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چکیده
با توجه به موقعیت خاص و استراتژیک شهر ارومیه و اهمیت آن بخصوص نزدیکی به سه کشور ،کیفیت سطح آموزش برای
اقشار مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .گذشته از اهمیت امر آموزش ،وجود مراکز آموزشی مکفی و با کیفیت که
پاسخگوی نیاز سرانه این شهر باشد ،مقوله ای درخور اهمیت و نیازمند توجه جدی است .این پژوهش بر آن است با طراحی
یک مجتمع آموزشی ،بخشی از این نیاز را تامین کند .هدف از این پژوهش طراحی مجتمعی آموزشی است که در ساخت آن به
تکنولوژی های روز صنعت ساختمان توجه ویژه ای شده است و به پیش نیازها و همچنین تکنولوزی و فناوری های نوین
ساختمانی پرداخته شده است که هدف آن طراحی بر مبنای تکنولوژی و پایداری معماری و کاهش مصرف سوخت و انرژی و به
سبب آن کاهش هزینه های جاری ساختمان و آسیب کمتر به محیط زیست نایل آید .پژوهش حاضر به روش مطالعات
کتابخانه ای و میدانی ،بررسی نمونه های مشابه و مراجعه به سازمانهای مرتبط با موضوع پروژه به گرد آوری اطالعات برای
دستیابی به مبانی نظری پرداخته و فناوری های نوین ساختمانی در ایران نام برده و درباره هرکدام توضیح مختصری داده شده
و مزایا و معایب آنها برشمرده شده است سپس نمونه های موردی داخلی و خارجی بررسی گشته و در نهایت سایت و زمینه
طراحی معرفی گردیده است .با تجزیه و تحلیل سایت و نمونه های موردی در رابطه با موضوع پژوهش به تحلیل موارد دست
یافته و در نهایت در بخش آخر پژوهش با پردازش و جمع بندی دادها ،از یافته های پژوهش برای طراحی مجتمع آموزشی فنی
و مهندسی استفاده نموده است.
واژههای كلیدی :طراحی مجتمع آموزشی ،فن آوری های نوین ساختمانی ،نانو فن آوری.
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 .1مقدمه
شهر در طول تاریﺦ توسعه و رشد پیدا میکند و کالبد آن تحت تﺄﺛیر جریانهای مختلف دﭼار تﻐییرات مختلف میگردد .شـهر
مورد تایید و مطلوب ،شـهری است که در طول رشد و توسعه و ایجاد فﻀاهای جدید ،مطابﻖ با نیازهای روز ساخته و بازسازی
شده و مورد استفاده قرار گیرد (علﻰ اکبری و همکاران .)13٩1 ،محیط کالبدی و تاﺛیرات آن در زندگی روزمره مردم از مسایلی
است که در سالهای اخیر از طرف متخصصین بسیاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است(کانتر ،کوپر.)1٩٩7 :
یکی از اساسی ترین نیازهای کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه ،تعلیم و تربیت متخصصین و کارشناسان کارآزموده
برای برطرف ساختن کمبودهای جامعه در کلیه بخش ها است به همین منظور در طول پنجاه سال اخیر جامعه مدنی ایران
نیازی بی سابقه به گسترش آموزش و پرورش پیدا است ،در نتیجه فﻀاهای آموزشی بسیاری در جای جای کشور ساخته شده
است اما متاسفانه در اکثر آنها استانداردهای فنی ،مالحظات محیطی و  ...در پایین ترین سطح ممکن لحاظ شده است
(توحیدی ،میرزا کوﭼک خوشنویس )13٩2،همچنین ایجاد موسسات آموزش عالی در رشته های گوناگون و در مناطﻖ مختلف
کشور ،به عنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می گردد .تﺄسیس مراکز دانشگاهی در نقاط مختلف کشور به ایجاد
قطب های علمی و فرهنگی در آن مناطﻖ منجر شده و باعث ارتقاء سطح دانش ،فرهنگ و هنر جامعه را به نحو آشکاری فراهم
کرده است (امین پور ،تقی.)13٩3:
فﻀاهای آموزشی که در زمینه دسته بندی معماری محیطی قرار میگیرد ،نقش بخصوصی در آموزش و تربیت افراد جامعه
دارد .از آنجا که نقش آموزش در توسعه جامعه انکار ن اپذیر است ،بی توجهی و نا آگاهی در طراحی اماکن آموزشی نتایج
