دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران

 28تا  30آبان ماه  1393در محل هتل المپیک تهران برگزار شــد.
در این همایش ســه بخش اصلی علمی و تخصصی؛ مســابقات و جشنواره؛ نمایشگاه
محصوالت وجود دارد.

بازار بزرگ استانبول

مســـافرانی کـــه بـــه خریـــد
عالق ــه دارن ــد نبای ــد بازدی ــد
از بـــازار بـــزرگ بـــا 5000
مغـــازه را از دســـت بدهنـــد،
کـــه یکـــی از بزرگتریـــن
بازارهـــای سرپوشـــیده در
جه ــان اس ــت .بی ــش از ی ــک
چهـــارم میلیـــون بازدیـــد
کنن ــده در روز در ای ــن م ــکان
حضـــور دارنـــد ،بـــازار شـــامل مـــواردی از جملـــه جواهـــرات ،فـــرش،
ادویهجـــات ،ترشـــیجات ،عتیقهجـــات و ســـرامیک رنـــگ آمیـــزی
شـــده بـــا دســـت اســـت .قدمـــت بـــازار بـــه  1461بـــاز مـــی گـــردد و
ام ــروزه نی ــز مح ــل دو مس ــجد ،چه ــار چش ــمه ،دو حم ــام و ی ــا حم ــام
بخ ــار ،و شبس ــتان جواهی ــر اس ــت ،ک ــه در آن از کمی ــاب تری ــن و ب ــا
ارزش تریـــن آیتـــم هـــای ســـنتی یافـــت شـــده اســـت .اینجـــا جایـــی
اس ــت ک ــه خری ــداران دنب ــال س ــکه ه ــای قدیم ــی ،ط ــا و جواه ــر،
س ــنگ ه ــای قیمت ــی ،اس ــلحه منب ــت کاری و مبلم ــان عتیق ــه هس ــتند.

