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 چکيده
 در ،محيط با ريگازناسا لكمادر ،مختلف مسكوني يها مجتمع ونفزروزا شدر با خيرا ههد چند در

 ،مرتبط هاي نمازسا و لتدو لكنترمباالخصعد مختلف اليلد به كه هستيم جهامو ركشو يجا يجا

 غلبه ،مينز نياگر،تقاضا دياازد و جمعيت يشافزا ،ستدرنا يها سياست و نامناسب نيناقو ضعو

 هشد سريعتر روز هر متاسفانه كه ستا اي يهرو و دشو مي تشديدروز به روز... و شيوبفرزبسا فرهنگ

 ا،هو مختلف يها گيدلوآ. هستيم جهامو آنه ـب نسبت كامل تيوتفا بي با مسو نجها يهاركشودر و

 را ندگيز كه اچر گذشت رآنكنااز تيوتفا بي با انتو نمي كه ستا مشكالتي آب و اصد ،منظر و يدد

 مي ناممكن و عنامطبو قيمت، انگرو يباز چند هر خانه يك ساكنين ايبردور انچند نه اي هينددرآ

 هدف آن در كه پايدار مسكن مباحث شهرها در زمين كمبود و جمعيت رويه بي افزايش با لذا. كند

 ودهگش ما براي مسكن ريزي برنامه در را جديدي دريچه پايدار معماري اصول به توجه با مسكن ايجاد

 داشته اريپايد فرايند در شگرفي تاثير تواند مي مسكوني هاي ساخته به پايدار نگاه يك اعمال و است

 لياص هدف. است كرده فراهم حاضر پژوهش نگارش براي را الزم بستري مسئله، اين بدينسان. باشد

 هب احترام با بتواند كه است پايدار معماري به توجه با مسكوني مجتمع طراحي پژوهش نگارش از

 و دهبر بهره طراحي نيازهاي با متناسب تكنولوژيكي هاي پيشرفت از انرژي منابع و زيست محيط

 يتكيف به توجه كنار در انرژي مصرف سازي بهينه و سكونت در پايدار الگويي ايجاد جهت در گامي

 مسكوني ايمجموعه و هساندر قلاحد به را هشد كرذ يها كاستي تا ستا آن بر سعي و بردارد فضايي

 هدف لحاظ به حاضر پژوهش تحقيق روش. دكر حياطر ارپايد ريمعما لملليا بين ديكررو با را

 انهكتابخ مطالعات اطالعات آوري جمع ابزار از كه است تحليلي -توصيفي روش لحاظ به و كاربردي

 ستا آن از حاكي پژوهش نتايج. است برده بهره ميداني مطالعات از گيري بهره بستر در اسنادي و اي

 مسكوني هاي محيط بر حاكم عناصر و ها ارزش با تركيب در پايدار معماري علم از گيري بهره با كه

 يسع پايدار مسكن. يافت دست اهدافش به توجه با ها مجتمع اين براي مناسب طرحي به توان مي

 مجتمع نوع اين براي شده اتخاذ هاي سياست بر منطبق كه اين بر عالوه كه دهد ارائه را طرحي دارد

                                                           
 موردي؛ نمونه) مسكوني هاي مجتمع طراحي در پايدار معماري هاي مولفه بررسي»  عنوان با رزمي حميدرضا ارشد كارشناسي رساله از برگرفته مقاله اين

 .است يافته انجام آزادشهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه معماري گروه در كالنتري بهنام دكتر آقاي راهنمايي به كه است، «(گرگان شهرستان
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  2 ، بهنام کالنتری 1 حميدرضا رزمی

ايران، نويسنده مسئول،  آزادشهر، اسالمي، آزاد دانشگاه معماري، مهندسي ارشد، كارشناسي دانشجوي 1

 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو
 معماري و هنر گروه مدرس.ايران ساري، اسالمي، آزاد دانشگاه معماري، مهندسي دكتري، دانشجوي 2

 .كتول آباد علي واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 
 نام نويسنده مسئول:

 حميدرضا رزمی
 

 مسکونی های مجتمع طراحی در مناسب رویکردی پایدار معماری

 انرژی و زیست محيط های مولفه بر مبتنی
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 اكنينس براي پيرامون زيست محيط و طبيعت به احترام حس همراه به را فضايي كيفيت بتواند هاست

 .آورد ارمغان به ها مجتمع اين

 .گرگان پايدار، مسكن پايدار، معماري مسكوني، مجتمع معماري، طراحي :یديکل واژگان

 

 مقدمه
مي  را خود وتوسعه تكاملي سير و ميگردند سازگار خود ما مصنوعات ،گردد مي كامل بشريت يها ساخته و ابداعات يگانگي و وحدت كه هنگامي

 .(1991،كلي كوين) ماست نيافتني دست و دور يرويا هم هنوز كه است قدرتي اين پيمايند

 روز احتياج آن، ترين مهم از كه است داشته بر در را مشكالتي نشيني، شهر جمعيت افزايش و شهرها به شده انجام هاي مهاجرت با امروزه

 و روحي ، عملكردي نيازهاي به توجه بدون شهرها كالن بخصوص شهري مختلف نقاط در شده انجام هاي سازي انبوه با. باشد مي مسكن به افزون

 بر مانز و بر هزينه بسيار آن جبران كه ديگر مشكلي به زدن دامن حال در مسكن، كمبود مشكل به آمدن فارق نيت به ، آن آينده ساكنين رواني

 جهامو ركشو يجا يجا در محيط با ريگازناسا لكما،درمختلف مسكوني يها مجتمع ونفزروزا شدربا خيرا ههد چند در. [1]هستند بود خواهد

 محيط تخريب و جهاني گرمايش تسريع به كمك ،مختلف يها گيدلوآ يشافزا ژي،نرا فتالا ،يياهو و آب ،قليميا تمشخصا نگرفتن نظردر. هستيم

 جهامو آن به نسبت كامل تيوتفا بي با مسو نجها يهاركشودر و هشد سريعتر روز هر متاسفانه كه ستا اييهرو كه دارد لنباد به را طبيعي يستز

