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ششمـین سمـپـوزیـوم بین املـلـلـی معمـاری و شهـرسـازی پایـدار، در کشور امارات، 1398/11/3۰
روانشنـاسی در طــراحی محیط های پایدار

اسفند  یکم  بهمن و  تاریخ سی ام  پایدار در  بین املللی معامری و شهرسازی  ششمین سمپوزیوم 
ماه سال 1398 به مدت دو روز با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزه ی 
معامری، شهرسازی، عمران و مکانیک به همت و مدیریت جناب دکرت وحید قبادیان در کشور 

امارات برگزار شد. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امارات میزبان این رویداد سالیانه بود. 
گزارش روز نخست:

سمپوزیوم پس از تالوت قرآن مجید و اجرای رسود جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده ی 
عربی، با خوش آمد گویی توسط خانم هانیه قاسمی، مجری برنامه، در سالن کنفرانس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد دبی آغاز شد. سپس دکرت وحید  قبادیان به عنوان دبیر سمپوزیوم، ضمن اظهار 
خیرمقدم به میهامنان و مدعوین و تشکر از مجموعه ی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امارات، به 

بیان اهداف و برنامه های این سمپوزیوم پرداختند.
ایشان خاطرنشان کردند که تاکید گردهامیی امسال، به عنوان ششمین سال برگزاری معامری 
و شهرسازی پایدار ، بر روانشناسی در طراحی محیط های پایدار است. سال گذشته این هامیش با 
میزبانی دانشگاه آمیتی هندوستان در دبی با عنوان "معامری و شهرسازی پایدار در خاورمیانه 
و  مهندسان  جامعه ی  منودن  آشنا  سمپوزیوم،  این  نخست  هدف  شد.  برگزار  آسیا"  جنوب  و 
دانشجویان ما با شیوه های طراحی و اجرای بناها و راه های ایجاد کسب و کار در این زمینه در 
سطح بین امللل است. هدف دوم، آشنایی با جدیدترین دستاوردها در حوزه ی ساختامن و شهر 
پایدار در امارات و سایر نقاط دنیا می باشد، و هدف غایی، امکان سنجی، مطالعات و مشارکت با 
کارشناسان و افراد ذیصالح جهت تدوین سامانه ی رتبه بندی ساختامن های پایدار در ایران است. 
ترکیه  اردن، هند و  امارات، قطر،  ایران مانند  این سامانه در کشورهای مجاور  در حال حارض 
و  است  اجباری  در ساختامن  پایداری  رعایت شاخص های  امارات  در کشور  اجراست.  در حال 
اگر رعایت نشود، ساختامن پروانه ی اجرا منی گیرد. لذا امید است که با آشنایی با این مباحث و 

شناخت اصول و مبانی آن، بتوانیم این سامانه را در آینده ی نزدیک در ایران تدوین کنیم.
اولین سخرنان جلسه آقای پروفسور دیپاک پاتیل، از اساتید دانشکده ی معامری دانشگاه آمیتی 
بود. "آینده ای جدید برای گذشته: تطبیق دادن ساختامن ها برای استفاده ی مجدد در توسعه ی 
آینده  در  آن  از  استفاده ی مجدد  برای  بنا  سازگار منودن  و  بود  ایشان  عنوان سخرنانی  پایدار" 

گـــزارشــگـــر: نســرین خـــنـــدان

ایشان  پرداختند.  آن  به  که  بود  موضوعی 
صحبت خود را با جمله ای از نورمن فاسرت 
رشوع كردند: "هدف نهایی یک بنای پایدار 
طراحی  باشد.  بازیافت  قابل  که  است  این 
در  که ساختامن  باشد  گونه ای  به  می تواند 
آینده به جای تخریب، دارای قابلیت تغییر 
باشد". یعنی بین ساختامن و تغییرات آتی 
است؛  این  ایجاد شود. چالش  آن سازگاری 
تقویت  را  تغییر"  "ایجاد  كه  بنایی  ساخت 
تغییرات  پاسخگوی  كه  گونه ای  به  می كند، 
و  توسعه  جهت  بنا  و  باشد  آینده  در 
پیرشفت های آتی از طریق داشنت فناوری و 