خبر
قیف انرژی زا که در داخل برجی در جاکارتا پنهان شده است؛
اولین برج بلند جهان انرژی مورد نیازش را
خودش تامین می کند
بـــرج  99طبقـــه پرتامینـــا در
جاکارتـــا بـــه گونـــه ای طراحـــی
شـــده اســـت کـــه بـــرای تولیـــد
انـــرژی مـــورد نیـــاز خـــود از
انـــرژی هـــای بـــاد ،خورشـــید و
حـــرارت آن اســـتفاده کنـــد.
بــه گــزارش ،FastCoExist
زمانـــی کـــه شـــرکت انـــرژی
اندونزیایـــی پرتامینـــا تصمیـــم
ب ــه س ــاخت ی ــک ب ــرج نظ ــارت
گرفـــت تنهـــا بـــه ارتفـــاع 99
طبق ــه ای آن فک ــر نک ــرد بلک ــه
در نظـــر داشـــت تـــا ایـــن بـــرج
اولیـــن بـــرج فـــوق العـــاده بلنـــد
جه ــان باش ــد ک ــه ان ــرژی م ــورد
نیـــازش را خـــودش تامیـــن مـــی کنـــد.
ایـــن بـــرج دارای  99طبقـــه کـــه در زمینـــی بـــه مســـاحت  5.7هکتـــار در
جنـــوب جاکارتـــا ( )Rasuna Epicentrumواقـــع شـــده بـــه شـــکل
گلبـــرگ گل در حـــال جوانـــه زدن اســـت کـــه ایـــن ســـازه در میانـــه هـــای
بـــرج بـــه آرامـــی شـــکل مخروطـــی بـــه خـــود مـــی گیـــرد و در باالتریـــن
نقط ــه ب ــا ش ــکل داالن مانن ــد م ــی توان ــد از ان ــرژی ف ــراوان و مجان ــی ب ــاد
اس ــتفاده کن ــد .ای ــن س ــاختمان ق ــرار اس ــت ب ــه عن ــوان مق ــر ش ــرکت ه ــای
نف ــت و گاز اندون ــزی نی ــز ق ــرار گی ــرد.
«فان ــوس دریای ــی ان ــرژی» ی ــا «ب ــرج مه ــار ب ــاد» ک ــه ت ــا ح ــدودی ب ــه
شـــکل قیـــف اســـت ،قـــرار اســـت از انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر ،جـــذب و
مه ــار ان ــرژی ب ــاد و تبدی ــل آن ب ــه ان ــرژی ب ــرق و اس ــتفاده از پان ــل ه ــای
خورشـــیدی بهـــره ببـــرد .در بـــاالی ایـــن ســـاختمان بادگیرهـــا بـــاد را بـــه
داخ ــل خ ــود م ــی کش ــند و ب ــا س ــرعت حاص ــل از آن ،جه ــت ب ــه حرک ــت
در آوردن مجموعــه ای از توربیــن هــای بــادی عمــودی اســتفاده مــی کننــد.
ســاختمان هــای دیگــر موجــود در ایــن محوطــه نیــز از پوشــش پانــل هــای
خورش ــیدی برخوردارن ــد.
شـــرکت پرتامینـــا بـــا همـــکاری شـــرکت معمـــاری (Skidmore,
 Owings & Merrill LLP (SOMامـــکان اســـتفاده از قـــدرت
حرارت ــی نوع ــی از ان ــرژی را ک ــه منحص ــرا اندون ــزی ب ــه دلی ــل رش ــته جزای ــر
آتشفشـــانی از آن برخـــوردار اســـت فراهـــم مـــی کنـــد.
اســـکات دانکـــن مدیـــر شـــرکت  SOMبـــه عنـــوان بانـــی ایـــن پـــروژه
م ــی گوی ــد« :سیس ــتم ه ــای ژئومت ــرال در اندون ــزی م ــی توانن ــد از بخ ــار
زیرزمین ــی ف ــوق الع ــاده گ ــرم ب ــا ی ــک لول ــه ت ــک برخ ــاف سیس ــتم ه ــای
معمول ــی ک ــه پیچی ــده ت ــر هس ــتند اس ــتفاده کنن ــد».وی م ــی افزای ــد« :ای ــن
کار اساســـا یـــک منبـــع انـــرژی نامحـــدود بـــرای بـــرج و محوطـــه بـــاز آن
محس ــوب ش ــده ک ــه م ــی توان ــد ای ــن ب ــرج را ب ــه اولی ــن س ــاختمان ف ــوق
الع ــاده بلن ــدی ب ــا ان ــرژی مثب ــت مب ــدل کن ــد».
طراحــی آن بــا تکیــه بــر صرفــه جویــی انــرژی بــه همــان میــزان تولیــد انرژی
انجــام گرفتــه اســت .بــرگ هایــی در دو ســمت ســاختمان روشــنایی را قطــع
و درخشــان تریــن نــور خورشــید را ســایه دار مــی کنــد ،در حالــی کــه داخــل
دفاتــر و ســاختمان بــه انــدازه کافــی روشــن اســت تــا از نــور مصنوعی اســتفاده
نشــود .ایــن ســاختمان بــه جــای سیســتم هــای پرقــدرت مکنــده تهویه هــوا از
سیستم های خنک کننده تابشی بر پایه آب استفاده می کند.
در امت ــداد اس ــتراتژی ه ــای دیگ ــر ،عناص ــر طراح ــی صرف ــه ج ــو در ان ــرژی
قصـــد دارنـــد تـــا مصـــرف انـــرژی فضـــای بـــاز ایـــن بـــرج را کـــه شـــامل
یـــک مســـجد بـــا ظرفیـــت  5000نفـــر ،یـــک مرکـــز هنرهـــای نمایـــش و
ی ــک نمایش ــگاه ب ــه هم ــراه امکان ــات ورزش ــی در فض ــای اداری اس ــت ب ــه
ان ــدازه کاف ــی پایی ــن نگ ــه دارد ت ــا ان ــرژی تجدی ــد پذی ــر بتوان ــد کل ان ــرژی
مــورد نیــاز را پوشــش دهــد .دانکــن مــی گویــد« :مــا در حــال تــاش جهــت
تکمی ــل اس ــتقالل ان ــرژی هس ــتیم ».بخش ــی از ای ــن انگی ــزه کام ــا عمل ــی
و کاربـــردی اســـت .جاکارتـــا هنـــوز شـــبکه بـــرق غیرقابـــل اعتمـــادی دارد.
اگ ــر محوط ــه ب ــاز ان ــرژی م ــورد نی ــاز خ ــود را تولی ــد کن ــد در کار وقف ــه ای
ایج ــاد نخواه ــد ش ــد .ام ــا اگ ــر ب ــرق ش ــهر پایی ــن بیای ــد ای ــن س ــاختمان ب ــر
ژنراتوره ــای ب ــا س ــوخت دیزل ــی نی ــز تکی ــه نخواه ــد ک ــرد.
دیگــر آســمانخراش هــا ممکــن اســت بــه زودی از برخــی از راه حــل هــای
طراحــی ایــن ســاختمان کپــی بــرداری کننــد .بــه عنــوان مثــال قیــف بــادی
مــی توانســت بــه راحتــی در مــکان هــای دیگــر کار کنــد .شــرکت  SOMبــا
توجــه بــه اینکــه اندونــزی کشــور بــاد خیــزی نیســت بــه قیــف بادی مشــابهی
در پــروژه دیگــری در چیــن نیــز اشــاره مــی کنــد .ایــن شــرکت معتقد اســت هر
چــه بــا طــرح هــای خــاص مواجــه شــود آســمان خــراش هــای جدید بیشــتری
بــا نقشــه هــای تولیــد انــرژی جامــع ســاخته خواهنــد شــد.
دانک ــن م ــی افزای ــد »:ای ــن ب ــرای معم ــاران و مهندس ــان در  SOMبس ــیار
هیجـــان انگیـــز اســـت کـــه بـــر روی یـــک بـــرج و فضـــای بـــاز آن بـــا در
نظرگرفت ــن ان ــرژی در طراح ــی اولی ــه کار کنند».هرک ــدام از ای ــن ب ــرج ه ــای
دینامیــک بایــد طــوری طراحــی شــوند کــه از نظــر تأمیــن انــرژی بــه خــود
وابس ــته ب ــوده و بتوانن ــد از ان ــرژی خورش ــید و ب ــاد ب ــرق تولی ــد کنن ــد .در ای ــن
ب ــرج ب ــا نص ــب بی ــش از  79توربی ــن ب ــادی ت ــاش ش ــده ت ــا ان ــرژی کاف ــی
ب ــرای تأمی ــن ب ــرق م ــورد نی ــاز س ــاختمان تولی ــد ش ــود.وی ادام ــه م ــی ده ــد:
« از لح ــاظ تاریخ ــی ،س ــاختمان ه ــای ف ــوق الع ــاده بلن ــد ب ــر چال ــش ه ــای
س ــاختاری مقاوم ــت در براب ــر گران ــش و نیروه ــای جانب ــی مانن ــد ب ــاد و زلزل ــه
متمرک ــز ش ــده ان ــد .قوانی ــن تغیی ــر ک ــرده ان ــد و ان ــرژی ب ــه مش ــکل تعری ــف
ب ــرای نس ــل م ــا تبدی ــل ش ــده اس ــت».