 عملكردي كالبدي پايداري با برخورد در پايدار معماري[. 2]باشد مي مشكل اين با برخورد در اساسي راهكارهاي از يكي پايدار معماري اكنون. هستيم

 تري وسيع نةدام و شود منطبق جديد شرايط با زمان ترين كوتاه و هزينه كمترين با ، ساكنان شرايط تغيير با بايد خانه كه است نظر اين بر مسكن

 داخلهم پذيرش آماده يا باشد مبلمان جايي جابه از فراتر كمي مداخله است ممكن تغييرات اين دامنة. باشد گو پاسخ را ساكنان گوناگون نيازهاي از

 معماري همم اصول از يكي فضايي پذيري انعطاف و تغيير براي طراحي. كنند مي ايجاد مسكوني ساختمان در را توجهي قابل دگرگوني كه باشد هايي

 استفاده آن از توانند مي نيز آينده هاي نسل كه باال، بازدهي و عمر با داشت خواهيم هايي ساختمان ، طراحان توسط آن رعايت با كه است پايدار

 اصلي مشكالت از يكي به شهرها كالن در اكنون كه ساختماني هاي نخاله از انبوهي آمدن وجود به و ها ساختمان هنگام زود تخريب از و.  كنند

 [.3]كرد خواهيم جلوگيري است شده مبدل محيطي زيست

 

 مسأله بيان

 به طمربو دوره در جامعه بر حاكم طبيعي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، شرايط كننده بازگو معماري، موضوع ترين انساني عنوان به مسكن

 اين از روبروست، انرژي منابع كمبود و محيطي زيست جدي بحران با فرهنگي، و هويتي مختلف هاي بحران كنار در حاضر عصر طرفي، از. است خود

 ودنب پذير پايان و انرژي مصرف و ها شهر جمعيت رشد به توجه با. نمايد ايفا شرايط اين بهبود در را مهمي نقش تواند مي معاصر مسكن معماري رو

 ايه سال در انرژي قيمت افزون روز افزايش طرفي از. هستيم زيست محيط روي بر ناپذيري جبران بعضا و مطلوب نا تاثيرات شاهد انرژي، منابع

 و پايدار ي توسعه بحث در[. 4] باشند انرژي از صحيح استفاده و جويي صرفه براي هايي راه دنبال به انرژِي كنندگان مصرف تا گرديده باعث اخير

 اينگونه. تاس شده مبدل بديهي امري به باشد داشته تعامل خود پيرامون طبيعي محيط و بستر با بايد ساختمان هر اينكه پايدار معماري آن تبع به

 تحت را مبحثي معماري در زيست محيط آلودگي و انرژي اتالف كاهش جهت در پايدار توسعه اهداف و پايداري مفاهيم كه، داشت بيان توان مي

 تباطار بلكه دهد مي تطبيق را خود طرح، بستر اقليمي شرايط با تنها نه ساختمان معماري، نوع اين در. است آورده وجود به «پايدار معماري» عنوان

 پرهاي زمستان در كه هستند پرندگان مانند ها ساختمان» است؛ معتقد كه راجرز ريچارد نظريه اساس بر كه طوري به كند مي برقرار آن با متقابلي

 مهم مسائل از يكي امروزه لذا. كنند مي تنظيم را سازشان و سوخت آن اساس بر و دهند مي وفق محيط جديد شرايط با را خود و داده پوش را خود

 معماري نيست، سابقه بي و جديد رويكردي پايدار معماري ايدۀ[. 5]است پايدار معماري آن دنبال به و پايدار توسعه مبحث جهان، علمي مجامع در

 برابر در منطقي العملي عكس كه آورد حساب به معاصر مهم هاي جريان از يكي بتوان شايد را است پايدار طراحي زيرمجموعه واقع در پايداركه

 از يكي پايدار معماري شعار هستند ينابود معرض در و پذير زوال ژيانر منابع كه امروز يدنيا در رود مي شمار به صنعت عصر مشكالت و مسايل

 يها جويي صرفه تواند مي آن رعايت و گرديده مطرح ژيانر يساز بهينه و جوئي صرفه جهت المللي بين جوامع در كه است اهدافي و اساسي يمحورها

 يك پيشرفت و ژيتكنولو ميزان معرف طرفي از و باشد داشته ارمغان به كشورها يبرا اقتصادي لحاظ از چه و فناپذير يها ژيانر حفظ نظر از چه عظيم،

 موريس،  ويليام راسكين، جان. گردد مي بر 19 قرن به پايدار معماري و زيست محيط حفظ نهضت اصلي هاي ريشه[. 6]گردد محسوب كشور

 رشد به دستيابي براي: »گويد مي خود «معماري چراغ هفت»دركتاب راسكين. شوند مي محسوب پايدار معماري نهضت گامان پيش از ريچاردلتابي

 محلي عصناي احياي و خودكفايي و شهر حومة سبز فضاي به بازگشت موريس. «داد قرار الگو را طبيعت در موجود هارمونيك نظم توان مي پيشرفت و

 واژۀ زا گامان پيش اين همة بدانند، را طبيعت زيبايي و نظم قدر كه خواسته معماران از خود بليغ هاي اعالميه از يكي در لتابي. كرد مي توصيه را

 مانند رديگ معماران بعد ها سال. است «پايدار معماري»  گردد، واژه اين جانشين خوبي به تواند مي كه لغتي تنها امروز و اند كرده استفاده «طبيعت»
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 راستاي در را ارپايد ريمعما دبعاا فوق بيانات و موارد به توجه با اين بنابر[. 7]دادند گسترش و ادامه را گامان پيش اين عقايد...  و لويدرايت فرانك

 در جويي صرفه-كپا و پذير تجديد منابع از دهستفاا و ژينرا فمصر در جويي صرفه كه، كرد بيان توان مي گونه اين را پايدار طراحي به رسيدن

 و محل هر در قليميا يطاشر از مناسب دهستفاا -حطر بستر دنشمر ممحتر -دمجد دهستفاا و يافتزبا ر،تجديدناپذي و اول ستد مصالح و منابع

 مندي رضايت موجب و كند مي ندگيز محيط آن در كه هايي سكنه پشتيباني و سالمت ديجاا ارپايد ريمعما[. 3]بومي مصالحاز دهستفاا -منطقه

