
 

 

 خودکفاساختمان های 

 

 چکیده:

چهار کارگر  ریختند.تگیه گاهی فوالدی سرد نورد شده فرو  هایتیر در حال ساخت، طبقه دوم ساختمان بتن ریزیدر طول 

با بتن و کارگرها  وزن تحتآنالیز تیر فوالدی  .حال بتن ریزی بوداین اتفاق زمانی افتاد که عرشه فوالدی در  صدمه دیدند.

تحت تنش بیش از حد د که تیرها و آهن آمریکا نشان می ده فوالد اسناد موسسهبتن آمریکا و  استفاده از الزامات موسسه

 شد. بازسازیتر  ضخیم هایبا تیر بعداًقسمتی از سازه که فروریخته بود  ساخت و ساز هستند.برای بارهای  مجاز ناشی از

 :معرفی

      ،خدمات پشتیبانی زیربنایی از جمله شبکه های برق از خودکفابه گونه ای طراحی می شود که  خودکفایک ساختمان 

در بعضی از سرویس های ارتباطی و باران،  زهکشی ،فاضالب تصفیه سیستم ،سیستم های آب شهری ،شبکه های گازرسانی

 ،دهند گونه شرح می مزیت های ساختمان را این خودکفاطرفداران ساختمان های  .عمل کندحتی جاده های عمومی موارد 

از این مزیت های ذکر شده اصول ساختمان  برخی .کم شدن هزینه کارفرما و افزایش امنیت ،کاهش اثرات زیست محیطی

 هستند؛به سرویس های شهری  بسیار کم متکی اغلب ساختمان های خارج از شبکه شهری کنند. های سبز را برآورده می



 

 

برق و آب ساختمان های خارج از شبکه زمانی که ) هستندامن تر و راحت تر یا حمله نظامی  شهریبنابراین در طول فاجعه 

 .(شود تدارکات عمومی در معرض خطر هستند قطع نمی

 اند. شده متمرکزمسکونی  خانه های در خودکفاساختمان های  بربیشتر تحقیقات و مقاالت منتشر شده 

 که در تمام قسمت های استرالیا این امکان وجود دارد ،2000گویند از سال  می robbert و Brendaمعماران بریتانیایی 

که نیروی برق  نداشته باشد چرا به سیستم گرمایش و سرمایش هم نیازی د ونراحت باشهم که قبض ساخت بدون  هاییخانه 

. در نتیجه می توان با هزینه ای مشابه در دنکن آن مقابله می و با هدر رفتآب مورد نیاز خود را جمع آوری  ،خود را تامین

  کوچکتر ساخت. %25قبض اما  خانه های معمولی خانه ای بدون

کند،  منابع طبیعی را حفظ میارد، ، بازدهی انرژی باالیی دکند ساختمان سبز ساختمانی است که آب کمتری استفاده می

 کند. های سنتی ایجاد می و فضای سالمی را نسبت به ساختمان دارد یمنابع کمتر هدر رفت

 بود.طراحی آنها  هند همگام بارشد ساختمان های سبز در 

)تهویه هوا و سیستم گرمایش(، روشنایی، الکتریسیته و گرمایش آبی از  HAVCدر این ساختمان ها طراحی سیستم های 

 به گونه ای صورت می گیرد که انرژی در محل تولید شود. طریق منابع انرژی تجدید پذیر

بعی در این قبیل ساختمان ها مدیریت آب و ضایعات در مورد مواد پایدار و سازگار با محیط زیست )قابلیت باال در بازیافت، منا

...( اعمال می شود. از خصوصیات دیگر این ساختمان ها کیفیت محیط داخلی است )حفظ و شوندکه به سرعت تجدید می 

 و کیفیت هوا(. محیطحرارت داخلی، راحتی 

 :مزایای ساختمان سبز

ن یک اصل مهم ای کند. استفاده می معمولیهای  درصد انرژی الکتریکی کمتری نسبت به ساختمان 60تا  40ساختمان سبز 

در طراحی مهندسی باال و تکنولوژی  بهره وریبا  یمواد ساختمان ودر طراحی  فعالها بر مداخالت معماری غیر زیرا آن ،است