نامطلوب را به همراه دارد که دفعات در کشورهای مختلف مشاهده شده است .بنا به اعتقاد هرتز برگر" یک مدرسه از آنجا که
به افراد بسیاری تعلﻖ دارد و افراد با نقش های اجتماعی متفاوت در آن سهیم هستند ،موضوعی بسیار قابل توجه در طراحی
است" (امیدواری ،سمیه.)13٩5:
با توجه به نتایج بعمل آمده از دانشگاه ها دیده می شود بخش اعظم آن را دانشکده ها و کالس های درسی و سایر فﻀاهای
بسته تشکیل می دهند و در کاملترین صورت این فﻀاها با سالن های اجتماعات ،آزمایشگاه ها و ورزشگاه ها یکی شده است
(عظمتی.)13٩1،
از سویی دیگر توسعه صنعت ساخت و ساز ساختمان ،یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می شود .ارتقاء کیفیت در
تولید مصالح ،شیوه های طراحی و اجراء ،سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز ،رقابت در پیشرفت تکنولوژی ،استفاده بهینه از
نیروی کار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت از مولفه های تاﺛیرگذار در این صنعت به شمار می آیند  .تولید صنعتی
ساختمان ،فرایند ساخت واجرای پیوسته و زنجیره ای ساختمان است که در آن اجزاء و عناصر ساختمانی به صورت پیش
ساخته عرضه می شوند و از نظر کیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا قابلیت بررسی را دارند .با توجه به نیاز برای آمادهسازی
نیروی کار فنی در کمترین زمان ممکن و آمادهکردن دانشجویان برای رسیدن به ردههای باالتر تحصیلی در دانشگاهها و برای
ورود به بازار کار ،بیشتر افراد ترجیح می دهند به صورت کاربردی تر آموزش ببینند .مجتمع آموزشی فنی و مهندسی ،با
فراهمآوردن امکانات فنی و آموزشی افراد را بعد از گذراندن دوره های مورد نیاز و کوتاه مدت وارد بازار کار می کنند.
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت شهر ارومیه و مهاجرت افراد جوان به دنبال اهداف تحصیلی به این شهر و کمبود فﻀاهای
آموزشی که پاسخگوی نیاز های این قشر از جامعه است ،این پژوهش به طراحی مجتمعی آموزشی برای اهداف آموزشی که در
ساخت آن نیز به تکنولوزی های روز صنعت ساختمان توجه ویژه ای شده است می پردازد و در فصل های آتی سعی بر آن شده
است تا پیش نیاز ها و تاریخچه و انواع مراکز آموزشی و همچنین تکنولوزی و فناوری های نوین ساختمانی پرداخته شود.
 .2تکنولوژی و فن آوری
در آغاز قرن  17میالدی ،نگاه جدیدی در جهان تشکیل شد که به ایجاد عالمی منجر شد که به آن «عالم تکنیک با صنعت»
می گوییم که شروع کننده دوران تازه و آغاز انقالب تکنولوژیک جدید شد که از جهان دست افزارهای صنعتی کهن تفاوت
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دارد(قانعی راد )13۸۸ ،این جهان نو به دست بشری ساخته شد که یک نسبت خاصی باهستی و جهان و خودش پیدا کرده
بود .حﻀور تکنولوژی در عرصه های مختلف از شکل گیری تفکر اولیه ،فرآیند تکامل تفکر ،فرآیند طراحی و ساخت تا بهره
برداری از اﺛر به اشکال مختلفی می باشد و با این حﻀور تاﺛیرات مختلفی را بر معماری می گذارد .امروزه نگاه به تکنولوژی در
معماری ایران تنها از زاویه کمی و فیزیکی می باشد .تفکر تکنولوژیکی انسان معاصر که برآمده از تﻐییرات صورت گرفته در
عرصه های نظری و عملی بعد از انقالب صنعتی می باشد ،تمام حوزه های زندگی انسان معاصر را تحت تاﺛیر خود قرارداده و
دگرگون ساخته است.
معماری را می توان از ﭼهار بخش اصلی متشکل دانست -1 :فرم  -2عملکرد  -3تکنولوژی  -4فرهنگ و زمینه
- «1فرم» عبارت از هندسه و شکل اﺛر می باشد « -2عملکرد شامل کاربری ها و بهره گیری ها در فﻀای معماری است -3
«تکنولوژی» شامل فرآیند ساخت ،تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح ،تکنیک ها و سیستم های ساختمانی می باشد.