تکنیک های الزم، توامنند شده باشد.
معامری  شاخصه ی  که  گفتند  ایشان 
و  جدید  بناهای  بین  مقایسه ای ست  پایدار 
از  این مقایسه می تواند  بازسازی شده، که 
مورد  قبالً  که  بناهایی  به  بازگشت  لحاظ 
استفاده  لحاظ  از  گرفته اند،  قرار  استفاده 
پسامند  تولید  لحاظ  از  و  انرژی  انواع  از 
ادامه ی  پذیرد. پروفسور دیپاك در  صورت 
كلیدی  اصول  بیان  به  خود  صحبت های 

پروژه های قابل بازیافت پرداختند:
بنا  مجدد  طراحی  برای  عملكردها   .1

به خوبی انجام شود.
2. بنا باید ماندگار و برای استفاده ی مجدد 

سازگار باشد. 
محیط  نیازهای  پاسخگوی  باید  بنا   .3
خود  محیط  ارزش  بر  و  باشد  اطرافش 

بیفزاید.
4. بنا باید دارای ارتباط برصی باشد و در 
عابرین  در  همچنین  و  استفاده كنندگان 

احساس مطلوبی ایجاد مناید.
5. بنا باید پایدار باشد، انرژی آلوده تولید 
به  و  باشد  دسرتس  قابل  راحتی  به  نكند، 

محیط زیست كمرتین آسیب را وارد مناید.
در خالل سخنان خود  دیپاک  پروفسور 
تولید  میزان  و  انرژی  مرصف  میزان  به 
راه های  مختلف،  كشورهای  در  پسامند 
معامری  اصول  و  تاریخی  بناهای  بازسازی 

سبز در معامری پایدار اشاره کردند.
فاطمه  دکرت  خانم  هامیش  ادامه ی  در 
آزاد  دانشگاه  معامری  اساتید  از   اسمیت 
عنوان  با  خود  سخرنانی  ارائه ی  به  دبی 

پرداختند.  معمـاری"  فضـای  “روانشنـاسی 
مجمـوعه ی  کردند  خاطرنشان  ایشـان 
روان شناسی  حوزه ی  در  پژوهش هایشان 
عنوان  با  کتابی  صورت  به  معامری 
انتشارات  توسط  معامری"،  "روانشناسی 
شده  منترش  گذشته  سال  در  معامر  علم 
صحبت هایشان  ابتدای  در  ایشان  است. 
به  اشاره کردند که در دوره ی تحصیلشان 
بودند  زیبایی  واژه ی  مفهوم  یافنت  دنبال 
تئوری  به  ابتدا  این مفهوم  بررسی  برای  و 
آموزگاران  بزرگ ترین  از  که  اینت  یوهانس 
مراجعه  است،  جدید  عرص  در  رنگ  هرن 

کرده اند و به این نتیجه می رسند که:
آدمیان  شخصیتی  ساختار  یا  و  طبیعت   .1

یکسان نیست.
2. هر انسانی با توجه به طبیعتی که دارد، 

می تواند محیط را ادراک کند.
سهولت  برای  که  دادند  ادامه  ایشان 
دسته بندی  به  رسیع تر  نتیجه گیری  و  کار 
طبیعت آدمیان از نگاه کارل گوستاو یونگ 
روان شناس و روانکاو معارص رجوع منودند. 
دسته  چهار  به  را  انسان ها  طبیعت  یونگ 

تقسیم می کند:
1. طبع حسی

2. طبع احساسی
3. طبع عقلی

4. طبع کشفی و شهودی
چهار  یا  طبع  چهار  این  از  یک  هر  که 
و  درون گرا  گرایش  دو  به  شخصیتی  گروه 
اسمیت  دکرت  می شوند.  تقسیم  برون گرا 
به  رجوع  که  گفتند  نتیجه گیری  برای 
نظریات این دو فیلسوف کمک کرد تا برای 
با  محیط  طراحی  در  زیبایی  مفهوم  بیان 
تأکید بر روانشناسی آن محیط، به فرمولی 