 هشد ساخته محيط روي را منفي تأثير كهكمترين شوند تعريف ييها زهسا انعنو به توانند مي ارپايد هاي ساختمان دارد نظر در را شد هداخو نناآ

 در شده، بيان هدف به توجه با لذا[. 1]دارد افطرا تر دهگستر هاي حيهناو كلي تتنظيما و نهاآ با مستقيم ستما در محيط ها، زهسا دخو طبيعت و

 از؛ عبارتند سواالت اين كه شود مي مطرح انديشه و ذهن در سواالتي حاضر پژوهش موضوع پيرامون سيري كنكاش و بررسي

 ادهايب و مختلف فصول در خورشيد گردش از بهره بيشترين تا باشد چگونه ساختمان جهت و نما منطقه، اقليمي هاي شاخصه به توجه با( 1

 باشد؟ برده موجود

 باشد؟ مي چه پايدار معماري محوريت با مسكوني مجموعه يك ساختن داليل( 2

 كند؟ مي ايفا پايدار مسكوني مجتمع طراحي براي اقتصادي زمينه در مزايايي پژوهش،چه موضوع به توجه با( 3

 

 پژوهش ضرورت و اهميت
 به و بشر دست به زمين، كره درروي شده انجام تغييرات. است بوده انسان هدف همواره مطلوب، زندگي يك براي الزم شرايط ايجاد و آسايش

 ولي ازشد،آغ دركنارطبيعت زندگي ي ادامه براي سنتي هاي شيوه كارگيري بابه شهري زندگي. است گرفته صورت انسان رفاه و آسايش ايجاد منظور

 در رفتص و دخل منجربه صنعت، روزافزون گسترش. يافتند شكل تغيير و گسترش اي مالحظه قابل طور به شهرنشين جوامع شدن، صنعتي با

 خود زيست محيط تخريب به آگاهانه نا صورت به انسان[. 33]شد ها وجنگل طبيعي هاي انرژي معادن، طبيعي، منابع و امكانات تخريب و طبيعت

 انسان نهات نه كه منابعي رفتن ازبين ازصنايع، ناشي هاي توليدآلودگي. است خويش هاي مباالتي بي و ها انگاري سهل نتايج شاهد اكنون و پرداخت

 و ستا درآمده صدا به زيست محيط نابودي بلكه و خطرتهديد زنگ كه است رسيده اي مرحله به نيازدارند، ها آن به نيز آينده هاي نسل بلكه امروز

 به انسان نياز[. 1]است تهديدات اين رفع به ناگزير موجودات، ديگر و خود بقاي حفظ براي بلكه آسايش، شرايط تأمين براي فقط بشرنه ديگر اكنون

 تسوخ كمبود است حياتي و مهم بسيار موضوعي امروز زندگي در انرژي بحران است و بوده انسان زندگي در مهم و اساسي مسائل از انرژي و منابع

 پاك ايه انرژي بكارگيري تا است شده موجب ديگر سوي از آنها توسط شده ايجاد هاي آلودگي سوء يك از انرژي ناپذير تجديد منابع و فسيلي هاي

 خانواده هر كه نيست پوشيده كسي بر امروزه لذا[. 9] گيرد قرار توجه مورد ساختمان و معماري بخش در ويژه به اولويت يك عنوان به پذير تجديد و

 جهت در انرژي مصرف كشورمان،كاهش در انرژي هاي حامل قيمت گير چشم افزايش با. كند مي مصرف انرژي دنيا، متوسط برابر 4 حدود ايراني

 درصد 53 از بيش كردكه بيان توان مي ديگر عبارتي به. است مطرح ايراني خانواده هر هاي خواست ترين مهم از يكي عنوان به خانواده اقتصاد بهبود

 تجديد يها ژيانر اتالف موجب محيطي زيست يها آلودگي ايجاد بر عالوه امر اين كه ،شود مي استفاده ها ساختمان توسط جهان ساالنه مصرفي ژيانر

 مديريت در تدابيري اتخاذ و سايت شرايط تنظيم با تا است الزم اين بنابر. كند مي وارد بشري جوامع بر اقتصادي لطمات حيث اين از و گردد مي پذيرنا

 [.9]دگرد محيطي زيست هاي آلودگي و منابع اتالف كاهش موجب يبردار بهره هنگام در و ساخت حين در ،ساخت از قبل يمعمار احيطر و هژپرو

 

 اهداف تحقيق
انرژي پاك و توجه به ويژگي هاي غني معماري ايراني جهت دستيابي به راهكارهايي مناسب طراحي و ايجاد مجموعه مسكوني با تكيه بر 

 رسيدن به اهداف معماري پايدار كه از ويژگي هاي مهم آن هماهنگي با اقليم و طبيعت منطقه و حفظ آن و نيز كاربرد انرژي هاي طبيعي براي

ه سه گروه اهداف محيطي، اهداف اجتماعي و اهداف اقتصادي تقسيم بندي مي شود كه به شرح رسيدن به شرايط آسايش زندگي است. بنابراين ب

 ذيل مي باشد؛

( اهداف محيطي نظير همگاني و جهاني كردن استفاده از عناصر و عوامل طبيعي، استفاده از انرژي هاي پاك طبيعت در معماري مجموعه 1

ه محيط زيست نسل هاي آينده، ايجاد تعادل و همزيستي ميان معماري فضاهاي مسكوني و طبيعت هاي مسكوني، ايجاد كيفيت محيطي برتر، توجه ب

 پيرامون، رسيدن به پايدار كالبدي در معماري به كمك پايداري اقليمي، است.