برای  کند. می استفادهانرژی تجدید پذیر  منابعدر محل از  مورد نیاز ساختمان سبز برای تولید انرژی .ساختمان متکی هستند

 درخورشیدی می تواند به ایجاد آب گرم کمک کند و جایگزین چشمه های آب گرم الکتریکی معمولی  ، سیستم گرمایشمثال

توانند وابستگی ساختمان به  کنند و می خورشیدی به ایجاد نیروهای الکتریکی کمک می pvپانل های  ها شود. ساختمان

 شبکه برقی شهری را کاهش دهد.



 

 

)بسته به سطح اقدامات انجام  کند با ساختمان های معمولی آب کمتری مصرف میدرصد در مقایسه  80تا  40ساختمان سبز 

ساختمان سبز نه تنها تقاضای  ؛سیستم لوله کشی دوطرفه و جمع آوری آب بارانق کم فشار، با استفاده از لوله های فو .شده(

محل برای تهیه آب مورد نیاز داخلی و دهد بلکه همچنین به گزینه های تهیه آب در  خود برای استفاده از آب را کاهش می

 توجه دارد. )فضای سبز( خارجی ساختمان

همچنین ممکن است  ، اتالف منابع کمتری دارد؛محلرفت در  ساختمان سبز به وسیله به کارگیری استراتژی مدیریت هدر

مدیریت  تأسیساتاز بار در محل را به کار بگیرد تا  )کود یا کمپوست( استراتژی تبدیل ضایعات به انرژی و یا انرژی به منابع

 .شود کاسته شهری و محل دفن زباله ضایعات

 ...و عملیاتساختمان سبز همچنین به کاهش آلودگی در طول ساخت مصالح ساختمانی و کاهش آلودگی صوتی در طول 

 را تضمین می کند.بر محیط زیست اطراف  تأثیرکند و همچنین کاهش  کمک می

در )و ساکنین  (کارگران )در طول ساخت سالمت، امکانات بهداشتی ،ساختمان سبز تضمین کننده ایمنی مناسب در ساختمان

 .استساختمان  (زمان استفاده

 ؟چگونه استسبز  های ساختمان درجه بندیسیستم 

 .سه سیستم درجه بندی اصلی در هند وجود دارد

، سازمان انرژی های نو و تجدید پذیر و دولت TERIاست که مشترکاً توسط  (GHIRA) ارزیابی جامع مسکن برایسبز  درجه

م امتیاز متعلق به خود کشور هند است که طور مشترک توسط تری و وزارت جدید سیست یکهند توسعه داده شده است. 

 FORTISبیمارستان  ،دهلی نودهکده بازی های ملی،  .انرژی های تجدید پذیر، دولت هند توسعه یافته است

 :بررسی متن

در  ،1950تا  1930در سال های بین  شد. استفاده Henry Fordموزه  پس از آن به عنوانبازسازی شد و  Dymaxionخانه 

       ساخته شده توسط فولر از بسیاری از تکنیک های کاهش استفاده از منابع مانند Dymaxionسه نمونه اولیه خانه های 

 Dymaxionخانه  به دلیل این که .استفاده شده است برقنیروی برای  هواکشو یک  آببه منظور کاهش مصرف آب پاش ها 

او نشان داد در . طراحی پایدار و کارآمد با هدف استقالل بود طراحی نشده بود؛ تمرکز وی بر خودکفابه صورت  مستقیماً

، Kansasدر  Grahamگاه خانواده اقامتبخشی از اولیه  یکی از سه نمونه امکان پذیر است.این موضوع  (تئوری )نظری

Wichita  



 

 

 استفاده می شود. Henry Fordبود که در حال حاضر پس از بازسازی به عنوان موزه 

کاهش منابع و  خطر قریب الوقوع بریک گروه از فعاالن و مهندسان که خود را کیمیاگران می نامدیدند معتقد  1970در سال 

آنها با استفاده از تکنیک های  این دانشمندان به علت عمق تحقیقات در پروژه های خود مشهور شده اند. .بودندگرسنگی 

 Ark Bioshelter communityها یکی از مشهورترین آن ساخت سنتی یک سری از پروژه های پناهگاه زیستی را ساختند.