دست یابند:
سالمتی و شادابی محیط تا صدها سال 
بعد. ایشان در پاسخ به این سوال که چگونه 
محیطی زیبا، جذاب و پایدار طراحی کنیم 
که برای همیشه باقی مباند، برای مقایسه به 
مفهوم مد اشاره کردند؛ مد پدیده ای  است 
اما  است،  و می رود. مد جذاب  که می آید 
برای مدت طوالنی باقی منی ماند. ایشان در 
کردند  خاطرنشان  صحبت هایشان  ادامه ی 

شهرها  و  ساختامن ها  درصد   ۷۰ تا   ۶۰ که 
طراحی نشده اند و یا توسط پیامنکارهایی 
نیازهای اصلی برش  طراحی شده اند که به 
در طراحی محیط، یعنی سالمتی و شادابی 
طراحی  برای  بنابراین  بوده اند.  بی توجه 
سالمتی  چون  ارزش هایی  باید  محیط  یک 
ادامه  ایشان  بیفزاییم.  آن  به  را  شادابی  و 
دادند که ما تصور می کنیم مبحث توسعه ی 
یکم است،  و  بیست  به قرن  پایدار متعلق 
بیستم،  قرن  در  تفکر  این  که  حالی  در 
اتالف  مبحث  مدرن  معامران  که  هنگامی 
شد.  متولد  دادند،  قرار  نظر  مد  را  انرژی 
به هدایت  بین املللی  معامران  که  هنگامی 
محلی  اقلیم  برخاستند،  جهان  معامری 
میان  ارتباط  تقریباً  ما  نادیده گرفته شد  و 
دادیم.  از دست  را  اقلیم  و  بومی  معامری 
اینگونه بود که از سال 19۷2 معامری سبز 
اکنون  و  شد  پایه گذاری  پایدار  معامری  و 
معامری  مدارس  بعضی  در  مباحث  این 
جهان تدریس می شوند، هر چند هنوز هم 
مقوله ها  این  تدریس  که  هستند  مدارسی 
را نادیده گرفته اند. ایشان یادآور شدند که 
بی توجهی به ارتباط معامری بومی و اقلیم 
همچنان ادامه دارد؛ چرا كه ما در طراحی 
یک محیط، مد و سلیقه را بر كارآمد بودن 

آن ترجیح داده ایم.
 ایشان پس از ارائه ی توضیحاتی درباره ی 
پایدار  رابطه ی معامری  به  پایدار،  معامری 
و روانشناسی معامری پرداختند و در پایان 
این سوال را پاسخ دادند که چگونه محیطی 
را با تکیه بر روان شناسی آن طراحی کنیم و 
جوابشان این بود: بنا را به صورت »پایدار« 

و »زیبا« طراحی کنیم.
دکرت  خانم  هامیش  سخرنان  سومین 
"موانع  موضوع  با  غالمی  حاجی  فرشته 
توسعه   در  بالقوه  راه حل های  و  اصلی 
ساختامن های پایدار در ایران" بودند. ایشان 
ابتدا خطاب به حضار متذکر شدند که  در 
به  هستید،  آوانگارد  و  پیرشو  شام  همه ی 
این دلیل که در این هامیش جمع شده اید تا 

چیزی بیشرت از آنچه دارید بیاموزید. 
سوال  این  با  را  خود  صحبت  ایشان 
پایدار  معامری  ایران  در  چرا  کردند:  آغاز 
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)به معنای واقعی( نداریم و چرا کشور ما 
در این زمینه پیرشفتی نداشته است؟ برای 
پاسخ، در ابتدا باید به این نکته اشاره شود 
که تغییرات اقلیمی باعث تغییر جهان شده 
است و این تغییرات در ذوب شدن یخ های 
تغییر  دریاها،  آب  سطح  آمدن  باال  قطبی، 
الگوی بادها و بارندگی و... مشهود است. 
باال  به  انرژی،  مرصف  و  برش  فعالیت های 
رفنت میزان انتشار گازهای گلخانه ای کمک 
می کند. توسعه ی استفاده ی بهینه از انرژی 
کاهش  برای  پایدار  راهی  ساختامن ها  در 
ناشی  و آسیب های محیطی  انرژی  مرصف 

