فارد را ایجااد نماوده ، کا    

 جدانشدنی از هویت شهر مصدر را تشکیل می دهند.

 

 

 

بخشی از مصالح به کارفته در نمای بناهای انستیتو تکنولوژی  -9 تصویر

 شهر مصدر

 نگارندگانمنبع: 

 نمودار بررسی دمای هوا در شهر مصدر و شهرهای مشابه امارات -8 تصویر

  www.masdar.ae منبع:

تمان ها در شهر مصدر با توجه به اصول معماری جهت گیری ساخ -7 تصویر

 منطقه

 www.masdar.ae منبع:

 های میانی انستیتو تکنولوژیاستفاده از آب در حیاط -6 تصویر

 نگارندگانمنبع: 
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  نمای دوپوسته 

وظیفه اصلی آن  گیری از نمای دو پوسته در شهر مصدر عالوه بربهره

های نما با توجه که کاهش دمایی باشد، با ایجاد یکپارچگی در پوسته

بته متنوع در رنگ و با محیط و ال ازگاررفته س به مصالح به کار

 بصری مطلوبی را نیز ایجاد کرده است. ساختار جلوه

 

 

 
  حمل ونقل 

و ( prt)های برقی م حمل و نقل شهر مصدر شامل ماشینسیست

 عمومی برقی در مسیرهای مشخص و بدون تولید وسایل نقلیه

 باشند.اک میآلودگی و مصرف انرژی های پ

 مسیر مشخصی را با  prtهایجهت ورود به شهر مصدر ماشین

کنون و  تا ،شونده داخل شهر وارد میسیستم خود کنترل پیموده و ب

ها و در ستیتو تکنولوژی مصدر تنها وسیله نقلیه این ماشیندر ان

رت پیاده یا با صوه باشند و سایر مسیرها بمسیر گفته شده می

 شوند.می دوچرخه پیموده

اما درآینده مترو وسایل نقلیه عمومی در ادامه مسیر ساخت پروژه 

 برداری خواهند شد.بهره

 

 

 
 

 رشد اجتماعی 

 ،های داخلیحیاط ی،های شهرمیدان طراحی مرکزمحله ها 

باشد و آن می لوژی شهر مصدر که بخش ساخته شدهدر انستیتو تکنو

ه همراه دولی از کل مجموعه است حیاط مرکزی سرسبز بدر واقع م

نه تنها کیفیت فضایی را در آن افزایش  ،آب نماها و سکوهای نشستن

 داده است بلکه مرکز تجمع افراد و ایجاد تحرک اجتماعی ست.

و بیابان که موقعیت  ها به هیچ وجه نشانی از کویردر این مرکز محله

طراحی  خورد و این از جمله نکاتباشد به چشم نمیمکانی آن می

 آیند.حائز اهمیت آن به شمار می

 

 
 

 
 سواری در راستای دوجرخه پیاده، طراحی فضای عابر

 تحرک اجتماعی 

ای هبه گوندر راستای طراحی شهر پایدار و زیر صفر طراحی این شهر 

ه ل نداشته و بنق ست که غالب فضاها دسترسی بوسیله حمل وا

 صورت مسیر پیاده یا دوچرخه طراحی شده است.

ا و آب هدسترسی ها ورسیدن به مرکز محله طراحی مسیرهای کوتاه،

دست آمده موجب شده است که میل افراد در ه هوای مطلوب ب و

 سواری افزایش یابد.روی و دوچرخهادهپی

 

 حمل ونقل پاک در شهر مصدر -11 تصویر

 نگارندگانمنبع: 

 نمای دو پوسته در ساختمان انستیتو تکنولوژی مصدر-11 تصویر

 نگارندگان منبع:

 میادین و مراکز محله های طراحی شده در شهر مصدر -8 تصویر

 www.masdar.aeمنبع: 

 مرکزی انستیتو تکنولوژی مصدر سمت چپ،باال : حیاط -9 تصویر

 نگارندگانمنبع: 

 

http://www.masdar.ae/
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 رشد اقتصادی 

چرا  شد اقتصادی موثرند.ها و رمجموع عوامل فوق در کاهش هزینه

ترین عامل منابع انرژی و کاهش مصرف آن، مهمکه استفاده بهینه از 

 باشد.دی میجویی اقتصادر صرفه

 

توسط شهر مصدر در  طراحی مین آسایش تأکنترل  .7.2

 KPIشاخص 

های کلیدی ، یا همان شاخص(KPI) های کلیدی عملکردشاخص

ا روند سیر به سوی اهداف دهند تامکان می طراح به (KSI)  موفقیت

 .نمایند و اندازه گیری کالن سازمانی را تعریف

موریت کالن خود را مشخص نموده، تمامی أم طرحهنگامی که یک 

کند، به روشی یی کرده و اهداف خود را تعریف میذینفعان را شناسا

گیری نماید. شرفت خود را به سوی اهداف اندازهنیاز دارد تا پی

در شهر  .سازندی عملکرد این امر را ممکن میکلیدهای شاخص

 اند:وسط محققان تأیید شدهتمصدر عناصر ذیل 

 
 : جدول شاخص های پایداری در شهر مصدر1جدول 

 هدف KPIشاخص  ردیف

 کاهش%50 مصرف انرژی 1

 کاهش%50 استفاده از آب درونی 2

  استفاده از آب بیرونی 3

انحراف از محل های دفن %50 ی از زباله هابهره ور 4

 زباله

انحراف از محل های دفن %10 ساخت و ساز زباله 5

 زباله

 کاهش در ساخت و ساز کل%75 مصالح کربنی 6

   

 

دودی توانسته است توقعات از توان گفت شهر مصدر تا حاز این رو می

 شهر پایدار را برآورده سازد.

و انرژی صفر که با رویکردهای طراحی  شهری سازگار با محیط زیست

 حداکثر استفاده را از منابع انرژی دارد.

 

 نتیجه گیری
به توسعه شهری یابی کارهای طراحی جهت دستدر این مقاله راه

-تحقیقات و تعاریف انجام شده و با بررسی این راه پایدار با مطالعه

ه به عنوان شهر مصدر، انستیتو تکنولوژی ک کارها در بخش اجرا شده

بررسی قرار گرفت  مدولی از کل شهر معرفی شده است مورد تحلیل و

تردید موارد دیگری نیز پیرامون این موضوع در این شهر توسط و بی

فته است که در تکمیل شهر بروز کارشناسان آن مورد مطالعه قرار گر

 نماید.می

س شک نگاه همگان را به شهر مصدر معطوف کرده است لمآنچه بی

عینی نمود مطالعات و تحقیقات پایداری در آن است، از این رو ست 

ط زیست و کربن صفر با محی سازگار که شهر مصدر به عنوان شهر

 شود.شناخته می

با توجه به های طراحی بندی شاخصدر نمودار ذیل در یک جمع

 یابی به شهر پایدار عنوان شده است.جهت دستتوضیحات فوق 
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