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 Abstract     چکیده

کاهش   یسنت  يها  يوجود دارد که استراتژ  یروزافزون  یدر سراسر جهان آگاه

آب را کنترل کنند احتمال    انیکنند جری م  که تالش  خوادث زیست محیطی

که شکست   یدهند، هنگام  یم  شیمدت افزا  فاجعه بار را در دراز  يامدهایپ

دهد. از آنجا که   یرخ م  لیموانع س در پشت  ناپایدار  ها توسعه  پس از سال

هوا  راتییتغ و  افزا  یجهان   ییآب  در  شیباعث  شدن    دتری شد  و  ایسطح 

در سراسر جهان    دیشد  يها   البیشود، وقوع س   یم  ییو هواآب    يدادهایرو

 يرودخانه ا  ای  ییدلتا  یالبیکه در مناطق س  يادیز  تیشود. جمع  یتر مي عاد

و  یم  یزندگ به  تأث   ژهیکنند  خواهند گرفت.    رقرا  بیشترین حوادث  ریتحت 

است    ییآب و هوا  راتییمقابله با تغ  يبرا  یدفاع   ياستراتژ  کی  شناور  يرمعما

کند و به ی زده کار م لیدر مناطق س لیس  یعی طب يکه همزمان با چرخه ها

پایدار،به   مانع  جادیا  يجا معماري  رویکرد  پذ  انیجر  کمک  امکان  را   ر یآب 

  یی تواند صرفه جو  یمهایی احداث چنین ساختمان . کندکنترل می هدایت و 

و    لیکاهش س يهاياستراتژ ریبا سا سهیها در مقا نه یدر هز يقابل مالحظه ا

ساختمان هاي   يمطالعات مورد  پژوهش  نیکند. ا  جادیا  تغییرات آب و هوایی

آنها    يو اجزا  هاستم یرا با بحث در مورد س  يشنهادی موجود و پ  برروي آب  

از موانع    یساخت و ساز برخ  يهات یدر مورد محدود  نیکند. همچنی م  مرور

 ی رو بحث م   شیپ  یاحتمال  يکه از توسعه آن دلسرد شده اند و راه ها  ینظارت

 . شود

 

 There is a growing awareness around the world that 
traditional mitigation strategies which attempt to control 
water flow, increase the likelihood of catastrophic 
consequences in the long term, when failure occurs after 
years of unsustainable development behind flood 
barriers. As global climate change causes sea levels to rise 
and weather events to become more severe, severe 
flooding is becoming more common around the world. 
Large populations living in deltaic or riverine floodplains 
will be particularly affected by the worst events. Floating 
architecture is a defense strategy to deal with climate 
change that works simultaneously with natural flood 
cycles in flooded areas and instead of creating an obstacle 
with the help of a sustainable architecture approach, it 
enables the flow of water to be directed and controlled. 
The construction of such buildings can provide significant 
cost savings compared to other flood and climate change 
mitigation strategies. This research reviews case studies 
of existing and proposed overwater buildings with a 
discussion of their systems and components. It also 
discusses the construction limitations of some regulatory 
barriers that have discouraged its development and 
possible ways forward. 

 

     کلمات کلیدی

 معماري پایدار ، ساختمان شناور ،تغییرات آب و هوایی، آب 
 Keywords  

Sustainable architecture, floating building, climate 
change, water  

  مقدمه -1

 پرماجرا، توریستی هاي مکان  و فضایی گردشگري کنار در

 نظیرترینبی  بروي  زندگی  تجربه  براي را  فرصتی شناور هايزیستگاه

.  دهد می ارائه آن انگیز شگفت زیستگاه و آب یعنی عنصرجهان

 گرفته  نظر در  دریا برروي کوچک شهرک یک  عنوان به شناور  زیستگاه 

 سطوح سمت به    دریا  سطح از  سکونت قابل پیوندي  که  است  شده

 از ترکیبی با فرد  به منحصر مجموع یک و کندمی ایجاد دریا  پایین
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.  است داده جاي خود  در  را  علمی  امکانات  و  تفریحات  سکونتگاه، 