از آن است. 
بر  تاکید  با  ساختامن   تعدادی  ایران  در 
انرژی طراحی شده اند،  از  استفاده ی بهینه  
نبوده اند  به طور کل موفق  اجرا  یا در  اما 
و یا در اجرای آنها مصامحه صورت گرفته 
مرحله ی  از  بعد  هم  پروژه  چند  است. 
به  وقت  هیچ  و  شده اند  متوقف  طراحی، 
موانع  یافنت  نرسیده اند.  اجرا  مرحله ی 
اصلی و یافنت محرک هایی برای انجام مترین   
ساختامن ها،  در  انرژی  از  بهینه   استفاده ی 
در  روش  این  از  بیشرت  استفاده ی  به  منجر 
شاهد  می توانیم  بنابراین  می شود.  ایران 
کاهش مرصف انرژی از طریق سوخت های 
محیط زیستی،  آسیب های  کاهش  فسیلی، 
کاهش  محیطی،  مزایای  اقتصادی،  مزایای 
آلودگی هوا و مواردی از این دست باشیم. 
موانع  گوناگونی  به  اشاره  با  ایشان 
در  انرژی  از  بهینه  استفاده ی  در  پیرشفت 
ایران، یادآور شدند که برای  ساختامن های 
یافنت این موانع و طبقه بندی آنها می توانیم 
از چارچوب مورد تایید در تحقیقات علمی 
و  مثبت  نتیجه ی  به  که  دنیا  در  پیشین 
این  از  یکی  گرفت.  یاری  رسیده اند  معترب 
 AKTESP موانع  یافنت  جهت  چارچوب ها 
ترادجیل  استفن  توسط  که  دارد  نام 
ارائه  )Stephen Trudgill( در سال 199۰ 
شده است و در تحقیقات علمی معترب دنیا 
به عنوان منبع و منونه مورد استفاده قرار 

می گیرد.
استفن ترادجیل در چارچوب پیشنهادی 
خود برای یافنت موانع، زنجیره ای از عوامل 

عوامل  از  متشکل  که  می منایند  بررسی  را 
اقتصادی،  تکنولوژی،  دانش،  قراردادی، 
اجتامعی و سیاسی می باشد که با یافنت این 
راه حل ها  به  می توانیم  موانع،  زنجیره ی 
چارچوب  گرفنت  نظر  در  با  یابیم.  دست 
ترادجیل، موانع  استفن  یافنت موانع توسط 
ایران  در  پایدار  معامری  پیرشفت  اصلی 

عبارتند از:
 1( قیمت پایین انرژی در ایران، 2( عدم 
عالقه ی مشرتی برای استفاده از راه حل های 
هزینه ی   )3 ساختامن،  در  پایدار  انرژی 
در  پایدار  انرژی  راه حل های  اجرای  باالی 
ساختامن در ایران، 4( عدم اراده ی سیاسی 
در  قانون  اجرای  قانون گذاری  و  درست، 
زمینه ی انرژی پایدار در ساختامن در ایران، 
5( عدم درک تکنیکی و فنی از راه حل های 
 )۶ پروژه،  اعضای  میان  در  پایدار  انرژی 
اجرای  برای  پروژه  اعضای  عالقه ی  عدم 
ساختامن  در  پایدار  انرژی  راه حل های 
اجرا،  نحوه ی  و  اطالعات  ضعف  دلیل  به 
انرژی  مولفه های  از  برخی  وجود  عدم   )۷
رهربی  وجود  عدم   )8 و  ایران  در  پایدار 
انرژی  پروژه های  در  درست  هدایت  و 
غالمی  حاجی  دکرت  خانم  ایران.  در  پایدار 
بالقوه ای در  در سخرنانی خود راه حل های 
توسعه ی ساختامن های پایدار در ایران ارائه 
دولت،  توسط  اقدام   )1 شامل:  که  دادند 
اقدام   )3 آموزش،  بخش  توسط  اقدام   )2
توسط  اقدام   )4 و  خصوصی  بخش  توسط 
مشرتی می باشد و به توضیحات تکمیلی آن 