ت و محيط طبيعي ساي( اهداف اجتماعي رسيدن به سكونت گاهايي كه تبلوري از فرهنگ اصالت و رفتارهاي اجتماعي در كنار تبلور كالبد 2

باشد، حذف فقر انرژي، زندگي تواٌم با سالمت، حساس شدن نگاه مخاطبين نسبت به طبيعت و محيط پيرامون، مورد توجه قرار دادن فضاهاي 

ماعي و كالبدي تمسكوني به عنوان وسيع ترين پهنه شهري كه بيشترين سهم در همزيستي با طبيعت و اقليم مي تواند داشته باشد. ايجاد پايداري اج
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ختن ادر معماري فضاهاي مسكوني، رسيدن به توسعه پايدار در معماري به كمك همخواني الگوهاي كالبدي، باال بردن كيفيت فضاها و انعطاف پذير س

 بيشتر افراد و...فضا، رساندن كاربران واحد هاي مجتمع هاي مسكوني به رسيدن به فضاهاي باز جمعي در مجموعه مسكوني براي تعامل و ارتباط 

 ه( اهداف اقتصادي نظير، تقليل هزينه هاي جاري، تقليل مصرف انرژي، راه حل هاي آينده نگر در مجموعه ايي پويا و خود كفا، استفاده بهين3

 از زمين بستر طرح.

 هدف كلي تحقيق عبارت است از؛

اقليم و محيط طبيعي بستر خود گردد تا قادر با استفاده از اقليم و ايجاد مجموعه مسكوني پايدار به گونه ايي كه ساختمان كامال مطابق با 

 منابع طبيعي انرژي محلي باشد و نحوه استقرار و محل قرارگيري فضاهاي داخلي آن به گونه ايي باشدكه موجب ارتقاي سطح آسايش در ساختمان

حيط ماحترام گذاشتن به  و ياز منابع انرژ حيو فرهنگ استفاده صح مسكوني يدر مجتمع ها يطيمح ستيز داريپا يبر آموزش معمار ديتاك گردد، و

 باشد. يبه كاربران مد نظر مزيست 

 

 روش پژوهش
 تمامي در آن تداوم و مناسب تحقيق روش انتخاب. دارد خود موضوع با متناسب تحقيق روش يك نيازمند علمي پژوهش هر است بديهي

 شالوده ايجاد براي رو همين از و بوده كاربردي نوع از هدف لحاظ به تحقيق اين. است علمي تحقيق يك راهبردي اصول از پژوهش مسير و فرايند

 مطالعات طريق از نياز، مورد اطالعات و ها داده آوري جمع آن، در كه گرديد انتخاب تحليلي -توصيفي روش حاضر پژوهش به بخش انسجام ايي

 يم پايدار معماري خصوص در ميداني مطالعات نيز و موضوع با مرتبط ادارات در موجود آمارهاي و الكترونيكي ايي، كتابخانه منابع مانند اسنادي

 هاينامهپايان و مقاالت كتب، مانند نوشتاري منابع از برداري فيش و نويسي خالصه با نيز با نيز پژوهش توصيفي اطالعات كه است ذكر شايان. باشد

 .است گرديده آوريجمع مراجع و هاسازمان ادارات، آرشيو نيز و موجود

 

 پيشينه تحقيق

 هر ضروريات از متنوع هاي معيار با و مختلف سطوح در آنها ارزيابي و پژوهشي عنوان هر خصوص در گرفته انجام هاي پژوهش شناخت

 به ها آن از يك هر كه است گرفته صورت مطالعاتي در جهان و ايران پژوهش حاضر موضوع با رابطه خصوص در بنابراين باشند، مي علمي پژوهش

 يم اشاره ارزشمند آثار اين از برخي به ادامه در كه اند داشته تاكيد پايدار معماري رويكرد با مسكن معماري الگوي طراحي به توجه و نگرش نحوه

 گردد؛

 الف( در جهان:
 سيربه بر ،ندگيز كيفيت يتقاو ار ارپايد معاجو يهارا در يكليد مسأله يك مسكن كيفيت انعنو با اي مقاله در ،(2339) ماليسو لينيما

 فني ظلحااز ارپايد مسكن شتندا ممستلز را ارپايد معاجو نهايتدرند ا .و ختهداپر مسكن شتيابهد و زيست محيطي دي،قتصاا جتماعيا ي شاخصها

 مسكن هـب نيل جهتي شهر مينز از دهستفاا راتمقر انعنو با مقاله يا در ،(2312) رانهمكاو  بياكومحيطي مي دانند.  با نيهمسا و شتيابهد

 و ديقتصاا شدر ،جتماعيا و فضايي   لتاعد را ارپايد مسكن هـب نيل رهكارا مقاله ينا اند، در ختهداپر يمالز ركشو در كالنگ دره در ارپايد يشهر

(، در پژوهشي تحت عنوان معماري پايدار در راستاي رسيدن به توسعه 1999)آدامز،مديريتي مي دانند.  و ارپايد حياطر اري زيست محيطي،پايد

نسل  يسبز به اين نتيجه دست يافت كه، در بحث طراحي و توسعه پايدار از آن به عنوان توسعه سبز مي توان ياد كرد و حفاظت از منابع طبيعي برا

در ساخت و  21(، در پژوهشي با عنوان دستور كار CIB, 1999يدار ضروري مي داند. )بشري و نسل آينده به عنوان پايه هاي توسعه و معماري پا

اختار يا س ساز پايدار در روتردام نتايج خود را اين چنين بيان مي دارد كه،توسعه پايدار در رابطه با فعاليت هاي ساختماني و محيط هاي ساخته شده

ساختمان يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد و همراه محيط ساخته شده  پايدار،اغلب ساختمان پايدار ناميده مي شود. بخش

 به طور معني داري در تغيير روي محيط طبيعي تاثير گذار است.
 

 ب( در ایران:
 به و سبز پرداخت و سازهاي و ساخت پايدار معماري توسعه روند در( بومي)معماري جايگاه بررسي عنوان تحت پژوهشي ، در(1393)خرازي

 و پايدار توسعه ويژه وبه ومعماري وساز ساخت بخصوص ها عرصه تمام در وعملي علمي نظر از جوامع پيشرفت به كه، باتوجه يافت دست نتيجه

 عماريم بررسي به را ما شناسي بوم اين .است مالحظه قابل چشم گيري بطور ها زمينه اين در بودن ومحيطي شناختي بوم نقش آن محيطي زيست

 معماران مدنظر گذشته از بومي معماري .داشت خواهد وجود مطالعات دراين بومي معماري براي مهمي جايگاه كه رسد مي نظر وبه دارد وامي بومي

 وسعهت روند در بومي معماري ونقش جايگاه تا شده سعي تحقيق دراين .شود گرفته ناديده ها پيشرفت همه با وجود نبايد امر اين نيز و امروزه بوده