بلند ترین پل معلق جهان برروی رودخانه کاپیالنو
ایــن پــل معلــق کــه اولیــن بــار در
ســال  1889ســاخته شــده137 ،
متــر طــول دارد و در فاصلــه 70
متــری از ســطح رودخانــه کاپیالنــو
قــرار گرفتــه اســت .از آن زمــان
تاکنــون حــدود  120مترمربــع
دیگــر بــه ایــن پــارک اضافــه شــده
اســت .پیــاده روی روی صخــره هــا
از جدیدتریــن فعالیــت هایــی اســت کــه در اینجــا انجــام مــی شــود .عالقــه
منــدان مــی تواننــد از روی مســیری بســیار باریــک کــه بــر روی دره کاپیالنو
ســاخته شــده صخــره نــوردی کننــد.
اگــر وارد ایــن پــارک شــوید ،بــا گذشــتن از  3پرتــگاه و  7پــل معلــق بــه
ارتفــاع  30متــری باالتــر از جنــگل هــا خواهیــد رســید و هماننــد مــوش
خرمایــی کوچکــی در برابــر منظــره ای عظیــم از جنــگل هــای بارانــی قــرار
خواهیــد گرفــت .ایــن پــل ســاالنه بیــش از هشــتصد هــزار گردشــگر را از
سرتاســر جهــان بــه خــود جــذب مــی کنــد.
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پارك ملي تامان نگارا در مالزي

تامــان نــگارا کــه در زبــان
مالزیایــی بــه معنــی «پــارک
ملــی» اســت ،یکــی از
قدیمــی تریــن جنــگل هــای
اســتوایی حــاره ای در جهــان
مــی باشــد .ایــن مــکان
درختانــی عظیــم ،آبشــارها،
ســفرهای جنگلــی بــا مــدت
زمــان گوناگــون و طوالنــی
تریــن راه هــای سرپوشــیده
دنیــا را بــه طــور چشــمگیری
نشــان میدهــد .راه هــای جنگلــی متعــدد بــه بازدیدکننــده کمــک میکنــد
تــا جنــگل را بــدون راهنمــا ســیاحت و بازدیــد کنــد .تامــان نــگارا بهشــتی
بــرای گونــه هــای درحــال نابــودي همچــون فیــل ،ببرهــا ،پلنــگ هــا و
کرگــدن هاســت ،امــا تعــداد آنهــا کــم و رویــت شــان بســیار نــادر اســت.
اینکــه شــما چیــزی بیش از پرنــدگان ،آهوهــای کوچــک ،مارمولک هــا ،مارها و
شــاید یــک خــوک خرطــوم دار ماالیــا را خواهیــد دیــد بعیــد بــه نظر می رســد.