پرداختند.
آخــرین سخـنـران، آقـای دکـرت وحیــد 
قبادیان، مطالب سخرنانی خود را با عنوان 
"ساختامن های سبز و سامانه های رتبه بندی 
ابتدا  در  ایشان  کردند.  ارائه  پایدار" 
معامری  از  هدف  که  کردند  خاطرنشان 
پایدار، حفاظت از محیط زیست و همچنین 
تامین سالمتی و شادابی انسان است. ایشان 
پایدار  توسعه ی  مقوله ی  که  شدند  یادآور 
تنها مختص معامری نیست و در حوزه های 
کشاورزی،  جامعه،  اقتصاد،  مانند  مختلف 
مطرح  نیز  امور  سایر  و  سیاست  صنعت، 

است. 

در ادامه گفتند که مشکالت زیست محیطی 
عمدتاً از زمان انقالب صنعتی در اواخر قرن 
که  چرا  است،  شده  رشوع  میالدی  هجدهم 
منابع  از  بهره وری  صنعتی،  انقالب  از  بعد 
صورت  به  توسعه  و  تولید  و  زمین  کره ی 
تخریب  به  منجر  که  یافته  افزایش  تصاعدی 
محیط زیست طبیعی و از بین رفنت بسیاری از 
گونه های زیستی و به مخاطره افتادن ادامه ی 
حیات زندگی برش در این کره ی خاکی شده 
است. این موضوع نیاز به محافظت از زیست 

بوم کره ی زمین دارد.
پایدار  توسعه ی  پایدار،  خاستگاه معامری 
کمیسیون جهانی محیط  تعریف  بنا بر  است. 
سال  در  ملل  سازمان  در  توسعه  و  زیست 
که  است  توسعه ای  پایدار  توسعه ی   ،198۷
طبیعی  منابع  به  اتکا  با  ما  امروز  نیازهای 
حال  عین  در  و  می سازد  مرتفع  را  زمین 
منابع  این  از  می توانند  هم  آینده  نسل های 
برای رفع نیازهایشان بهره ور شوند. بنابراین، 
منابع  پایدار،  توسعه ی  مبحث  به  توجه  با 
برای  بلکه  نیست،  ما  مختص  فقط  طبیعی 
و  می باشد  نیز  آینده  نسل های  استفاده ی 
ایشان  از آن هستیم.  به حفاظت  ما موظف 
سامانه های  به  صحبت هایشان  ادامه ی  در 
از جمله  رتبه بندی ساختام های سبز  مختلف 
برییم )BREEAM( و )LEED( اشاره کردند. 
برییم سامانه ی ارزشیابی کیفیت ساختامن بر 
نخستین  و  است  پایداری  شاخص های  اساس 
شد.  تدوین  انگلستان199۰  کشور  در  بار 
"مدیریت  را  آن  می توان  فارسی  به  که  لید 
با  کرد،  ترجمه  انرژی"  و  محیط  طراحی  در 
در  سال 1998  در  برییم  سامانه ی  از  اقتباس 
آمریکا تدوین شد و در حال حارض فراگیرترین 
در  پایدار  ساختامن های  رتبه بندی  سامانه ی 

جهان است. 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایشان 
تفاوتی میان معامری اقلیمی و معامری پایدار 
وجود دارد، گفتند: معامری اقلیمی اساساً به 
به  پاسخ  معامری  این  و  است  مربوط  اقلیم  
بتوانیم در ساختامن  این سوال است چگونه 
و  رفاه  ساکنان  برای  مختلف  اقلیم های  در 
آسایش ایجاد کنیم. اما دامنه ی معامری پایدار 
گسرتده تر است. برای مثال در معامری پایدار 

سایت،  موقعیت،  و  نقل  و  حمل  درباره ی 
انرژی و جو، مصالح و منابع طبیعی، پسامند 
و آلودگی، مرصف بهینه ی آب، کیفیت محیط 
و  استفاده کنندگان  رفتار  ساختامن،  داخل 
غیره مطرح است. سپس ایشان به توضیح هر 

کدام از این موارد پرداختند.
در بخش پایانی هامیش در روز اول، پس 
از ارائه ی سخرنانی های فوق، نشست پرسش 
و پاسخ میان سخرنانان و مخاطبان برگزار شد.