 و ساختمان  آن از  نیمی که شناور  زیستگاه  ساز  و ساخت   و  یـطراح

 آب از ناشی نیروهاي تحلیل توسط صرفاً است، کشتی دیگر نیمه

 مقاومت  براي  را  حفاظی مجموعه این ساختار تنظیم.  شود می  انجام 

 پایین،  سطوح در  آب فشار  افزایش  با.  کند می  فراهم آب  فشار برابر  در

 بدنه.  شوند می اتخاد  ساختمان  ایستایی حفظ براي  مخصوص تدابیر

 از تا شودمی تثبیت بنا اطراف در  نگهبان سازه توسط ورغوطه اصلی

 معماري  این.  شود حاصل اطمینان زمان هر در ابنیه عمودي موقعیت

 مشخص استفاده  اختصاص با  و کند  می پیروي ساختاري  الزامات  از

  و اصلی  بدنه.  کندمی امرتأکید این بر  متفاوت  طراحی  عناصر  به 

 سکوي یک و  خدماتی و  تفریحی مراکز ها،  اقامتگاه  از  ترکیبی مرکزي

 باالي در نیز مرکزي  نورگیر یک .دهد می  قرار  شما اختیار در را دید

 نفوذ داخلی هاي راهرو عمق به تا دهد می اجازه نور به ساختمان

 البی، و  کند می وصل  هم به  را  خصوصی  و عمومی  مناطق که کند،

 شناور زیستگاه .  اند شده واقع دریا  از  باالتر سطوح در  کافه  و  رستوران

 از  شماري انگشت تعداد حاضر حال در.  است متحرک  ساختار  یک

 به  ساختاري   پاسخ  و شناور  روابط  بررسی به شروع انگیزه  با مهندسین 

 که  است اصولی بر مبتنی پژوهش موضوع  .کنند می آب عظیم فشار

 محیط  و اکوسیستم حفظ  براي   اصلی هاي  دغدغه  از  امروز  دنیاي  در

 یک ایجاد دنبال به اصول این  بر تاکید با و روند می شمار به زیست

 نیاز  هم که  است  تجدیدپذیر هاي برانرژي متکی  و پایدار  زیستگاه 

 وارد را   آسیب  ترین کم زیست محیط به هم و  کند  تامین را  کاربران

 .نماید

 چارچوب نظری پژوهش  -2

 آب تغییرات اثرات و  هوا و آب تغییرات درباره شده انجام اخیر مطالعات

 است معنی بدان ،دریاهاست  آب سطح آمدن باال موجب که [1] هوا و

 باد  موج، از شناور زیستگاه. کرد خواهیم زندگی دریاها در روزي ما که

 تواند می حتی شناور ساختار این. کندمی استفاده خورشیدي انرژي و

  هیدروپونیک  کشت و پروري آبزي کشاورزي،  طریق از را خود غذاي

  آن، باالي در کوچک جنگل یک.  کند تولید(  خاک  بدون کشاورزي)

 واقع زیرین سطوح در مسکونی مناطق و بادي هاي توربین همراه به

 از کامل تصویر یک. دارد را حالت  بهترین طبیعی نور درآن که اند شده

  دو  هر از روشی و معنی درک با فقط هوا و آب وضعیت تغییر پدیده

 معماري سهم .بگیرد شکل تواند  می سازگاري و کاهش - مبارزه روش

 هاساختمان  ساخت  و طراحی بر مبتنی هوایی و آب تغییرات کاهش در

 آنها زندگی چرخه کل در که است زیست محیط با سازگار هايسازه و

 کربن اکسید دي انتشارگازهاي  ش ـکاه جمله از زیست، محیط بر تأثیر

 از باالتر کند، می کمک هوا و  آب تغییرات کاهش به که معماري.  دارند

 انرژي منابع از استفاده بر مبتنی که ت،ـ اس هاانرژي مدیریت همه

   .است انرژي مصرف میزان کاهش با مواد و پذیر تجدید

 پژوهش انجام فرایند و  شناسی روش -3

  تحقیق روش .3-١

 مراحلی بر تکیه با و کیفی مطالعات براساس پژوهش این تحقیق روش

 اطالعات وتحلیل تجزیه نظري، مطالعات پژوهش، مقدمات ارائه شامل

 و پایداري اصول تشریح با سو یک از پژوهش این .باشد می طراحی و

 کاربرد با دیگر سوي از و شود آغازمی تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده

 .پردازیم می طراحی پیشنهادات ارائه و مفاهیم این

  اطالعات جمع کردن روش .2-3

 مقاالت ها، کتاب مانند اسنادي و مروري هاي روش از پژوهش، این در

 سایت شده، تهیه هاي آمار و ها نقشه مرتبط، هاي نامه پایان و علمی

 هاي مانندنمونه شده انجام مطالعاتی  هاي طرح و معتبر اینترنتی هاي

 این در شده اجرا مسابقات آمریکا، و اروپایی هاي درکشور شده اجرا

 استفاده شناور زیستگاه  معماري و ها ویژگی شناخت جهت کشورها

 هاي روش از تر،دقیق  و  بیشتر شناخت براي همچنین .است گردیده

 و مصاحبه سایت، آنالیز و مطالعه محدوده از بازدید مانند میدانی

 .است گرفته صورت متخصص افراد با مشورت

 اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر  -4

تمام پیامدهاي مثبت و در جهت پیشرفت خود ،  صنعتی با    انقالب

گذاشت جاي  بر  زیست  محیط  بر  مخرب  این    .تاثیراتی  موازات  به 

مشکالت انقراض جاندارن و معضالت اجتماعی نیز بر علل قبلی افزوده  

رفت ازین مسئله معماري  نظران براي برونپژوهشگران و صاحب. شد

  توسعه   کشورها   از  برخی  در.  پایدار راه حال مناسبی در نظر قرار دادند

  مسائل   حل   جهت   در   شهرها،   براي  هایی   راهکار   گذاران،   سیاست  یافته 

معماري سنتی ایرانی  .  دادند  ارائه ...    و   انرژي  مصرف  کاهش   و   اجتماعی

هایی براي ایجاد سکونتگاه پایدار اندیشیده بودند  نیز از دیرباز راه حل

و نبود نیروهاي متخصص  اما در عصر معاصر به دلیل بی سلیقگی ها 

در ابتدا پژوهش    .در راس امور این راهکارها به فراموشی سپرده شد

هایی که در این باب انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به  

تعاریف و مباحث مربوط به پایداري و انرژي هاي تجدید پذیر پرداخته  

رد پایداري  و در انتهاي این فصل نمونه هاي موردي معماري با رویک

 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

. پیشینه پژوهش های انجام شده در مورد اصول پایداری  4-١

 و انرژی های تجدید پذیر

 سطح اهمیت بر تنها نه هوایی و آب تغییرات سیاست در اروپا اتحادیه 

دستور نیز را هوایی و آب  تغییرات بلکه کرده،   تأکید شهري  کار در 

 حوزه نه از یکی اقلیمی سازگاري  .است داده قرار خود شهري جدید

را اتحادیه شهري جدید کار دستور در موضوعی  پیش" هدف با اروپا 

 براي مناسب اقدامات انجام و هوا و  آب تغییرات منفی اثرات بینی

 تشکیل   "شهرها به آن ناشی از خسارات رساندن حداقل به یا جلوگیري

ارزیابی خواهد  موارد این  روي تمرکز دهد. می پذیري،   آسیب بود: 