گرانترین خانه جهان در فقیرترین كشور دنیا

بــه گــزارش بــی بــی ســی
موكــش آمبانــی ،میلیــاردر
هنــدی ،گرانتریــن خانــه
خصوصــی در جهــان را
رســما در بمبئــی افتتــاح
كــرده اســت.
گفتــه مــی شــود قیمــت
ایــن خانــه بحــث انگیــز
بیســت و هفــت طبقــه ای بیــش از یــك میلیــارد دالر اســت.بنا بــر گزارش
هــا ،ایــن خانــه دارای شــش طبقــه پاركینــگ و چندیــن اســتخر شناســت
ایــن خانــه همچنیــن دارای یــك ســینما ،یــك معبــد و یــك ســالن رقــص
اســت.خانه آقــای آمبانــی بــر بــاالی یــك تپه ســاخته شــده و در افق شــهر
بمبئــی قابــل مشــاهده اســت.موكش آمبانــی صاحــب كارخانــه بــزرگ
پتروشــیمی موســوم بــه صنایــع ریالینــس ( )Relianceاســت.
مجلــه فوربــس ،كــه افــراد ثروتمنــد جهــان را معرفــی مــی كنــد ،آقــای
آمبانــی را ثروتمندتریــن شــخص در كشــور هنــد خوانده اســت .گفتنی اســت
كشــورهند بیشــترین تعــداد فقــرای جهــان را در خــود جــای داده اســت.

كاهش وابستگي به خودرو با ايجاد محله هاي بيست دقيقه اي

مقدمه :
امـروزه شهرنشـينان بـراي رفتـن بـه محـل كار  ،مدرسـه ،خريـد و ديـدار
دوسـتان ناگزيرنـد زمـان زيـادي را در خودروهايشـان سـپري كننـد .ايـن
سـفرهاي طوالني بسـيار خسـته كننـده و از نظـر اقتصادي پرهزينه اسـت.
يـك راهبـرد مهم براي كاهش وابسـتگي بـه خودرو و پيامدهـاي نامطلوب
آن ايجـاد محله هاي بيسـت دقيقه اي اسـت.
محلـه  20دقيقـه اي مفهوم جديدي نيسـت .در دهـه  1920زماني كه هنوز
خـودرو يك وسـيله حمل و نقل غالـب براي جابجايي نبود اكثر شـهروندان
در محلـه هـاي  20دقيقـه اي زندگـي مـي كردنـد .حتـي بـا محبوبيت رو
بـه رشـد خـودرو يـك تمايل قـوي بـراي حفـظ دسترسـي  20دقيقـه اي
بـه تمـام نيازهاي اساسـي روزمـره وجود داشـت .در سـال  1949نويسـنده
معـروف اي بـي وايت مفهوم شـهر بيسـت دقيقـه اي را در مقاله اي تحت
عنـوان «اينجـا نيويـورك اسـت» توضيـح داد :هرمحلـه شـهري اسـت در
داخـل يك شـهر ديگـر .بنابراين مهم نيسـت در كدام منطقه شـهر زندگي
مـي كنيـد در محـدوده هـر چند محلـه فروشـگاه مـواد غذايي ،آرايشـگاه،
دكه روزنامه فروشي ،كفش فرروشي خشكشويي ،اغذيه فروشي ،گل فروشي،
سـينما ،فروشـگاه البسـه ،خياطي ،داروخانه ،گاراژ ،چايخانه ،فروشـگاه هاي
سخت افزاري و كفاشي وجود دارد.
ويژگي هاي اساسي يك محله  20دقيقه اي
 -1قابليـت پيـاده روي :محلـه  20دقيقه اي مكاني اسـت با دسترسـي امن
و راحـت كـه سـاكنان مي توانند نيازهاي اساسـي خـود ار در فاصله حداكثر
بيسـت دقيقـه پيـاده روي از محل زندگي شـان تامين نمايند.
 -2كاربـري مختلـط :اسـتفاده از كاربري هاي مختلـف و متنوع درفضاهاي
كار و زندگي از جمله تركيب ادارات ،فروشـگاهها و مجتمع هاي مسـكوني
در يـك محلـه از اهميـت قابـل توجهي برخـوردار اسـت .كاربري مختلط
مـي توانـد موجـب فعـال شـدن بافـت محـل ،افزايـش امنيـت ،افزايـش
تعاملات اجتماعـي ،كاهش سـفرهاي روزانـه بين محـل كار و زندگي و در
نتيجـه كاهش ترافيك شـده و از گسـترش افقي شـهر نيـز جلوگيري كند.
 -3افزايـش تراكـم موجـب نزديكـي و همجـواري محـل هاي سـكونت ،
فروشـگاه هـا و خدمـات بـه يكديگـر شـده و فواصـل را كاهش مـي دهد.
پيامـد ايـن امر اسـتفاده بهينـه از املاك و فضاهاي موجـود در يك محله،
كاربـري كارآمدتـر خدمـات و ايجاد يك محيـط راحت تر و لـذت بخش تر
بـراي پياده روي اسـت.
نمونه موردي :باالرد يك محله بيست دقيقه اي
بـاالرد محلـه اي واقـع در شـمال غربي سـياتل بـا توجه به شـاخص هاي
ذيـل نمونـه بارز يك محلـه  20دقيقه اي اسـت:
حمـل و نقـل :بهتريـن شـيوه بـراي رفتـن به اطـراف بـاالرد ،شـيوه هاي
جايگزيـن حمـل و نقـل مي باشـد .زيـرا رانندگـي در محله هاي اين شـهر
مسـتلزم صرف هزينه و زمان زيادي اسـت .پيدا كردن جاي پارك مشـكل
ديگـري اسـت كـه موجـب سـرخوردگي شـهروندان از رانندگي مي شـود.
شـايد بـه هميـن دليل اسـت كه بسـياري از شـهروندان در باالرد و سـياتل
در طـرح انصـراف از رانندگي شـركت كرده و گواهينامه انصـراف از رانندگي
دريافت نمـوده اند.
از آغـاز اجـراي ايـن طـرح در سـال  2007بيـش از  70درصـد شـركت
كنندگان اسـتفاده از شـيوه هـاي جايگزين حمل و نقل را بـه جاي رانندگي
انفـرادي برگزيـده اند.
ايـن دسـتاورد عظيم منجـر به كاهش ترافيـك ،كاهش مصرف سـوخت و