گزارش روز دوم:
سه  از  بازدید  هامیش،  دوم  روز  برنامه ی 
ابوظبی  شهر  در  معامری  ارزش  با  مکان  
پایتخت امارات متحده ی عربی بود. پنج شنبه 
دکرت  آقای  هشت  و  نود  ماه  اسفند  یكم 
رشکت کننده  دانشجویان  و  اساتید  قبادیان، 
بازدید همراهی  این  در سمپوزیوم را جهت 

منودند.
بود.  مصدر  شهرک  بازدید،  مکان  اولین 
و  معامری  پایه ی  بر  شهرک  این  طراحی 
شهر  حومه ی  در  و  است  پایدار  شهرسازی 
ابوظبی ساخته شده است. این شهرک سبز در 
یکی از سخت ترین محیط زیست های طبیعی 
بسیار  اقلیم  با  زار  یک شن  در  یعنی  جهان، 
گرم و مرطوب ساخته شده است. این شهرک 
قرار است در آینده ای نه چندان دور حدود 
5۰ هزار نفر را در خود جای دهد. انرژی های 
تجدیدپذیر نظیر آفتاب، باد و سوزاندن زباله، 
تنها منبع انرژی های مرصفی آن خواهد بود. 
آالینده ی  بدون  شهری  است  قرار  شهر  این 
دیگر شهرهای  با  مقایسه  در  و  باشد  کربنی 
هم اندازه ی خود، به طور قابل توجهی میزان 
مصدر  شهرک  یابد.  کاهش  آن  آب  مرصف 
در جهتی ساخته شده که وزش بادهای داغ 
در روز به حداقل برسد. در اطراف شهر هم 
برابر  در  ساکنان  از  تا  شده  کشیده  دیواری 
بادهای شدید و پر گرد و غبار محافظت کند. 
در این شهر معامری  سنتی عربی و مدرن 
غربی با هم تلفیق شده اند. خیابان های مصدر 
باریک  و دارای مقیاس انسانی می باشند. دو 
پارک طویل رستارسی به موازات باد مطلوب 
در شهر طراحی شده است تا این باد در این 
دو مسیر و بافت شهر جریان یافته و هوایی 
طرفه ی  سه  بادگیر  شود.  ایجاد  خوشایند 

مصدر،  دانشگاه  میدان  وسط  در  هوشمند 
یک مناد شهری بسیار بارز است و در عین 
پیرامونی  محوطه ی  منودن  خنک  به  حال 

کمک می کند.
شهر  این  در  زباله  بازیافت  قوانین 
ساختامن های  در  بود.  خواهد  رسسختانه 
مصدر از باالترین استانداردهای مربوط به 
ذخیره ی آب استفاده شده است. حدود 8۰ 
و  می شود  بازیافت  مرصفی  آب  از  درصد 
آب زاید نیز بعد از پاکسازی رصف اهدافی 
قرار  شهر  این  شد.  خواهد  آبیاری  نظیر 
شهرسازی  و  معامری  کامل  الگوی  است 
و  دارد  را  خود  منتقدان  که  باشد  پایدار 
آینده مشخص می كند كه این پروژه تا چه 
طراحی  برسد.  خود  اهداف  به  بتواند  حد 
این شهرک و دانشگاه مصدر توسط رشکت 
مشهور معامری بریتانیا "فاسرت و همکاران" 