از  Ark محاسبات طراحی دقیق و برنامه کار منتشر کردند. اآنها برای همه قسمت ها نقشه هایی ب .نس بوددر جزیره ادوارد پر

برای منطقه دارای قسمت هایی این ولید مواد غذایی خود بی نیاز بود. کرد و در ت باد برای پمپاژ آب و الکتریسیته استفاده می

      آبیاری  آبیاری گلخانه ها با آب ماهی یافت و پیا افزایشاین منطقه تعداد مخازن پرورش ماهی تیالدر  زندگی مردم بود.

ن در مخازن کود بهداشتی و استفاده از آضایعات انسانی به برای تبدیل احیای آب فاضالب  از یک سیستم حلقوی می شدند.

 تا به حال چندین بار رها شده و دوباره بازسازی شده است. Arkپرورش ماهی استفاده شد. 

( از مواد طبیعی و بازیافتی استساخته شده  غیرفعال خورشیدینوعی خانه تی های زمینی )شاهد توسعه کش 1990دهه  در

جلد کتاب به  3با جزئیات ساخت و ساز آن در  که آمدبودیم؛ اما یک ریسک پر سود به حساب می  Arkمشابه هدف پروژه 

 منتشر شد. Mike Reynoldsنویسندگی شده 

های ذخیره حرارتی باالیی الستیک هایی بودند که از خاک پر شده بودند. این باعث شد تا دیوارمواد و مصالح ساختمانی 

سیستم جمع  .گرفتندقرار  هره خاکریزهایی برای افزایش بیشتر ثبات حرارتی در سطوح در معرضداشته باشند )زمین پناه(. 

کند و آن را برای نوشیدن و شستشو و سپس برای آبیاری گیاهان و پس از آن برای  آوری آب با بارش باران شروع به کار می

 ذخیرهاین مخزن به عنوان یک  شود. کند و در نهایت آب سیاه دوباره برای آبیاری گیاهان بازیافت می یم تصفیهتوالت 

 شود. گرم و برق به واسطه انرژی خورشید تامین می نیرو از جمله گرما، آب حرارتی استفاده می شود.

سازگار با محیط  یسختمان ها طراحیدست به  ken yeang و William McDonougاز جمله  یمعماران 1990سال در 

بزرگ  یک ساختمان .بودندکه تا حد زیادی خودکفا مثل ساختمان های تجاری بزرگ )ساختمان های اداری( زدند زیست 

 .به حساب آمدو هم یک اثر هنری  خودکفاهم  به گونه ای ساخته شد کهبانک در هلند 

 .سال قبل از میالد بود 1700حدود وانین آیین نامه حمورابی، در د شامل قآیین نامه ساختمانی که برای اولین بار شناخته ش

به  پادشاه بابل بین النهرین حکم داد که اگر ساختمانی سقوط کند و صاحب آن کشته شود سازنده آن نیز باید کشته شود.

 ی در اثر عواملی همچون پاسخ به آسیب ها و از دست دادن زندگ و در رابطه با سخت گیری کمتری داشتندآیین نامه ها  مرور

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 .ندبه مراتب خاص تر شد، زلزله و آتش سوزی و شکست های ساختمان

بعد از میالد مسیح برای ساخت دیوار مشترک و حق دسترسی به نور و  1189گام هایی در طول مسیر شامل مقررات لندن در 

در استفاده از چوب در دودکش ها و سقف  زهکشی و خروج امن از آتش سوزی و ممنوعیت استعماری ایالت متحده آمریکا

و پوشش راه های فرار از آتش تهویه و آب و توالت و نرده  1867کاهگل و تصویب نامه خانه آپارتمان شهر نیویورک در سال 

 ردرا  ساختمانین نامه بین المللی ، اولین آیصنعتی بیمه گروه یک شرکت ملی بیمه گر حریق، ،1905در سال  .انجام شد پله