مدیریت هوا و  آب برابر در پذیري انعطاف  بعد جمله )از ریسک و 

 . [2]هوا(  و آب با سازگاري راهبردهاي اجتماعی

در سازگاري   با شهرها و مناطق اروپا، اتحادیه عضو کشورهاي اقلیم 

 همچنین و شهري هاي شبکه در مشارکت جمله از مختلفی وسایل

 بیوشیمیایی ارتقاء مثال عنوان هوا )به و آب هاي گذاري بودجه سرمایه

 دیگر، شهرهاي طرف از شود. می باز( ترویج فضاهاي و سازها و ساخت

 مختلفی هاي  روش به را اقلیمی هاي سیاست کالن شهرها و مختلف

خواه می اجرا با براي ریزي برنامه کنند،   داشته هوا و آب سازگاري 
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 تأثیرات شدت به بسته اقلیم سازگاري هاي سیاست  .نه یا باشند

 همچنین و ریسک و زیست محیط از آگاهی میزان هوا، و آب تغییرات

 کشور به کشور از هوا و آب برابر در مقاومت و کلی پذیري میزان آسیب

سال    .است متفاوت دیگر یک   اروپایی کشور پانزده تنها  2013تا 

 انطباق استراتژي بودند. کرده اتخاذ  (NAS)   سازگاري ملی استراتژي

 که شده است گرفته نظر در شد، آغاز 2013در سال   که اروپا اتحادیه

 با سازگاري ریزي برنامه که حالی در. کند ایفا اساسی نقش امر این در

 و محیطی زیست ریزي برنامه هاي زمینه با بسیاري ارتباط  هوا و  آب

 تعریف دنبال به جدید ریزي برنامه زمینه یک عنوان به دارد، انرژي

 جوي سازگاري ریزي مثال، برنامه عنوان است. به آن محتواي و دامنه

 محور پروژه که باشد انرژي ریزي برنامه زمینه در مداخالت از فراتر باید

زیرا در ریزي برنامه باشند،   یعنی پیوسته هم به سطح دو انرژي 

 اعمال زمان همان در )عمومی و خصوصی( و آزاد فضاي و ساختمان

 هاي انرژي همچنین و ساختاري و عناصر معماري بر شود. زمان می

 نظر، این این از گذارد. می تأثیر انرژي در جویی صرفه و پذیر تجدید

 براي الزم قوانین از معموالً اقلیمی مداخالت که شود ایجاد می واقعیت

 استراتژي از گزارشی در که همانطور کنند.   می  پیروي  بودجه تأمین

 اتحادیه اینکه رغم علی شد، ذکر اروپایی شهرهاي براي هاي سازگاري

 توجهی پشتیبانی قابل طور به شهرها پذیري انطباق هاي بودجه از اروپا

 تکمیل تاریخ از بعد و است پروژه براساس عمدتا بودجه این کند، می

 استراتژي اجراي مانعی براي مستمر بودجه فقدان شود.   می تمام پروژه

 فراتر که شد شود. توافق می تدوین پروژه ها طول در که است هایی

 پول معموالً که است زمانی اما این  است  مهم ها پروژه  محدوده از رفتن

 .شود می تمام

 در توجهی قابل طور به اروپا سطح در شهري هاي مشارکت و ها شبکه

 نقش براي شهرها هوا و آب تغییرات به مربوط اقدامات و ریزي برنامه

 اروپا کمیسیون توسط شده ایجاد شبکه دو به باید اینها میان در دارند.  

 همکاري با 2014که در سال   ، "سازگار شهرداران" کرد، یعنی اشاره

که در   "شهرداران میثاق" همچنین و هوا و آب سازگاري بستر با نزدیک

 اي منطقه و محلی مقامات بسیج هدف  .شد اندازي راه  2008سال  

سال   اقلیم کاهش جهت در اقدامی براي  با ابتکارات این ،2015در 

شهرداران"جدید ابتکار شدند.   ادغام  "انرژي و هوا و آب میثاق 

 ویژه به و  هوا و آب با سازگاري ابزار زیادي حدود تا که گفـت تـوانمـی

 شهرها تواندمی است شده داده اختصاص شهري مقیاسبه  که بخشی

هاي  استراتژي تدوین و هوا و آب با سازگاري ریزي برنامه اتخاذ در را

 اثرات شناسایی از شروع با کند. پشتیبانی هوا و آب با سازگار و جامع

)درجه و آب تغییرات آبگرفتگی، کمبود شدید، حرارت هوایی   آب، 

ابزار و یخ طوفان، خشکسالی، دریا، سطح افزایش این   تنها نه برف( 

 طرح اجراي و انتخاب تهیه از  بلکه ها پروژه قالب در را فردي مداخالت

 کند.  می پشتیبانی نیز

بررسی گونه شناسی بافت هاي مسکونی جدید  "مرتضایی در مقاله  

اولیه انرژي  مصرف  سازي  بهینه  راستاي  مصرفی    "در  انرژي  به 

پرداخ ها  با ساختمان  کند:  می  بیان  گونه  این  و    سریع  پیشرفت  ته 

  مجتمع  توسعه  شهري،  جمعیت  افزون  روز  رشد  آن  پی  در  و  فناوري

  خارج  هاي   ساز   و  ساخت .  می باشد  ناپذیر   اجتناب  امري   مسکونی   هاي

  ویژگی  با  آن  تطابق  عدم  و  شهري  هاي  بافت  شکلی  تغییرات  ضابطه،  از

  دنبال به  را ها  ساختمان  مصرفی انرژي  تقاضاي افزایش اقلیمی،  هاي

مقاله .  [3]   است  داشته در    پوسته   حرارتی   رفتار   تحلیل  "مداحی 

  و  سنتی  اجراي  و تکنولوژي هاي  مصالح  با  ساختمان  نمایی   خارجی

  این گونه بیان می کند : در  "انرژي   مصرف  سازي   بهینه هدف  با نوین

  تعلق   ها   ساختمان   به   شهري  انرژي   مصرف   بیشترین   نیز   ایران   کشور

 .[4] باشد   می درصد 40  حدود بخش  این در  انرژي  مصرف و دارد

مقاله   در  هاي  " هاشمی  درساختمان  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 