انجام شده است.
دسته جمعی  بازدید  مكان  دومین 
یا  مال  یاس  سمپوزیوم،  در  رشکت کنندگان 
مركز خرید یاس در ابوظبی بود. این مرکز 
خرید در مساحتی بیش از دویست و سی 
هزار مرت مربع در سه طبقه ی مجزا توسط 
است.  شده  بنا  ساختامنی،  رشکت  شش 
پروژه ی یاس مال موفق به کسب دو رتبه 
استدامه  است.  شده  استدامه  سامانه ی  از 
سامانه ی رتبه بندی ساختامن های پایدار در 
واژه  این  فارسی  ترجمه ی  و  است  امارات 
مراحل  متامی  مترکز  است.  پایدار  طراحی 
ساخت و ساز این پروژه بر طراحی پایدار 
مدیریت  آن  از  منونه  یک  که  است  بوده 
درصد   ۷5 کل  طور  به  می باشد.  پسامند 
این پروژه قابل بازیافت است. در  پسامند 
این پروژه همچنین مصادیق معامری سبز در 
طراحی و تزئینات داخلی، مسیرهای عریض، 
کارهای چوبی، سقف های شیشه ای، بدنه  ی 
درختان  و  گیاهان  طبیعت،  از  الهام گرفته 
طبیعی و آبشاری بزرگ در فضای داخلی، 
همگی اشاره به برداشت عنارص این پروژه 
از طبیعت دارند. این بازار بزرگ در مرکز 
جزیره ی یاس واقع شده است و پارکینگی 
دارد.  خودرو  هزار  ده  از  بیش  ظرفیت  با 
این پروژه به دلیل ارتباط با پارک تفریحی 

"Ferrari World" برای مسابقات اتومبیل 
رانی، به یکی از بزرگرتین مراکز رسگرمی، 
تبدیل شده  منطقه  در  تجاری  و  تفریحی 

است.
سفر،  این  در  بازدید  مکاِن  آخرین 
موزه ی لوور ابوظبی بود. این موزه، یک 
مجموعه ی هرن و متدن است که در ابوظبی، 
پایتخت امارات متحده ی عربی واقع شده 
و در منطقه ی فرهنگی جزیره ی سعدیات 
قرار دارد. در این نقطه ی جغرافیایی برای 
شده  انجام  زیادی  تالش های  میراث سازی 
است که یکی از آنها ساخت موزه ی  لوور 
این موزه ده سال به طول   است. ساخت 
انجامید و باالخره در ٨ نوامرب ٢٠١٧ توسط 
فرانسه  جمهور  رئیس  مکرون،  امانوئل 
ابوظبی  لوور  موزه ی  یافت.  گشایش 
توسط ژان نوول )Jean Nouvel(، معامر 
معامری  از  الهام  با  فرانسوی  برجسته ی 
آن  ساخت  که  است  شده  طراحی  عربی 
 2۰۰۷ سال  در  قرارداری  امضای  از  پس 

آغاز شد. 
که  است  این  آن  ویژگی های  از  یکی 
 23 جمله  از  آن  سالن   55 از  هیچکدام 
گالری دایمی اش مثل هم نیست. منتقدان، 
مسحورکننده،  اثر  یک  را  ساختامن  این 
توصیف  برق  و  پرزرق  کمی  هرچند 
کرده اند. بام موزه یک گنبد عظیم مشبک 
است که ضمن جلوگیری از تابش حرارت 
زیاد آفتاب، محوطه ی بیرونی گالری ها را 
نوول  ژان  می کند.  روشن  طبیعی  نور  با 
موزه ی لوور ابوظبی را جزیره ای در یک 
جزیره ی دیگر توصیف کرده، گنبد توری 
هندسی موزه لوور ابوظبی چون برگ های 
به هم پیچیده ی درختان خرما است. برگ  
درختان خرما در گذشته  به عنوان مصالح 

سقف کپر مورد استفاده قرار می گرفتند.
سمپوزیوم  ششمین  ترتیب  این  به 
به  پایدار  شهرسازی  و  معامری  بین املللی 
هامیش  برای  برنامه ریزی  و  رسید  پایان 
گردید.  آغاز   1399 سال  در  ماه  اسفند 
سمپوزیوم  سایت  طریق  از  آتی  هامیش 
sauc.ir و مطبوعات و رسانه های معامری 

اطالع رسانی خواهد شد. 