 در هدد مي نشان آمده بدست ونتايج بوده تحليلي-توصيفي صورت به مقاله اين در تحقيق روش .شود بررسي سبز وساز و ساخت معماري پايدار
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 اهداف عنو اين در واساسي توجه قابل وركن بوده بنيادين همواره بومي معماري بودن، جايگاه وسبز پايداري گرفتن درنظر و با وتوسعه معماري هرنوع

 خانه طراحي عنوان تحت پژوهشي ، در(1392)زمزمي و نهاد نيك .رود مي بشمار سبز و ساز و ساخت پايدار توسعه در ريزي پايه براي مهم وعنصر

 كن مگر آب نظير طبيعي هاي انرژي از كه، استفاده است آن از حاكي آنان پژوهش هاي يافته پرداختند انرژي مصرف سازي بهينه رويكرد با پايدار

 با و شده پرداخته سبز بام و ترومپ ديوار سامانه و برق توليد در باد و خورشيدي انرژي از استفاده و كن هواسرد كن و خورشيدي، هواگرم هاي

 خود مقاله در ،(1393) همكاران و الحسابي عليكنيم.  فراهم را ساختمان در انرژي مصرف سازي بهينه موجبات توانيم مي امكانات اين از استفاده

 استدالل شيوه به اين مقاله. پرداختند بوشهر شهر قديمي بافت در مسكن جايگاه بر تمركز با محيطي و يديدگاه اقتصاد از پايدار توسعه بررسي به

 اجرا قابل بودهكه يپايدار از مهمي يجنبه ها داراي،مورد نمونه جمله از بومي كه مساكن داشت آن از نشان پژوهش نتايج و رسيد انجام به منطقي

(، در مقاله ايي با عنوان ساختمان پايدار، عنصري همخوان با اكولوژي پرداختند 1393حسيني و همكاران) .است بخش دراين آتي يتوسعهها وتداوم در

، زيستي فراواني را بوجود آورده استو به اين نتيجه دست يافتند كه اين گونه مي توان بيان كنيم كه، امروزه آلودگي هاي محيطي معظالت محيط 

 شساخت و ساز هاي بي حد و حصر بدون توجه به اقليم و حفاظت هاي محيطي، تغييرات اقليمي فراواني را نيز موجب شده است، در اين راستا تال

كي و ارتباط با عالم طبيعت مي تواند در جهت طراحي ساختمان هاي پايدار و به كار گيري از تكنولوژي هاي مناسب در استفاده از طراحي اكولوژي

( 1319) رانكا همو يبزتا حدودي از اين معظالت بكاهد، به واسطه طراحي پايدار مي تواند به نحو مطلوبي شرايط محيطي براي ساكنين فراهم آورد. 

 كه دـنا هـختداپر مسكن بخش در ارپايد توسعه ي شاخصها يابيارز به اردـپاي مسكن عهـتوس ريزي برنامه تحليل رسي وبر انعنو با ي امقاله در

(، در پژوهشي تحت عنوان توسعه 1319مي دهد. زنديه و پروردي نژاد) ننشا دباحاجي آ شهر مسكن بخش در را مسكن پايدار معد حاصل ايجـنت

ن است كه، با همگام شدن با معماري روز پايدار و مفاهيم آن در معماري مسكوني ايران پرداختند و يافته هاي حاصل از پژوهش آنان حاكي از آ

ست جهان و كاربرد انرژي هاي نو در ساختمان، ساخت و ساز هماهنگ با اقليم مي توان در مصرف انرژي صرفه جويي كرد و از آلودگي هاي محيط زي

 ، در(1311)فالح و هميت و راه گشاه است. خاتمينيز كاسته در كنار اين امور بهره گيري از الگوهاي ارزشمند معماري سنتي ايراني نيز بسيار حائز ا

 رد معماري در ويژه به پايدار، كه، توسعة يافتند دست نتيجه اين به و پرداختند ساختمان و معماري در پايداري آموزش جايگاه عنوان با اي مقاله

 براي برنامه هاي تدوين صدد در مي توان اكنون. است كرده آغاز گذشته آسيب هاي دهه هاي و روز مسائل به جامعي نگاه پايدار، معماري قالب

 بتوانيم دباي فقط و است ناپذير اجتناب امروزي جوامع در تحول و نوآوري كه است واقعيت اين قبول با موضوع پيگيري البته. بود مشكالت و مسائل

 براي دهش تعريف اهداف به دست يابي راه هاي از يكي. كنيم اجرا و برنامه ريزي زيست محيط از حفاظت تفكر اساس بر را پيشرفت ها و تحوالت اين

 با هاي اخير، دهه مشكالت كردن طرف بر ضمن مي توان حركت اين با. است متخصصان بين هم كاري و مشاركت انگيزۀ ايجاد پايدار معماري

 .داد تحويل آينده نسل هاي به پاك زميني طبيعت، در موجود منابع از حفاظت
 

 تحقيق نظری چارچوب

 پایه مفاهيم و تعاریف
جستجوي ريشه ها و كاربرد هاي يك واژه غالبا ممكن است كار عبث و بيهوده اي جلوه كند، اما اين امر در حوزه طراحي مجتمع هاي مسكوني 

طور كلي حساسيت نقش و  با محوريت معماري پايدارچندان صادق نيست، چرا كه دانستن ريشه هاي واژگان اين حوزه روشن خواهد ساخت كه به

ين اجايگاه معماري پايداررا چگونه حساسيتي بايد تلقي نمود، ضمن آن كه وجود بحث هاي بسيط و گمراه كننده در اين زمينه ضرورت پرداختن به 

م برخي از كلمات و عبارات مقوله را دوچندان مي سازد. لذا قبل از پرداختن به مباحث نظري و ادبيات موضوع، الزم است ابتدا به تعريف و مفهو

 كليدي پژوهش پرداخته شود، از جمله؛

 

 2پایداری
)به معناي نگه داشتن، حفظ كردن(  Tinere)به معناي از پايين به باال( و  Susو از دو جزء  Sustinereاز ريشه التين  Sustainفعل 