پردازد و این  به بررسی بهینه سازي انرژي می  " مسکونی اقلیم سرد

  تقاضاي   را   کشور   در   انرژي   مصرف  سوم   یک  از   گونه بیان می کند: بیش

انرزي    .دهدمی  تشکیل  خانگی  بخش  انرژي  مصرف  سازي  بهینه 

مبحث جدیدي در سطح جهانی نیست؛ اما در ایران به خصوص در  

بخش ساختمان اهمیت موضوع به تازگی روشن شده و اقداماتی اولیه  

در این راستا آغاز شده است. میانگین مصرف انرژي در ساختمان هاي  

  2.5ات ساعت در سال و  کیلوو  310ایران به ازاي هر متر مربع حدود  

همچنین  .  [5]برابر مصرف کشور هاي اروپایی در شرایط مشابه است  

بیان می کند:   انرژي می پردازد و این گونه  بهینه سازي  بررسی  به 

تطبیق   اساس  بر  پالن  در  فضاها  جانمایی  با  انرژي  مصرف  کاهش 

الگوي اشغال فضا و چرخه ي خورشیدي، انتخاب پوسته ي مناسب  

یم، ابعاد و انواع بازشو، و در نهایت استفاده از شیوه هاي مناسب  با اقل

هاي   انرژي  جاي  به  پذیر  تجدید  هاي  انرژي  کردن  جایگزین  براي 

 . [5]تجدید ناپذیر حاصل می شود 

ارائه الگوي بهینه استقرار ساختمان ها در مجتمع    "زهري در مقاله  

بهره گی با رویکرد  بهینه از  هاي مسکونی ویالیی در شهر رشت  ري 

باد و  خورشید  طراحی صحیح    "انرژي  در  کند:  می  بیان  گونه  این 

مجتمع هاي مسکونی یکی از عوامل تاثیرگذار شناخت دقیق از بستر  

استقرار مناسب ساختمان ها    اقلیم و محیط طبیعی( است.طراحی)

طراحان  را به این هدف یاري می دهند. بنایی که به نحو مناسبی در  

سایت استقرار یابد، واجد فواید قابل توجهی از نظر سبک زندگی و  

 .[6]زیست محیطی است 

مقاله در    نمایی   خارجی   پوسته   حرارتی  رفتار   تحلیل  " مداحی 

  هدف  با  نوین  و  سنتی  اياجر  و تکنولوژي هاي  مصالح  با   ساختمان

  محیط  این مساله را بیان می کند: بحران "انرژي  مصرف   سازي  بهینه

  کره   روي   بر   بشر   زندگی  اخیر،  سالیان   و  گذشته   قرن   نیم  در   زیست 

  ناشی   پیامدهاي.  است  ساخته  رو روبه  جدیدي  هاي  چالش  با  را  زمین

  سوخت   از  افزون  روز  استفاده  و  صنعتی  و  ماشینی  زندگی  هاي  روش  از

  روزمره،   زندگی  در  بیشتر  آسایش  به  یابی   دست   منظور   به   فسیلی  هاي

  را   انرژي  بهینه  مصرف  و  محیطی  زیست  مسائل  به  توجه  روز  روز به

معماري سبز  "علی دربان در مقاله   .[4]است    داده  قرار  توجه  کانون  در

به ویژگی هاي معماري پایدار و سبز    "گامی به سوي معماري پایدار 

پرداخته و این گونه بیان می کند: معماري سبز برخاسته از معماري  

نیاز انسان امروز در   پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از 

مقابل پیامدهاي سو جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. حفظ  

الودگی   آلودگی هوا و سایر  از منابع طبیعی، مصونیت از  و حراست 

ت از الیه ازن، بهداشت جسمی و روانی و ... از  هاي محیطی، حفاظ

موضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان  

 یک وظیفه حساس روزبه روز آشکارتر می شود.
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 .تعاریف2-4

ابتدا با توجه به مطالب مطرح شده به تعریف واژگان و تحلیل مباحث  

 به کار رفته در پژوهش می پردازیم: 