به دنبال زلزله سانفرانسیسکو در سال  جغرافیاییآیین نامه لرزه ای در بسیاری مناطق  د.ایاالت متحده آمریکا تصویب کر

   شرایط مختلف  که در آن منتشر کردندتحده مختلف در ایاالت مسه آیین نامه  1940در سال  به تصویب رسید. 1906

منجر به ایجاد شورای بین المللی  نهایتاً ای هماهنگی این سه آیین نامه سال تالش بر ها ده .بودمنطقه ای منعکس شده 

 آیین نامه ساختمانی بود. 11 منتشر شد که شامل 2000اولین نسخه کامل آن در سال  .شد (ICCاستاندارد )

 :مزایا

 یحامنابع دور و تمایل به طردر ارتباط با شبکه های حمل و نقل و وابستگی به  بیشتر گرانیبه عنوان یک معمار یا مهندس ن

تاریخی استقالل یک نگرانی و دلواپسی برای حفظ منابع گرما و برق و آب و  روند . دروجود دارد خودکفاعناصر  با ییالمان ها

اثرات زیست محیطی آن در خصوص نگرانی به وجود آمد که استقالل در کنار روند موازی  تقریباً  روندیک  .وجود داشتغذا 

 شد. جر به مشخص شدن معایببود و من

 مثالً )کاهش دهد  به واسطه استفاده از منابع در محل تواند ایمنی را افزایش و اثرات زیست محیطی را می خودکفاساختمان 

 هاهزینهچشم گیری  طوربه خودکفاساختمان های  که در غیر این صورت این منابع تلف خواهد شد.نور خورشید و باران( 

دیگر از جمله ذخایر نفت و آب هایی حوزه  مؤثرمنابع اثرات شبکه های خدمات رسانی به ساختمان ها را کاهش می دهد. 

 د.نتواند حفظ شو می محلی به ارزانی با طرح های متفکرانه

به همین دلیل  .دمقرون به صرفه هستناز نظر هزینه  ؛ بنابراینکارآمدتر هستند  در زمینه انرژیعمالً خودکفاساختمان های 

هدف استقالل از سیستم های پشتیبانی . ساختمان سبز همیشه دوستدار محیط زیست نیستنیاز به انرژی کاهش می یابد. 

 با محیط زیست هست ولی با آن یکسان نیست. یدر ارتباط با ساختمان های سبز سازگار

 

 



 

 

 :معایب

دست یافتن به استقالل کامل خیلی مشکل یا غیر ممکن است برای مثال حذف  .است موضوع مهمیاستقالل ساختمان  اساساً

 وابستگی به شبکه های الکتریکی بحثی است که بیشتر یک گزاره وقت گیر است.

حتی راحت ترین  .داردرفتار شخصی و انتظارات اجتماعی  در انتخاب شیوه زندگی، تغییر مندنیاز خودکفا خانهزندگی در یک 

بعضی از افراد به  گاهید که نممکن است نیاز به برخی از تفاوت ها در رفتار را داشته باش خودکفاترین خانه های و پیشرفته 

 شوند. راحتی با آن سازگار می

کنند: ناخوشایند، آزاردهنده و یا حتی یک کار تمام وقت  گونه توصیف می تجربه خود از این خانه ها را این دیگربرخی 

 !ناخواسته

کاهش  خودکفایک ساختمان  اساساً  به خوبی طراحی شده باشد می تواند این موارد را کاهش دهد. ساختمانیک  اگر اما

 دارد.به دنبال هزینه را 

جایگزین و سیستم  های توالت ،تکنولوژی خورشیدی غیر فعال باید متناسب با اقلیم و محل ساخته شود. خودکفاخانه 

طراحی دیگر نیاز به درجه ای از ساخت و ساز غیر استاندارد دارند و همچنین هزینه فاضالب پنجره کارآّمد و تاکتیک های 

در شرایط  تواند انتخاب روش زندگی خارج از شبکه می مضاعف و حفظ و نگه داری مداوم یک اثر روانشناختی بر فضا دارد.

 یک عمل منطقی باشد. یخاص

 مترجم: محیا محسنی

  :منبع
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