خته آمي« حمايت، پشتيباني و تداوم»ميالدي در زبان انگليسي به كار رفته است. اين فعل با مفاهيمي از قبيل 1293تشكيل شده است و از سال 

به واسطه كمك يا تامين معاش،  به كار مي رود كه مورد پشتيباني قرار گرفته يا« شرايط، حالت يا چيزي»در توصيف  Sustainableاست و صفت 

انتخاب شده است فاقد معاني امروزي آن است و بر حفظ.  Sustainbility. بنابراين واژه پايداري كه به عنوان معادل [13]همچنان تداوم يافته است

 خلق( زيست محيط يپايدار) كلمات از ادبي داشت«. برآنچه كه مي تواند در آينده تداوم يابد»ثبات تكيه دارد. امروزه معاني واژه پايداري عبارتست از:

 حداقل به يپايدار اصطالح. پذيرد مي صورتطور مستمر به مواد از استفاده يا تغذيه كه ستا فعاليت و كار ،زندگي ادامه ،انسان اسكان يبرا محيط يك

 بدون ،انسان توسط شده خلق محيط هيچ كه ميكند بيان را حقيقت اين بلكه؛  نميكند بيان را زندگي شدن النيترطو جهت ،الزم منابع هزينه رساندن

                                                           
2.  Sustainbility 
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 بودن مفيد و استحكام مبين يپايدار مفهوم از گسترده استفاده. دهد حيات ادامه و بماند زنده تواند نمي يكژاكولو سيستم يا طبيعي محيطي مشاركت

 بدين ترتيب مي توان خالصه ايي از واژه شناسي پايداري را در جدول ذيل مشاهده نمود. .است انسان زندگي يبرا آن و معاني مقاصد

 

 

 
 

 «پایداری»معنا و مفهوم واژه 

 

 

لغت نامه ها و 

فرهنگ های 

 فارسی معاصر

 با دوام، ماندني لغت نامه دهخدا

 پايدار بودن، مقاومت، جاويدان فرهنگ معين

 دادناز خود استقامت نشان  فرهنگ سخن

 ايستادگي، مقاومت، پافشاري فرهنگ عميد

فرهنگ واژه هاي مصوب 

 فرهنگستان

وضعيت هر سامانه ديناميكي كه در صورت دور شدن از پيكر بندي 

 تعادلي اش، گرايش به بازگشت به حالت پيشين داشته باشد.

لغت نامه های 

 التين

 حمايت، ادامه دادن مستمر لغت نامه آكسفورد

 پايداري، فرايند پايداري زندگي آريانپورفرهنگ 

 (: واژه شناسی پایداری، ماخذ؛ )نگارندگان(.1جدول)

 

 ریمعما در اریپاید

 به زدن لطمه ونبد كنوني يهازنيا دنكر تأمين: ستا دهكر دپيشنها گونه ينا را اريپايد تعريف توسعه و يستز محيط جهاني نكميسيو

 ۀكر در نشا يبدا تحيا در ن هانساا يـخالقا يها نقش به كه ينا ضمن تعريف ينا در. دخو صخا يها زنيا آوردنبر ايبر هيندآ يها نسل نايياتو

 يها حل راه يافتن به زنيا .ستا هشد گرفته هيددنا نيز جهاني يستز منظا ديجاا در خيلد يگرد يها مؤلفه و نكاار ارزش و مرتبه ه،نشد رهشاا خاكي

 يشاده، افزاخانو ردمو در. ستا ديقتصاا فعاليت يها رتصو ترين شاخص از يكي ريمعما ،كند مي تضمين را ننساا هفار و بقااوم تد كه تمد بلند

 گترربز غبا يا طحيا و ،خليدا ياـه فضا در تر بمطلو گرمايي يطاشر ،تر انگر اتتجهيز و نمبلما و مصالح با گترربز اي خانه تملك به ميل ،مددرآ

 بر ،هم به مرتبط طبيعي ييند هاآفر و نسانيا ليت هايفعا از اي مجموعه طريق از د،خو تحيا لطو در نساختما[. 29]شت دا هداخو پي در را

 و سايلو مهجو. اردگذ مي تأثير آن بومي يها يژگيو بر ،سايت زيسا دهماآ ،مرحله نخستين در. اردگذ مي تأثير جهاني و محلي يستز محيط

 از. دشو مي محلي شناخت مبو در شفتگيآ موجب ،ستا موقتي گرچه ،ساخت يندآفر دخو نيزو  ن،ساختما سايت به ختمانيسا نكناركا و اتتجهيز

 مدتي بلند ءسو اتتأثير نيز بنا از داريبر هبهر لطو ،ساخت مرحلة متماا با ارد.گذ مي تأثير جهاني يستز محيط بر اد،مو توليد و اركتد يگرد يسو

 وه،عال به د؛شو مي لمبد بفاضال و سمي يها زگا به ،كنند مي فمصر نساختما نساكنا كه بيآ و ژينرا ،نمونه ايبر. دشو مي وارد يستز محيط بر

 بر در يستز محيط بر ريشما بي اتتأثير نيز بنا ارينگهد و يگيرركا به دوران در فيمصر منابع تمامي نقل و حمل و تصفيه و آوري جمع يندآفر

 ننساا و هندز يها گانيسمار و گانيكار غير عناصر از متشكل كه ،جهاني يستز منظا بر را ريمعما اتتأثير عمجمو دخو نوبة به نيز مسئله ينا. دارد

  .[11]هدد مي يشافزا ،ستا

 

 پایدار معماری از تعاریفی
جنبه هاي مختلف تكنولوژي، مصالح، اكولوژيكي در معماري، پايداري به عنوان يك اصطالح عمومي براي توصيف طراحي ساختمان هاي پايا از 

و محيطي استفاده مي شود.در طراحي پايدار ساختمان و شهر به مانند موجودات زنده در نظر گرفته مي شوند كه غذا مي خورند)مصرف سوخت( و 

انند ساير عناصر موجود در طبيعت داراي سه ضايعات پس مي دهند. داراي عمر مي باشند و پير مي شوند و نهايتا مي ميرند؛ يعني ساختمان نيز م

. [12]دفرآيند پيدايش، رشد و زوال مي باشد و به عنوان جزئي از طبيعت بايد در چهارچوب آن باشد، نه فراتر از آن و به سوي پايداري حركت نماي

ر نمي شود و با وجود اينكه دغدغه ي اصلي آن مربوط از سويي مقوله معماري پايدار امري فراگير بوده، مانند گرايش هاي قبلي به سبك معماري منج

رايش گبه مسئله محيط زيست مي باشد از تمامي گرايش هاي پيشين كه به مساله ي تقليل استفاده از مصالح و انرژي توجه كرده اند بهره مي گيرد. 