 اصول پایداری .2-4-١

  بی   انسان،   زندگی  شدن  ماشینی  افزایش  با   و  صنعتی  انقالب  از   پس

  که   طوري  به  یافته،  افزایش  طبیعی  منابع  نادرست  مصرف  و  توجهی

  عمومی  افکار   که   شد   سبب  امر   این .  شد  طبیعی  منابع   تهدید   موجب 

  و  اصول   و  برده  کار   به  طبیعی  منابع   حفظ   جهت  را   پایداري   مفهوم

  گسترده  طور  به  امروزه   پایدار  واژه .  برشمردند  آن  براي   را   راهکارهایی 

  طبیعی  و  انسانی  هاي  نظام  آن  در  که  جهانی  توصیف  منظور   به  اي

  می   گرفته  کار  به  دهند،  حیات  ادامه  دور  اي  آینده   تا  بتوانند  توامان

 .شود

 توسعه پایدار .2-2-4

  در   ویژه  به   اعصار   و   قرون  طی   مداومی  تغییرات   را   توسعه   از   منظور

  گویاي  را  پایداري  و  بشري  تمدن  اجتماعی  و  تکنیکی  اقتصادي،  اوضاع

  دهه   هاي  سال  طی  در  مفهوم  این.  دانند  می  کارا  و  یکنواخت  روندي

  هدف   با  طبیعی،  منابع  از   حفاظت  جهانی   راهبرد  ارائه  زمان   از   و  1٩80

  اتحادیه   توسط  حیاتی،  منابع   طریق   از  پایدار  توسعه   به   دستیابی  کلی

  قرار   جدي   توجه   مورد  IUCN  طبیعی  منابع   از  حفاظت   المللی  بین

  نسل   نیازهاي   آن   در  که  است، اي  توسعه   نوع  آن  پایدار  توسعه .  گرفت

  برآوردن   در  آینده   نسل  توانایی  بر  واردآمدن   ضربه   بدون  حاضر

  توسعه  جهانی   کمیته  توسط  تعریف   این .  [7]شود    می   تامین  نیازهایش

  معنی به را  آن نیز دیگر تعریفی در و است  شده بیان  زیست محیط و

  و  اجتماعی   کالبدي،  فانی   الگوهاي  مقابل  در  هایی   حل  راه   ارائه

  هم   مسائلی  بروز   از  جلوگیري  توانایی  که  دانند  می  توسعه  اقتصادي

  آلودگی   زیستی  هاي  سامانه  تخریب  طبیعی،  منابع  نابودي  چون

  پایین   و  عدالتی،  بی   جمعیت،  رویه  بی  افزایش   اقلیم،  تغییر  جهانی،

 .باشد  داشته را ها انسان زندگی  کیفیت آمدن

  محیط   جهانی  کمیسیون  گزارش  در  پایدار   توسعه   عنوان  بار  نخستین  

  1٩87  سال  در   لند   گزارش برانت   به   موسوم    WCEDتوسعه  و   زیست 

  شامل  ما   مشترک   يآینده  عنوان   تحت  گزارش   این .  گردید  مطرح

  توسعه   به   یابی  دست   جهت   قانونی   اصول   و  ها   پیشنهاد   از  اي   مجموعه 

  توجه  آن   ویژه   نکات   از   باشد،   می   توسعه  حال   در   کشورهاي  براي  پایدار 

 .محیطی است زیست مسائل از  استفاده و ارزیابی  بر   زیاد تاکید و

 اهداف توسعه پایدار  .3-2-4

  سطح  ارتقاي  و  بهبود  اساسی،  نیازهاي  تامین  پایدار  توسعه  اصلی  هدف

  امن   اي   آینده  و  ها  اکوسیستم  بهتر   ي  اداره  و  حفظ   همه،   براي  زندگی

  اجراي  که  بود  آگاه  مساله  این  به  باید اما  . [8]است    سعادتمندتر  و  تر

  هاي   سیاست   در   اساسی   تغییرات  به  نیاز   پایدار   ي   توسعه   هاي  مدل

  بین  سطح   در  شده   ارائه  هاي  راهکار.  [٩]دارد    المللی  بین  و  ملی

  وجود  بدون  و  دارند   استراتژیک   _ راهبردي  ي   جنبه  عمدتا  المللی 

  نخواهند   اجرا  قابلیت  تر   پایین  سطوح   در  قوانینی  و   ها  دستورالعمل

  در   شده  ارائه   راهبردهاي  که  است   آن  هدف   ملی  مقیاس   در .  داشت

  تدوین   کشور   آن   خاص  شرایط  با   ملی   سطح   در   المللی  بین   سطوح 

  حل  راه  و  مباحث  ترین  عمده  البته.  درآید  اجرا  ي  مرحله  به  و  گشته

  مقیاس   در.  [10]  شود  می  مطرح  محلی  مقیاس   در   پایدار   توسعه   هاي

  مشارکت   ي  مقوله  و  محلی  حکومت  اهمیت  و  نقش  به  توجه  محلی

  به   نیل  در  مهم  عامل  دو  تصمیمات،   اجراي  و  اتخاذ  در  شهروندان

 . [11] است   مناسب اي  توسعه

 معماری پایدار . 4-2-4

  می  صورت معماري فضاهاي در انسان هاي فعالیت تمامی که آنجا از

  پایدار   اي  شیوه  به  انسان  مطلوب  زندگی   تامین   براي  معماري  گیرد،

  را  مبحثی  معماري،   در   پایداري   مفاهیم   کاربرد .  است  دارا   مهمی  نقش 

  یا   و  سبز  معماري  یا  اکولوژیکی  معماري  یا  پایدار   معماري  نام   به 

  معنی  به  یکسان   مفهوم  داراي  همگی  که  محیطی  زیست   معماري 

  به   که.  کند  می  ایجاد  باشند،  می  زیست  محیط  با  سازگار  معماري 

  قابل   یعنی   شده   مصطلح   پایداري  به  که  Sustainable  لغوي   معناي

:  گوید  می  آندو   تادائو  که   همانگونه .  کندمی  اشاره  نگهدارنده  و  تحمل

  به  ".باشد  تحمل  قابل  طبیعت  در  که  سازم  می  هایی  ساختمان  من"