- «4فرهنگ و محتوا نیز درونمایه غیر فیزیکی شامل مفاهیم و معانی مطرح شده در اجزا و کل اﺛر می باشد که از فرهنگ،
تاریﺦ ،اعتقادات و مبانی فلسفی جامعه و معمار نشات می گیرد (گالبچی و شاهرودی )13۸٩ ،بنابراین یکی از اصلی ترین
عناصر برپاکننده هر اﺛر معماری ،تکنولوژی است .معماری در گذشته و حال از دو گونه تکنولوژی بهره جسته است.
بحران محیط زیست در نیم قرن گذشته و سالیان اخیر ،زندگی بشر بر روی کره زمین را با ﭼالش های جدیدی روبه رو ساخته
است .پیامدهای ناشی از روش های زندگی ماشینی و صنعتی و استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی به منظور دست یابی به
آسایش بیشتر در زندگی روزمره ،روز به روز توجه به مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه سوخت را در کانون توجه
اندیشمندان قرار داده است .در طراحی معماری ،آسایش حرارتی از مقوله های بسیار مهم بوده و تامین آسایش حرارتی
ساکنین یک بنا از دغدغه های اصلی در طراحی فﻀاهای زیستی می باشد ،امروزه در ایران میزان مصرف انرژی در بخش
ساختمان به نسبت استانداردهای جهانی ،در حد باالیی قرار دارد .باال بودن این میزان ،مسلما با عوامل و فاکتورهای تﺄﺛیرگذار
مختلفی در ارتباط است که در این میان نباید نقش جداره ها و پوسته های خارجی بنا نادیده گرفته شود .مصرف انرژی در
ساختمان یک سوم مصرف انرژی ساالنه کشور را به خود اختصاص می دهد که در این میان گرمایش و سرمایش بیشترین
سهم را دارند ،بنابراین ارائه راهکارهایی که بتواند مصرف انرژی را در این بخش کاهش دهد اهمیت فراوانی دارد .رعایت کوﭼک
ترین جزییات می تواند تاﺛیر زیادی در کاهش مصرف در ساختمان داشته باشد .با تصحیح روش های ساخت و طراحی
ساختمان می شود به طراحی ایده آل دست یافت .بررسی ویژگی های جداره های خارجی در دریافت انرژی و رسیدن به الگو
بهینه تر ضروری می باشد .در واقع بخش اعظمی از اعﻀای حائل بین داخل و خارج ساختمان را جداره ها تشکیل می دهند
که در صورت استفاده به جا و صحیح از مصالح مناسب می توان از اتالف انرژی به مقدار زیادی جلوگیری نمود و در صورتی که
تمهیدات الزم برای کاهش انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان در نظر گرفته شود ،می توان به میزان قابل توجهی در
مصرف انرژی صرفه جویی کرد.
 .3مزایای فناوریهای نوین ساختمانی
افزایش سرعت احداث ساختمان و کاهش زمان ساخت انبوه سازی ساختمان با استفاده از سیستم ها و فناوری های نوین
صرفه جویی در مصرف انرژی و در نتیجه کاهش اتالف انرژی
کیفیت باالی ساختمان و مقاومت در برابر حوادث طبیعی
افزایش استحکام سازه با توجه به عمر باالی مصالح نوین ساختمانی
کاهش پرت مصالح ساختمانی کاهش آلودگی محیط زیست
سبک سازی ساختمان امکان کنترل کیفیت بر فرایند تولید در کارخانه
ارتقاء جایگاه نیروی کار برای افراد تحصیل کرده در صنعت ساختمان
امکان استفاده از نیروی کار دائمی در تمام فصول سال
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کاهش قیمت تمام شده ساختمان
امکان کنترل دقیﻖ تر مقررات ملی ساختمان
 .4بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی
ساختمان های آموزشی از ﭼند جهت فﻀاهای مناسبی برای بهینه سازی مصرف انرژی هستند اول به سبب آنکه هر ﭼه
در آن ها هزینه های انرژی را کاهش یابد می توان در بخش آموزش سرمایه گذاری نمود  ،دوم آنکه اجرای دستورالعمل های
صرفه جویی  ،نوعی درس عملی برای دانش آموزان است که در ذهن آن ها می ماند و در جامعه گسترش می یابد و سومین
عامل مربوط به شرایط آسایش در این فﻀاهاست .زیرا هر ﭼه شرایط آسایش در محیط های آموزشی بیشتر باشد کیفیت
تحصیلی باال می رود و بهینه سازی مصرف انژی این شرایط را فراهم می کند .ساختمان های آموزشی در بین کاربری های
شهری جایگاه ویژه ای دارند زیرا در این ساختمان ها عزیزانی مشﻐول به تحصیل هستند که آینده جامعه را می سازند و هر
گونه ناهماهنگی  ،عدم آسایش و مطلوبیت می تواند در کیفیت آموزشی موﺛر باشد لذا بهینه سازی مصرف انرژی در این گونه
ساختمان ها می تواند از فعالیت های موﺛر جامعه باشد.
مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی موجود ﭼندین برابر استانداردهای جهانی است زیرا اتالف انرژی زیادی از طریﻖ
دیوارها  ،سقف ها و بازشوها وجود دارد و با لزوم گرمایش و سرمایش فﻀاهای عمومی و ارتباط این فﻀاها با فﻀای بیرون این
اتالف نیز بیشتر می شود .پنجره های قدیمی به سبب تبادل حرارتی از فریم و سطح شیشه و همچین نفوذ هوا از درزهای آن
ها سهم عمده ای از این اتالف رابرعهده دارند) Henderson ،2004( .
 – ۸- 2کاربرد فناوری نانو در طراحی مجتمع آموزشی فنی و مهندسی
فناوری نانو توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی  ،مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ای  1تا  100نانومتر
است .خلﻖ و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوﭼک یا حد میانه آنها ،خواص و عملکرد نوینی
دارند وتوانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی ازابعاد دیگر تعریف فناوری نانو به شمار می رود.
 .2-۸-1اندود و پنل های تصفیه کننده هوا
هرﭼند تصفیه سازی هوا به طور کامل امکان پذیر نیست ،با این حال ،با استفاده از مواد نانو می توان کیفیت هوا را بهبود
بخشید .پرده های ساخته شده از مواد تصفیه کننده هوا،می تواند به طور همزمان  ،خاصیت ضد باکتری نیز داشته باشد .نیز
اندود تصفیه کننده هوا که در فﻀای داخلی استفاده می شود.
محصوالت آنتی باکتریال تولید شده با تکنولوژی نانو یکی از پرکاربردترین محصوالت نانو تکنولوژی است که به داشتن
خصوصیات آنتی میکروبیالی و آنتی باکتریالی مشهور بوده و به عنوان یک کاتالیست قادر است بیش از  650گونه باکتری ،
ویروس و قارچ را از بین ببرد و در عین دارا بودن ﭼنین خصوصیاتی در صورت تماس با پوست انسان ایجاد حساسیت نمی کند
 .با استفاده از این تکنولوژی می توان خصوصیات منحصر به فردی را به سطوح بخشید که در نهایت عالوه بر بهبود کارایی ،
کاهش هزینه ی تمام شده را نسبت به روشهای متداول آنتی میکروبیال نمودن خواهیم داشت .نانو تکنولوژی در قیاس با دیگر
روشهای آنتی میکروبیال ( همچون استفاده از مواد شیمیایی در ت کمیل کاال) از دوام و کارایی باالتری برخوردار بوده و استفاده
از آن در اغلب فرایند های متداول در صنعت  ،بدون نیاز به ماشین آالت و فرایندهای جانبی خاص  ،به سهولت امکان پذیر
است .امروز و با بروز و ظهور بیماری کرونا و پیش بینی بیماری هایی از این دست استفاده از مصالح نانو آنتی باکتریال در یک
مجتمع آموزشی ضروری به نظر می رسد.
 .2-۸-2شیشه ذخیره کننده گرمای نهان با مصالح تﻐییر فاز دهنده ) (PCMگلس ایکس کریستال
شیشه های به کار رفته در پنجره ها ،که در مجموع  ۸سانتی مترضخامت دارند ،به صورت سه الیه و دارای حفره هایی در بین
الیه های شیشه طراحی شده اند  .حفره میانی این شیشه های ﭼند جداره ،از هیدرات های نمک ،انباشته شده است که در
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نقش ذخیره کننده انرژی نهان حرارتی ( کسب شده از تابش خورشید) عمل می کند .این ماده ،همچنین از گرمایش بیش از
حد فﻀا نیز پیشگیری می کند.این منبع گرمای نهان ،ظرفیت جذب حرارتی معادل یک دیوار بتنی  15سانتی متری را دارد.