احي رفتار گرا، معماري اقتصاد محور و... . اين در هايي همچون معماري فناوري، معماري بومي، معماري هوشمند و همچنين طراحي محيطي، طر
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حاليست كه به واسطه ي خاستگاه هاي گفته شده خود را از معماري هاي پيشين كه كاركرد يا ايجاد فرم محض را دنبال مي نمودند متمايز مي 

اي آسايش مصرف كنندگان سود مي جويد و ابزارها سازد. مي توان گفت، طراحي پايدار نوعي از معماري است كه از حداكثر استعدادهاي محيطي بر

. به طور كلي معماري پايدار را مي توان معماري دانست كه نسبت به ويژگي ها و شرايط [13]و راهكارهاي هوشمندانه اي را در آن به كار مي گيرد

وب استفاده ي بهينه مي نمايد. يعني كمترين محيطي و مكاني پاسخگو است و از قابليت هاي بستر خود در راستاي ايجاد شرايط محيطي مطل

نحصر به مصدمات را بر محيط زيست دارد. عالوه بر اين نسبت به تغييرات، شرايط و نيازها انطباق پذير و تداوم پذير است و به عبارت ديگر معماري 

 .[14]خود نيز منطبق استفردي است كه ضمن توجه به نيازهاي زيبايي شناختي با ظرفيت هاي طبيعي و اكولوژيك بستر 

 پایدار معماری اصول

 انرژی

 سايت پايدار طراحي 

 آن كيفيت و آبي منابع حفظ 

 فسيلي هاي سوخت و تجديد ناپذير هاي انرژي از استفاده جاي به پذير تجديد هاي انرژي از استفاده حداكثر 

 ساختمان در انرژي مديريت 

 اقليمي طراحي 

 ساخت

 درطراحي ساختمان حيات چرخه به توجه با موجود هاي ساختار ظرفيت از استفاده 

 شده استفاده باز يا شده بازيافت مصالح 

 آن توليد عدم يا سالمتي براي مضر هاي گاز توليد حداقل 

 مصالح نبودن سمي يا بودن سمي حداقل 

 پايداري 

 پذير( تجديد منابع از )توليد مصالح مكرر پذيري تجديد قابليت 

 مصالح باال بازيافت قابليت 

 مصالح باالي دوام 

 باال عمر طول 

 مصالح )داخلي( محلي توليد 

 بومي هاي فرم به توجه 

 مصالح و اجرا كيفيت نظر از ساختمان پايداري و كيفيت 

 / کننده مصرف

 فرهنگ

 كاربران براي سالمت و ايمن طراحي 

 بنا داخلي زيست محيط كيفيت 

 ساخت( سنتي )اصول ساز و ساخت در گذشته تجربيات و فرهنگ به توجه 

 منطقه( فرهنگ با شود )هماهنگي داده اهميت ها آن به بايد كه اجتماعي و فرهنگي هاي حساسيت شناخت 

 / زیست محيط

 طبيعت

 منطقه اكوسيستم هاي محدوديت و ارزش ادراك 

 محيط( در تغييرات )حداقل زيست محيط به ساختمان تحميل عدم 

 ضايعات و آلودگي توليد از دوري 

 صف كربن توليد مبناي بر طراحي 

 نگارنده:  منبع پایدار معماری اصول:  (2) شماره جدول

 

 ضرورت توجه به پایداری در معماری
. از يك سو به دليل نياز به فضا و امكانات به معناي [15]درصد از همه منابع مصرفي كره زمين در حوزه ساختمان به كار مي رود 53امروزه 

. [16]ساختمان و تاسيسات و از سويي ديگر عمر طوالني ساختمان و تاثيرش بر محيط زيست، معماري نقش مهمي در پايداري داردفراهم آوردن 

مهندسي ساختمان و رواج يافتن محيط هاي يك نواخت، افزايش شديد در مصرف انرژي را در پي داشته است، به دليل عدم مشاركت ساكنان و 

ير بلوك هاي اداري در صرفه جويي ميزان هدر رفتن انرژي افزايش مي يابد. در عصر كنوني معماري و محيط ساخته مراجعان ساختمان هايي نظ

ت شده پيرامون ما نمايشي است از نوآوري در فن آوري. مسلما سطح استفاده از انرژي تا حد زياد وابسته به فن آوري است كه در طراحي و ساخ

. [15]فته است. فن آوري تيين مي كند كه چه نوع انرژي به چه ميزان و به چه نحوي جمع آوري و استفاده شودساختمان مورد استفاده قرار گر
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يدار امقوله پايداري در حيطه معماري در بناهي سنتي گذشته به خوبي به چشم مي آيد. اما امروزه به مدد پيشرفت تكنولوژي رعايت اصول معماري پ

ي باشد. بخش زيادي از زندگي روزمره انسان ها در داخل ساختمان هاي مختلف سپري مي شود. انسان ها در خانه به مراتب راحت تر از گذشته م

د است، منزندگي مي كنند، در دفاتر كار مي كنند و در رستوران ها گرد هم مي آيند. تمدن انسان امروز به ساختمان براي ادامه زندگي و سكونت نياز

درصد  93. عالوه بر اين ساخمان ها بر سالمت انسان اثر قابل مالحظه ايي دارند، براي مثال [17]اسي در اين تغييرات دارندبنابراين معماران نقش اس

ز زمان زندگي مردم اروپا در ساختمان و فضاي معماري سپري مي شود. از اينرو معماري در تمامي بخش هاي زندگي افراد وجود دارد. ساختمان ا

اقتصادي و اجتماعي در اروپاست و در تمامي مراحل نقشه كشي، ساختمان سازي، تخريب يا استفاده هر بار از آن، در توسعه مهمترين بخش هاي 