  در   که  دارد  را   هایی   ساختمان  احداث  وظیفه  پایدار  معماري   عبارتی

  عالوه   بگذارد،   طبیعت  بر   حداقلی  مضر   تاثیر  و   بوده  تحمل   قابل   طبیعت

  الیه   طی  در  ذهنی  تصاویر  با  عینیت  تطبیق  و  هویت  نگهدار  آن  بر

 . [12] باشد   آینده و امروز  تاریخی،  هاي

  جهان  از   را   آنچه   ما  که  است  واقعیت  این  اساس  بر  پایدار  معماري 

  فرمولی  نیز   پایدار   هاي  ساختمان .  کنیم  می  دریافت   داریم،  احتیاج

  به .  شوند  می   ایجاد  آگاهی  این   با  تنها   و  نمی کنند  تجویز  نجات   براي

  رفاه   که  است  معمارانه  حلی  راه  یافتن  پایدار  معماري  هدف  ترتیب  این

  عمده  اهداف.  برگیرد  در  را  آن   پوشش  تحت  هاي  گروه  زیستی  هم  و

  مصرف   در  جویی  صرفه  و  منابع  از  حفاظت:  از  عبارتند  پایدار  معماري

. انسانی  زندگی   خور  در  طراحی  و  حیات   چرخه   اساس  بر  طراحی  آن،

  اثرات   از  صحیحی  درک  با  معمار  مرحله،  سه  این  بررسی   از   پس

 .پردازد می طراحی به محیط  بر معماري 

 مجموعه اقامتی، فرهنگی و تفریحی روی آب -5

 می کند. این استفاده خورشیدي و انرژي  باد موج،  از شناور زیستگاه

 کشاورزي، آبزي طریق  از را خود غذاي تواند  می حتی شناور ساختار

 یک کند. خاک( تولید بدون هیدروپونیک )کشاورزي کشت  و  پروري 

 مناطق و بادي هاي توربین همراه  به آن،   باالي در کوچک  جنگل

 بهترین طبیعی نور درآن که اند شده واقع زیرین سطوح در مسکونی

 فقط هوا و آب  وضعیت تغییر پدیده از کامل تصویر دارد. یک را حالت

 می سازگاري و کاهش - روش مبارزه دو هر از روشی و معنی درک با

 مبتنی هوایی و آب تغییرات کاهش در  معماري بگیرد. سهم  شکل تواند

 زیست محیط  با سازگار  هاي سازه و ساخت ساختمان ها و طراحی بر

از محیط بر تأثیر آنها زندگی چرخه کل در  که  است   جمله زیست، 

 کاهش به که معماري دارند. کربن اکسید دي انتشارگازهاي کاهش

 است، انرژي ها مدیریت همه از کند، باالتر می کمک هوا و آب تغییرات

 میزان کاهش با مواد و  پذیر تجدید  انرژي منابع از استفاده بر که مبتنی

 .است انرژي مصرف

براي ساخت  "محمود گالبچی در مقاله   انتخاب ساختگاهی مناسب 

گردشگري از    اقامتی  - مجموعه  استفاده  با  کویري  منطقه  در 
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خوروبیابانک   AHPروش شهرستان  موردي:  مدل    "نمونه  بررسی  به 

یک    مناسب  ساختگاه  روشمند  و  بهینه  انتخاب  براي  کاربردي 

بیابانی پرداخته و    –اقامتی در مناطق کویري    –مجموعه  گردشگري  

انتخاب درست  با  کند:  می  بیان  چنین   اینگونه  ساختگاه  کردن 

مجموعه هایی می توان درکنار جذب حداکثري مخاطب و درنتیجه  

یشتري براي منطقه و مردم، کمترین میزان  توسعه، سود و منفعت ب 

آسیب و زیان را به حوزه هاي متفاوت از مسائل زیست محیطی تا  

 [.13]اجتماعی ایجاد کرد 

مقاله  در  نظام  افکن  خصم  در    "عرفان  پایداري  مولفه  نقش  تبیین 

نمونه    ( اکولوژیک  گردشگري  هاي  مجموعه  گیري  شکل  فرآیند 

، دریاچه عباس آباد( به بررسی نقش  موردي: استان مازندران، بهشهر

مولفه هاي پایداري در شکل گیري مجموعه هاي گردشگري پرداخت  

و اینگونه بیان می کند: یکی از راهبرد هایی که اخیرا در اغلب کشور  

هاي جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش گردشگري در  

گردشگري    نواحی محروم و داراي پتانسیل هاي الزم براي گسترش

است، می باشد. بخش بسیار مهمی از فعالیت هاي جهان گردي در  

دنیا مبتنی بر یک گرایش قوي و تمایل خاص به بهره مند شدن از  

طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است و سعی بر آنست  

تا مناطقی از این قبیل، مجموعه هاي گردشگري اکولوژیک طراحی  

طقه در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار گیرد  و ساخته شوند تا من

[14]. 

مقاله   در  روحانی  ریزي    "ماجده  برنامه  الزامات  و  ارکان  اهداف، 

گردشگري                                             بوم  بر  تاکید  با  روستایی  گردشگري 