به دلیل گسترش روز افزون جمعیت ساکن بر روی کره زمین و در پی آن رشد بسیار سریع بیماری ها و باکتری های بیماری
زا ،محققان بر آن شدند تا با استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مانع از بروز بیماری شوند .ﭼرا که در صورت بروز یک بیماری
کنترل آن و جلوگیری از شیوع آن کاری بسیار سخت و گاهی غیرممکن خواهد بود .در سالیان اخیر محققان موفﻖ به شناسایی
ترکیباتی فلزی با خاصیت آنتی باکتریال شده اند که این ترکیبات می توانند از رشد و نمو باکتری ها و قارچ ها و دیگر عوامل
بیماری زا جلوگیری کنند .از جمله روش های به کارگیری این مواد ،استفاده از آن ها در ترکیبات لعاب کاشی و سرامیک های
بهداشتی است .ﭼرا که پوشش های سرامیکی اغلب با غذا و نوشیدنی ها و مایعات و مواد زائد آلوده در تماس هستند که از
عوامل مهم در ایجاد باکتری های مختلف به شمار می روند.
ویژگی های این مواد ،که عمدت ًا از نانوذرات 2 TiOتشکیل شده اند ،به شرح ذیل است :
آنتی باکتریال :پوشش های فوتوکاتالیستی که حتی می تواند با اسپری کردن روی انواع سطوح قرار بگیرد ،با تحریک الکترون
ها و ایجاد پدیده اکسیداسیون در این نانوذرات ،خاصیت گندزدایی ایجاد می کند که حتی بسیار بهتر از مواد شوینده شیمیایی
و سفیدکننده ها است.
خود تمیزشوندگی :پوشش های فوتوکاتالیستی از بلورهایی تشکیل شده اند که در مقابل نور خاصیت خود پاک کنندگی پیدا
می کنند .عالوه بر این ،دی اکسیدتیتانیم ابرآبدوست می باشد و باعث می شود تا مولکول های آب بر روی کل سطح گسترده
می شوند و زمانی که جریان پیدا کردند آلودگی ها را از روی سظح کنده و با خود می برند.
تصفیه هوا :اکسیژن های مولکول دی اکسیدتیتانیوم با آب موجود در هوا واکنش داده و رادیکال های  OH-آزاد شده باعث
تجزیه  NOxهای موجود در آلودگی هوا می گردد ،آنها را به 3 HNOبی ضرر تبدیل می کنند .جالب توجه اینکه ظرفیت
تصفیه هوای 1000مترمربع از کاشی های پوشیده شده با فوتوکاتالیست ،معادل ظرفیت تصفیه هوای  70درخت صنوبر است .

 .5نتیجه گیری
با توجه به آنچه در پژوهش آمده است فناوری بخش مهمی از صنعت ساختمان را تشکیل می دهد در این زمینه آنچه مهم
است توجه به اقتصادی و کاربردی بودن و همچنین همسو با نیازهای زمینه ای بودن این فناوری هاست .فناوری باید به گونه
ای استفاده شود که هزینه ها را در نهایت و طول زمان افزایش ندهد ،طول عمر ساختمان را بیفزاید و شرایط آسایش را برای
استفاده کنندگان فراهم آورد.
با توجه به هدف تعیین شده در ابتدای پژوهش ،طراحی مجتمع آموزشی فنی و مهندسی در این پژوهش مد نظر بوده است و
آنچه در این طراحی اهمیت دارد استفاده از فناوری های نوین به عنوان نمونه ای موردی و بصری برای دانشجویان رشته های
فنی و مهندسی می باشد که بتوانند از این بنا ایده گرفته و افﻖ های وسیعتری از طراحی و ساخت در برابرشان گسترده شود.
با مشاهده انواع فناوری های ساختمانی موجود در ایران ،از فناوری پنل های سه بعدی در ساخت این مجتمع استفاده می شود
که هم هزینه ساخت و با توجه به پنل های آماده زمان ساخت نیز در کارگاه ساختمانی کاهش یافته و بهره برداری از این
فﻀای آموزشی را در کمترین زمان ممکنه تسهیل می نماید .از مهمترین مزایای این سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی می
باشد که از عمده اهداف پژوهش حاضر می باشد .
از دیگر فناوری های استفاده شده در این مجتمع آموزشی میتوان به سلول های فتوولتاییک اشاره نمود  ،این سلول ها قادر به
تولید انرژی الکتریکی بوده که نیاز مجتمع را به برق شهری را کاهش داده و در طول زمان هزینه های انرژی مجتمع آموزشی
کاهش می یابد.
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