آلودگـي كمترشـده و در نتيجـه سلامت عمومـي در محله ها بهبـود يافته
اسـت .وجود مسـيرهاي پياده روي و دوچرخه سـواري متعدد در اين منطقه
ايـن فعاليـت هـا را به يك تجربـه دلپذير ،راحـت  ،كاربـردي و لذت بخش
تبديـل نمـوده اسـت .بـاالرد با كسـب امتيـاز پيـاده روي  87و رتبـه  13در
بيـن  77محلـه بـه عنوان بهشـت عابـر پيـاده و سـرآمد محله هـاي پياده
مـدار در سـياتل مطـرح شـده اسـت .البتـه طبيعي اسـت كه رفتـن به همه
مـكان هـا بـا پياده روي امـكان پذير نيسـت در اين صورت سـامانه حمل و
نقـل عمومـي بـه كمك مـردم مي آيـد .وجود هفت مسـير عمـده اتوبوس
و خودروهاي اشـتراكي هيبريدي دسترسـي به سـاير بخش هاي سـياتل را
كامال آسـان كرده اسـت.
تاميـن مـواد غذايـي محلي :باغچـه هـاي كنـار پيـاده رو و بازارهاي
ميـوه و تـره بـار ،مواد غذايي تـازه  ،محلي و فصلـي را براي سـاكنان باالرد
فراهم مـي آورند.
سـاكنان بـاالرد بـا تبديـل قطعـات كوچـك زميـن به باغ و كاشـت سـيب
زمينـي ،نخـود فرنگـي و سـبزيجات مختلـف تجربه خوبـي در رشـد مواد
غذايـي بـه دسـت آورده انـد .در حـال حاضـر از  68باغ مشـاركتي در محله
شـامل بهبـود كيفيـت زندگـي افـراد محلـه  ،بهبـود روابـط همسـايگي،
زيباسـازي محلـه  ،حفـظ منابـع طبيعـي و ايجاد فضاي سـبز  ،مهياسـازي
فرصـت هايـي بـراي تفريح ،كاهـش ميـزان جـرم و جنايـت ،درآمدزايي و
توسـعه اقتصـادي و كاهـش درجـه حـرارت شـهري مي باشـد.
بـازار ميـوه و تـره بـار باالرد كه هر يكشـنبه از  10صبح تا  3بعـداز ظهر (در
هـواي بارانـي و آفتابـي) فعاليت مـي كند ،يكـي از بهترين مـكان ها براي
تهيـه مـواد غذايـي فصـل از مـزارع محلـي مي باشـد .ايـن مكان از سـال
 1999در خدمـت سـاكنان باالرد اسـت.
كسـب و كار محلي  :فروشـگاه هاي سـنتي خواروبار نيـز نقش مهمي
در محلـه ايفـا مـي كنند .خريد محلـي  ،اقتصاد محلي را بهبود مي بخشـد.
هريك دالر صرف شـده در كسـب و كار محلي  45سـنت سـرمايه گذاري
مجـدد را بـه دنبـال دارد .با اسـتفاده از ايـن مدل مي توان شـاهد خريدهاي