هاي   برنامه  بابل(  شهرستان  شیاده،  روستاي  مطالعاتی:  نمونه   (

روستایی را بررسی می کند و اینگونه بیان می کند: برنامه  گردشگري  

ملزومات،   ها،  جاذبه  اساسی  رکن  چهار  داراي  روستایی  گردشگري 

طبیعی از  اعم  مختلفی  انواع  ها  جاذبه  است.  پایش  و    _ آموزش 

اجتماعی اقتصادي  _ اکولوژیک،  کالبدي  _ فرهنگی،  و    _ فعالیتی 

جاذبه ها، توسعه زیرساخت  فضایی دارند. ملزومات بهره گیري از این  

ها و وجود دسترسی و حمل و نقل مناسب، ساماندهی و هم پیوندي  

جاذبه ها، توسعه امکانات و فعالیت هاي تفریحی و فرهنگی و اقامتگاه  

هاي گردشگري، در نظر گرفتن تسهیالت سرمایه گذاري و اجرا، به  

ر محیط  کار گیري امکانات، مصالح و الگوي معماري بومی یا دوستدا

 . [15]زیست می باشند 

بررسی تاثیرگذاري توسعه گردشگري  " سید فرهاد حسینی در مقاله  

جامعه فرهنگی  و  اجتماعی  موضوعات  بر  اهمیت  " قومی  بررسی  به 

توسعه گردشگري پرداخته و اینگونه در مورد تاثیر گذاري گردشگري  

و   متقابل  وابستگی  رشد  ،گواه  یکم  و  بیست  قرن  کند:  می  بیان 

از   بسیاري  دیدگاه  بر  بنا  تغییرات  این  ؛  است  جهان  در  همگرایی 

به همگرایی فرهنگها منجر می شود می   اندیشمندان، همانطور که 

هاي قومی را نیز پایدار نماید و منجر به تمایالت ملی،    تواند تفاوت

دینی، نژادي و قومی می شود چرا که اصلی  ترین مشخصه اي را که  

و   دایم  تکثرگرایی  از  عبارت  داد،  نسبت  پسامدرنیته  به  توان  می 

غیرقابل کاهش فرهنگ ها، سنت هاي  همگانی و جهان بینی ها می  

برنامه ریزي براي اوقات فراغت انسان  باشد. یکی از دستاورد هاي آن،  

ها است؛ از این رو می توان  بزرگ ترین تولید و مصرف قرن بیست  

و یکم را حول محور تولید و مصرف اوقات فراغت دانست. از آنجا که  

صنعت گردشگري می تواند در پر کردن اوقات فراغت نقش بسزایی  

گ ترین منابع درآمد  داشته باشد. لذا امروزه این صنعت به یکی از بزر

ملی و در  عین حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگی میان کشور  

بررسی    "سید فرهاد حسینی در مقاله  .  [16]ها تبدیل شده است  

تاثیرگذاري توسعه گردشگري قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی  

به بررسی اهمیت توسعه گردشگري قومی پرداخته و اینگونه    "جامعه  

ن می کند: می توان گفت که از دیدگاه هاي گروه هاي ذي نفع  بیا

توسعه گردشگري قومی، بعد هنجار هاي فرهنگی در برترین اولویت  

بعد اجتماعی، محافظت فرهنگی و   قرار دارد و به ترتیب موضوعات 

 . [16] اصالت قومی در اولویت هاي بعدي می باشند

مقاله   زندیه در  موفقیت گردشگري    رویکرد منظرین، عامل"مهدي 

گردشگري    " شهري موفقیت  براي  شهري  هاي  مشخصه  بررسی  به 

پرداخته و اینگونه بیان می کند: براساس ماهیت منظر، می توان گفت  

زمانی چون   آن  مختلف  ابعاد  شهر،  به  منظرین  مکانی،    -رویکرد 

ذهنی را هم زمان در بر گرفته و پدیده هاي    -تاریخی و عینی  -تمدنی

نظر را به صورت کلی و در ارتباط با گذشته تاریخی و  شهري مورد  

کند   می  معنا  طبیعی  مقاله.  [17] محیط  در  قائمی  تحلیل  "فرشته 

اثرات متغیرهاي اقتصادي بر تعداد گردشگران بین المللی وارد شده  

اشتغال  و  اقتصادي  بر   رشد   تاکید  با  ایران،  اثرات    "به  بررسی  به 

بر رشد اقتصادي و  اش بیان می  گردشگري  تغال پرداخته و اینگونه 

کند: با یک درصد افزایش در تعداد گردشگران بین المللی ورودي،  

رشد اقتصادي پانزده درصد و اشتغال به میزان پنج درصد افزایش می  

 .[18]یابد  

مقاله در  فضلی  رحمانی  تشدید    " عبدالرضا  بر  موثر  عوامل  تحلیل 

)مطالعه موردي : عرصه  هاي  فرایند کاالیی شدن فضاي گردشگري  

اینگونه بیان می کند : ضعف نظام    " روستایی شهرستان محمود آباد

در   دولت  هاي  سیاست  ضعف  و  بانکی  نظام  ناکارآمدي   ، مالیاتی 

حمایت از بخش تولید به شکننده شدن فضاي گردشگري شهرستان  

محمود آباد منجر شده است و از پیامد هاي آن می توان به تغییرات  

دید کاربري اراضی ، گسترش ساخت و سازها و تخریب چشم انداز  ش

پیامد هاي جامعه شناختی  " پیام شجاعی در مقاله  .  [1٩]اشاره کرد  

شیراز  شهر  در  شناختی    "گردشگري  جامعه  هاي  پیامد  بررسی  به 

گردشگري و ارائه الگویی جامع در این حوزه پرداخته و اینگونه بیان  

پیامد   بهبود  و  فرهنگی  هاي  فعالیت  رونق  اشتغال،  بهبود  کند:  می 

هاي مثبت و کاله برداري و اخاذي مهمترین پیامدهاي منفی جامعه  

 . [20]شناختی گردشگري در شهر شیراز بوده اند 

اقامتی، فرهنگی و فرهنگی    نمونه های موردی مجموعه -6

 روی آب

براي آشنایی بهتر با موضوع  پروژه علیرغم اینکه در ارتباط با مسائل  

نظري مطالبی ذکر شد بعد از توضیح مختصري در رابطه با رویکرد  

تحقیق، تحلیل و بررسی نمونه هاي اجرایی موفق و ناموفق  در زمینه  

 ه است. مربوطه پرداخته شد

 Nautilus Eco resort  گردشگری . مجموعه ی مرکز6-١

  محیط  حافظ  هاي  فناوري  و  متحرک هاي  ساختمان   شامل طرح  این 

  یکی   می کند . در   تضمین  نیز   را   انرژي  تولید  همچنین.  است  زیست 
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  چرخان   برج  12  شامل  کل  در  و  شد  ساخته  فیلیپین  ساحلی  مناطق   از

  چرخش  با  همراه  ها  برج  این.  متفاوت است  هاي  ارتفاع  با  توریستی

  ساخته  پراکنده پاویون چند  طرح این در.  کنند می حرکت خورشید

  از  پوشیده  سقفی  با  چوبی  ساختمان   یک  آنها  مرکز   که   شوند   می

  علمی،   آزمایشگاه   استخر،   تفریحی   مرکز  داخل  در  .است  گیاهان

  براي   ورزشی  سالن  و  کودکان  نگهداري   براي  مکانی  ابتدایی،  مدرسه

  حافظ   هاي   فناوري    طرح   این  در÷است.    شده   گرفته   نظر  در   جوانان 

  انرژي   که  آبی  زیر  هاي  توربین  مانند  دارد  وجود  مختلفی  زیست  محیط

  بهبود براي   سقف و  درختان  روي یا گیاهان   کنند، می جذب  را  امواج

  خورشیدي هاي پنل  نیز ساختمان سقف و نما  روي.ساختمان  تهویه

  آوري   جمع  سازه   این   در   باران  آب   موارد   عالوه براین .  شود  می  نصب 

 .شود می استفاده دوباره  و
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Nautilus Eco resortمجموعه گردشگری  - ١شکل 
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 Nautilus Eco resortمرکز گردشگری   -3شکل 

 archdaily.com))منبع : 

 لیکولیکو، فیجی مجتمع تفریحی توریستی  .2-6

یک   و  قرارگرفته  مامانوکا  الجزایر  مجمع  در  تفریحی  مجتمع  این 

شود. استفاده از کاهگل، سنگ و چوب  اقامتگاه ییالقی محسوب می

که ازمصالح محلی این ناحیه است حس زندگی یک بومی ساکن در  

می القاء  منطقه  این  بازدیدکنندگان  به  را  منطقه  لحاظ  این  از  کند. 