محلـي بيشـتر و ورود دالر زيادتـر به جريان اقتصـاد محلي بود.
رسـتوران هـاي بـاالرد كـه متعلق به افراد محله اسـت .محصـوالت محلي
و مخصوصـا ارگانيـك را عرضـه مي كنند .خرده فروشـي هـاي متعددي از
فروشـگاههاي اسـباب بازي گرفته تا البسـه فروشـي و لوازم خانگي در اين
محلـه وجـود دارد .اسـتوديوي مخصـوص هنرمندان نيز آثـار هنري محلي
را بـه معـرض فروش مـي گذارد.
فضاهـاي عمومـي  :دسترسـي به بوسـتان ها ،فضاهاي سـبز و سـاير
فضاهـاي عمومـي ماننـد مياديـن عمومـي ،بازارهـا و مراكـز اجتماعـي نه
تنهـا بـراي آرامـش ذهـن و بهبود سلامت سـاكنان ضـروري اسـت بلكه
مـي توانـد مكاني براي مالقات و معاشـرت همسـايگان بـا يكديگر و حتي
ايجـاد نشـاط و شـادابي در بيـن آنهـا باشـد .مراكـز اجتماعي بـاالرد امكان
برگـزاري رويدادهـاي گروهـي مختلف ماننـد فعاليت هاي ورزشـي ،هنري
و آموزشـي را بـراي سـاكنان فراهـم مـي آورنـد .مـوزه ميـراث تاريخـي
كشـورهاي اسـكانديناوي (سـوئد ،نـروژ و دانمـارك) كـه در باال قـرار دارد،
اقـدام بـه برگـزاري نمايشـگاه ،آمـوزش زبـان اسـكانديناوي و دوره هـاي
آشـپزي و غذاهـاي سـنتي اين كشـورها مي كنـد .درسـت در مركز محله،
كتابخانـه عمومي سـياتل قـرار دارد با سـه اتاق مطالعه  ،يـك اتاق مالقات
و يـك فضاي بزرگ براي جلسـات اجتماعي  .در ايـن كتابخانه رويدادهايي
مانند داسـتان نويسـي كـودكان ،ديدار با نويسـندگان و حتـي ميزباني گروه
هـاي نقـد و بررسـي كتـاب برگـزار مي شـود .پشـت بـام كتابخانه شـامل
پوشـش هـاي گياهـي و پانـل هاي خورشـيدي اسـت كه موجـب كاهش
فاضلاب هـاي سـطحي و صرفـه جويـي در انرژي مـي گردد.
بهبود سالمت جامعه و محيط زيست:
بطور ميانگين شـهروندان سـاكن در يك محله پياده مدار از سـاكنان سـاير
محلـه ها سـالم ترنـد .همچنين كيفيـت هواي محلـه با كاهش وابسـتگي
بـه خـودرو كـه منبـع اصلـي آاليندگي هواي شـهر اسـت ،بهبود مـي يابد.
شـيوه هـاي فعال حمـل و نقل مانند پيـاده روي و دوچرخه سـواري به طور
قابل توجهي منجر به كاهش انتشـار گازهاي گلخانه اي شـده و سلامتي
سـاكنان محله را تضميـن مي نمايند.

-1پلکانی در باالی دریا در اسپانیا

این پلکان فوقالعاده زیبا در جزیرهای به نام  Gaztelugatxeدر اسپانیا قرار دارد كه  237پله دارد.
-2پلکان مارپیچی در کوه تایهانگ در چین

ارتفـاع ایـن پلـکان  ۹۱متـر اسـت ،حیـن صعـود ،گردشـگران میتواننـد پرندههـا را در اطـراف خـود
ببینند .
 -3سکوی رؤیاها در ژاپن

یک باغ زیبای  ۱۰۰طبقهای در ژاپن برای گرامیداشت درگذشتگان زلزله هانشین در سال ۱۹۹۵
ایـن مجموعـه سـاختمانی بـا پلکانهـای عجیـباش در نزدیـک شـهری بـه نـام جایپـور در اسـتان
راجسـتان قـرار دارد .این مجموعه در سـال  ۸۰۰میالدی سـاخته شـده اسـت و  ۳۵۰۰پلـه باریک دارد
کـه در  ۱۳طبقـه جـای داده شـدهاند .ارتفـاع ایـن مجموعـه پلـکان  ۳۰متر اسـت.
۴

۳

۵

«اسکان پایدار»
نمونه یک ساختمان هوشمند

این خانه Lشـکل با انرژی هوشـمند ،توسـط موسسـه
فناوری اسـتیونز ( )SITساخته شـده است و «اسکان
پایـدار» نام گرفته اسـت و مقـام دوم در رده معماری و
بـه طور کلی چهـارم در رقابت های خورشـیدی 2013
را از آن خود نموده اسـت.
ایـده  Lشـکل ،خانه را به دو واحد تقسـیم می نماید:
«مرطوب» و «خشک».
شرح تیم سازنده:
اصطلاح  Ecohabitبـرای ایـن طـرح یـا «اکـو
اسـکان» یا «اسـکان زیسـتی پایدار» ،پایـداری در تمام
ابعـاد را عرضـه میدارد ،از فرم ،سـاخت و سـاز و تا پویایی
اسـتفاده از آن .خانه با نیازهای سـاکنان آن سازگار گشته
و بـرای آن هـا بـا باز خورد خـود راه هایی بـرای کاهش
مصـرف انـرژی مهیـا میکند تا پایـدار تر زندگـی نمایند.
ایـن خانـه شـکل چشـم اندازها و دسترسـی بـه فضای
زندگـی سـخاوتمندانه محیـط بیـرون را حداکثـر نموده
است.
فلسفه ی طراحی
اسـکان پایدار قصـد دارد تا ارتباط بین خانه و سـاکنانش
را از نـو تعـرف نماید .سیسـتم هـای انرژی هوشـمند بر
خانـه ،رفتارهـای سـاکنان آن ،و اطالعـات آب و هوایی
منطقـه ای نظـارت میکنـد .در انجـام ایـن کار ،اسـکان
پایـدار با سـاکنینش همزیسـتی مینماید و خانـه و کاربر
را قـادر مـی سـازد تا بـرای ایجـاد یک سـبک زندگی با
انـرژی کارآمدتر و سـازگارتر با محیط زیسـت از یکدیگر
بیاموزنـد .فـن آوری هـای نویـن اسـکان پایـدار به خانه
اجـازه مـی دهد تا یک خانـه ی فوق العاده کارآمد باشـد
کـه به سـاکنان کمک مینماید با آن زندگی کنند ،رشـد
یابنـد و از آن بیاموزند.
ویژگی ها
درب هـای شـفاف بـرای مهیـا کردن دسترسـی بـه دو
عرشـه بـزرگ کـه بـا یـک سـقف پیـش آمـده بـزرگ
خورشـیدی پنـاه داده شـده انـد ،اسـتقرار گرفتـه انـد.
طراحـی معمـاری ،خانه را به دو واحد مجزای «خشـک»
و «مرطـوب» تجزیـه میکند تا بـه توزیع کارآمـد انرژی
اجازه دهد در سیسـتم لوله کشـی اسـتفاده شـود .فضای
داخلـی مـدوالر شـامل یک اتاق خـواب اصلـی ،حمام و
یـک اتـاق تغییـر پذیـر اسـت که مـی توانـد تبدیـل به
یـک دفتـر خانگـی و یـا اتاق خـواب دوم شـود .سـقف
سـبز به کمک دیـوار ،خانه را عایق بنـدی میکنند و آب
بـاران را بـرای آبیـاری گیاهان جمـع آوری میکنند .یک
موتورخانـه مرکزی به عنوان «مغز» خانـه عملکرد دارد.
فنآوری
سیسـتم های فتوولتائیک یکپارچه ،حداکثر اسـتفاده را از
فضـای در دسـترس می برنـد و بدون پانل هـای بزرگ
سـقفی ،نیروی خانـه را تامین میکنند .یک سیسـتم آب
گـرم زمانی که مورد نیاز اسـت آب را گـرم مینماید .مواد
زیسـتی بـا فاز متغیر بـه خانه اجـازه میدهند تـا انرژی و
گرمای خورشـید را در طـول روز مهار کند و آن را هنگام
شـب داخل خانه منتشـر نماید .سیسـتم بخار ،میعانات را
از داخـل خانه جمع آوری میکنـد و از آن برای بخار دادن
بـه واحـد  HVACخارجی اسـتفاده مینمایـد و موجب
افزایـش بهـره وری آن میگردد .سیسـتم مدیریت انرژی
هوشـمند بر الگوهای آب و هوایی ،عـادات کاربران ،و بر
اسـتفاده انرژی ایشـان نظارت دارد تا یک محیط زندگی
راحت بـا انرژی کارآمـد ایجاد نماید.
استراتژی بازار
ایـن الگو ،اسـکان پایدار ،بـه خصوص برای بـازار جنوب
کالیفرنیـا و برای خانواده یک زوج جوان سـطح متوسـط
بـا یـک بچـه طراحـی شـده اسـت .بـه همـراه عناصـر
انعطـاف پذیر کـه می تواند بـرای رفع نیازهـای کاربران
تغییـر کنـد و بـا یـک طراحـی قابل دسـترس ،اسـکان
پایـدار ،همـه کاربـران را بـرای تعامـل با محیـط زندگی
سـازگار و پایـدار صاحب اختیـار میکند.
قدم بعدی چیست؟
پـس از رقابت های خورشـیدی  ،2013اسـکان پایدار به
محـل دانشـگاه ایالتـی کالیفرنیا ،پردیس سـن مارکوس
منتقل خواهد شـد ،مکانـی که به عنوان مرکـز جانبازان
بـرای نزدیـک بـه  900نفـر دانشـجوی جانبـاز ،اعضـاء
خدمـت رسـان و وابسـتگان نظامـی در مدرسـه خواهـد
بـود .علاوه بر این ،مدرسـه در نظـر دارد تا دانشـجویان
علـوم و تکنولـوژی را بـرای نظـارت بـر عملکـرد مداوم
ایـن مرکـز در ارتباط با تیم «اسـتیونز» به تعامـل وا دارد.