قامتگاه مانند روستاهاي این ناحیه و سبک  ظاهري و معماري نیز این ا

به وضوح  محلی آن ها ساخته شده است. آنچه که در این مجموعه 

قابل رویت است، استفاده از موارد بومی و محلی در ساخت کلبه هاي  

با معماري سنتی   را  نوعی سعی کرده که خود  به  ییالقی است که 

خانه هاي بومی  بستر خویش منطبق کند. استفاده از بافت سنتی و  

محلی تاکیدي بر معماري پایدار و همساز بودن این مجموعه با محیط  

 اطراف خویش است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یجیف کو،یکولیل یستی تور یحی تفر مجموعه -4 شکل

 archdaily.com))منبع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یجیف کو،یکولیل یستی تور یحی تفر مجموعه -5 شکل

 archdaily.com))منبع : 

 ی طرح پیشنهادی  ارائه -7

نماد دینی   مفاهیم گوناگون یک  آبی و شمسه  نیلوفر  لوتوس، روزا، 

دهد،  هستند که صفا، پاکی و تنویر در یک جهان ناپاک را نشان می

این نماد که سرشار از معنی است، در اساطیر هندویی، ایرانی، مصري،  

و از یک رابطه عمیق    یهودي، مسیحی و مسلمان بازتاب یافته است

میان ادیانی، چون هندوئیسم، بودیسم، زرتشت، یهودي، مسیحیت و  

اسالم حکایت دارد. محل سایت پالن در شهر ساحلی انزلی واقع شده  

است و بکی از نمادهاي این شهر مرداب انزلی است که محل رویش  

انتزاعی این گیاه، امروز در قالب چلیپا، نیلوفر آبی است. شکل    گل 

ملت آیین  و  فرهنگ  در  شمسه  و  ترنج  غرب  صلیب،  و  شرق  هاي 

هاي  کند و در جهان اسالم در تصویرگري قرآن در منارهخودنمایی می

شویم. در  مزارات، با این نماد رو به رو می  هاي مقابر و مساجد و آرایه
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تفکر شیعی نماد نیلوفر در دوره معاصر به صورت شمسه، بیشتر براي  

بیان معنوي امام رضا )ع( که خورشید هشتم، سلطان دین و شمس  

گیرد. آن حضرت بر  برداري قرار میشود، مورد بهرهطوس خوانده می

یک اسطوره الگو حضور  درخشد و همانند  تارک سرزمین خراسان می

خود را در فرهنگ، هنر و معماري امروز ایران به کرسی نشانده است.  

توان یکی از نشان هاي وحدت متعالی ادیان شمرد.  این نشان را می

می ما  اختیار  در  را  تقسیماتی  گیاه  این  شکل  طرفی  که  از  گذارند 

است.  مناسب براي اشاره به عدد هشت و معناي نمادین و اسالمی آن  

همچین فرم پیشنهادي قابلیت تغییر شکل و انطباق پذیري در شرایط  

هاي متحرک و پی هاي شناور در اطراف  نامساعد جوي بوسیله سایبان

باشد. بناي اصلی به وسیله یک پیاده راه  هاي آن را دارا میو گلبرگ

هاي شمعی  به ساحل متصل نیست و قسمت مرکزي بنا به وسیله پی

 عمق ساحل احداث خواهد شد. در قسمت کم 

 

 
 

 نگارنده( منبع :)طرح پیشنهادی  -6 شکل

 

 )منبع : نگارنده(طرح پیشنهادی  -7 شکل

 نتیجه گیری  -8

توسعه پایدار و مباحث پایداري در معماري از دغدغه هاي اصلی جهان  

است و تغییرات آب و هوایی به سرعت در شکل دادن نوع معماري  و  

یکی از ارکان  زندگی نسل هاي آینده تاثیرگزار خواهد بود. از طرفی  

العاده   فوق  ساختار  از  که  است  آن  تقاضاي   ، توسعه ي جهانگردي 

ار است؛ زیرا انگیزه هاي جهانگردي متفاوت است  پیچیده اي برخورد

را مشخص   آن  بر  تأثیرگذار  متغیرهاي  انواع  راحتی  به  توان  نمی  و 

کرد . صنعت گردشگري عامل مهمی در اشتغال، کارآفرینی و ایجاد  

شغل مکمل در کنار بیکاري هاي فصلی و شناساندن میراث ملی و  

است، سومین صنعت    طبیعی و ... در مناطق مختلف استان و کشور

 .  مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودرسازي میباشد
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مسئولین    ، دولتها  از  بسیاري  اخیر  هاي  دهه  در  دلیل  همین  به 

بیشتري به گسترش این صنعت  اقتصادي و صاحبنظران با حساسیت 

روي آورده اند و در تالش هستند سهم بیشتري از بازار جهانی این  

ایجاد یک اقامتگاه شناور    صنعت را براي جوامع خود به ارمغان ببرند.

می آب  با  مرتبط  آب  و  تغییرات  که  مهم  امر  این  یادآوري  در  تواند 

به د را وادار خواهد ساخت که  بشریت  به عنوان  هوایی سرانجام  ریا 

زیستگاه جدید بنگرد، کمک خواهد کرد همچنین اقتصاد ناحیه مورد  
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