شهري ايده آل در بوداپست هوشمند

-4پلکانهای پل نامرئی  Mosesدر هلند
 -5چاند بائوری در هند

۲

آشنایی
شهرهاجهانی
یکباتجربه

۱

دولـت مجارسـتان حـدود يـک دهـه قبل طرحـي را با
عنوان «بوداپسـت هوشـمند»( )SCBراه انـدازي کرد
تـا بـه موجب آن نسـخه مجازي اين شـهر ارائه شـود و
علاوه بر آنکه شـهروندان بتوانند همه امکانـات روزمره
و مـورد نيـاز خـود را در دنياي مجـازي در اختيار بگيرند،
فعاليـت هاي اقتصـادي خارجي و داخلي نيـز رونق يابد.
ايـن روزهـا بوداپسـت عنـوان «قابل زندگي ترين شـهر
در اروپـاي مرکـزي و شـرقي» را از آن خـود کرده اسـت
و دولـت مجارسـتان بـر ايـن باور اسـت کـه ارائـه تمام
خدمـات شـهروندي مبتنـي بـر نسـخه مجـازي شـهر
مهـم تريـن عامل براي کسـب اين عنـوان بوده اسـت.
بـا ارائـه خدمـات گسـترده در ايـن شـهر مجـازي مرکز
تحقيقاتـي فوربـز سـال گذشـته بوداپسـت را بـه عنوان
هفتمين شـهر اروپـا براي زندگـي راحت انتخـاب کرد و
مرکز  Cond. Nastنيز آن را دومين شـهر مناسـب
جهان خواند .همچنين گفته شـد که بوداپست در منطقه
اروپـاي شـرقي و مرکـزي بهترين شـهر در زمينـه ارائه
نـوآوري هـاي جديـد محسـوب مـي شـود و تمـام اين
اتفـاق به واسـطه راه اندازي نسـخه مجازي شـهر يعني
«بوداپسـت هوشـمند» محقق شـده است.
اين شـهر مجازي به گونه اي راه اندازي شـده اسـت
کـه با تعريـف هويت واحد بـراي هر يک از شـهروندان،
100درصـد خدمـات دولتـي مربـوط بـه زندگـي روزمره
روي آن ارائه مي شـود و همين اتفاق باعث شـده اسـت
دولـت مجارسـتان ادعـا کنـد کـه شـهروندان بـراي در
اختيـار گرفتـن هيچ سرويسـي نياز به حضور در شـعبات
فيزيکـي ندارنـد و مـي توانند همـه نيازهـاي خدماتي و
شـهروندي خـود را روي رايانه شـخصي پاسـخ دهند.