. نقش ساختمان در شهر نهادينه كردن تحقق اهداف توسعه پايدار است. ساختمان ها عمر طوالني دارند و شهر عمر [11]پايدار تاثير گذار خواهد بود

آن ها به درون قلمرو آينده ايي كه پايداري آرمان آن است كشيده مي شوند. تمامي اين مسائل بر ضرورت نياز پايداري در حوزه بيشتري دارند، 

هان و جمعماري مي افزايد، تا جهان به سوي معماري پيش رود كه كمترين ناسازگاري مغايرت را با محيط پيرامون خود و در پهنه وسيع تر با منطقه 

 .[19]دداشته باش

 

 اریپاید بستر زیسا دهماآ

 يگرد به انميتو سختي به را، نوي هاآوري فناز  ريبسيا و جديد يهارت مها و هاه يدرۀ ابادر نشدا و تطالعاا ،شد كه گفتهر طو نهما

 و ندا دهنبورگازيا سا ندا هشد اجرا جزئي رتصو به يا ،ندا هشد جديد معرفي مينة فرهنگيز ينكه به يكازا حتي بعد. داد لنتقااها ركشووفرهنگها 

 يهاژي تكنولو يجوتر و حياطر دركه  باشد كساني نياناتودر مشكل ينا كهكليد سدر مي به نظر. ندا هشد گرفتههيددنا حتي يا و نداگشته  جايگزين

 قابل ،قعيتوا يك انبهعنو ،ها ژيتكنولو يند، اشو عاادينكه از ا قبل .[26]ندا وردهنيا رشما به را فرهنگيمحلي يهازنيا و هاآرزو و راتنتظاا ،جديد

دم مر وهگر يك ايكه بر هاييژي تكنولو و ندا ردهخو پيوند به فرهنگ اي هپيچيدرت صو هـب آن هاكه ،يافتدر بايست مي ،هستند ارزشبا  و اجرا

و قلمر ييزربرنامه و حياطر بهتر يهاه، راهيندن آچو هاييرمحو روي رآنكه فشا موضوعيدرهد شد اتوسط بقيهپذيرفته نخو ماًولز ،ستا هشد پذيرفته

 بههم اًشديد كه هستند اريپايد ري ومعما زي ـشهرسا مفاهيم ي،كليد يها لستدالا :ستاتوجه ر خو ، درجالب ارديمو ،ستا هشد متمركز عمومي

 حساسيت به معني ،ضمانت محيطي مسئوليت. شوند متعهد امجز و گانهانند جداتو نمي فرهنگي ارينهپايد و يكيژكولوا يها روشنه . ندا ردهخو هگر

 ماندني هيندآ هيچدو،  نـيراگازاـس تركيب ونبد يشهرها ايبر. يكي باشدژكولوا يها گاهيآ شامل بايست كه مي باشد فرهنگي مي اريپايد ،فرهنگي

. باشد مي وريها ضر ژيتكنولو ميزآ موفقيت لنتقاا و اجرراوـمنظه ـب محلي فرهنگ ايمحتو و مينهز درك ينا. بنابر[26]دبو هدانخودوام  قابل و

را  آنحتماالً اكه فرهنگي و دممر نش،داهازنيا و راتنتظااكه با  نددار زنيا ،كنند ركا و شوند ينكه پذيرفتهاي ابر ،جديد ينرتما و هاژي تكنولو

 ريمعما و باشندل قبو قابل عموماً ننداتو مي هاييروش و چه تكنيك ها كه دميشو هنديشيدا عموضو ينابه قتيو باشند. خط يك، درميگيرندربهكا

 ريمعمارۀ بادر رـنظرظهاا و يابيارزپاية  و سساا ننداتو يل ميذ يهارمعيا وبط اضو ،باشند هشد كرذ تمشخصاي كهپاسخگو هنددئه ارا را اريپايد

 فطر برربهمنظو ،هستندد موجو كافياركه به مقد منابعياز دهستفاا ،محلي نقل و سايل حملو و دموجو مصالح از ساسيا دهستفاا:[27] باشندارپايد

 رتمها از دهستفا، انيستند گي مهيادسا كه به تيابهتجهيز بستگيوا معد ،نشوند محيط ديبه نابو كه منجر ايبهگونه  ساسيو ا كلي يتقاضاها دنكر

 ،كنندديجاا را شيارز با نتايج دد،گر حاصل محلي و بوميدي قتصاا جتماعيامينهز مطابق ندابتو ،هستند عجتمادرا ورشپر وتوسعه  قابل كه عمالً هايي

 .باشد محلي يها دتعا وها زنيا با مطابقت ايبر يپذير فنعطاا ، دارايهدد پاسخ بومي ايهو و رآبثاآبه

 

 ارپایدری معماد یجاابسترزی سا دهماآ

 دیقتصای اهامولفه  جتماعیا -فرهنگیی هامولفه  محيطیی هامولفه 

منابع  رۀبادر. تحقيق1

منابعي كه ب نتخاوامحل

  دهستفااي امناسب بر

 ( منبع دوام  با حفظ )

 باشند مي

آب  يطاشر مناسب به . پاسخ2

 منطقه يياهوو

 بومي. فرهنگي يهازنياو ها رات، آرزونتظاا نظرگرفتن . در1

 محيطي. به مسائل حساسيت فرهنگي ديجا. ا2

 دم.مر نشرات ودانتظاا ءتقا. ار3

 د.شو ارتكر بوميدمندتوسط مراكهبتو هايي روش يجو. تر4

 در ورشپروتوسعه كهقابل هاييرتمها از دهستفا. ا5

 باشند. عجتماا

 با مطابقتاي بر يپذير فنعطاا داراي كه فضايي ديجا. ا6

 منطقهباشد.دممريهازنياو  ها دتعا

 محلي.تمكاناانظرگرفتن . در1

تي اتجهيز از هدستفام ا. عد2

 نيستند سستردردكه

 .[22]ار، ماخذ؛ پاید ریمعمادیجاا بستر زیسا دهمااردآ(: مو3جدول)
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 و محلي يهاربتكاا و شش هاكو طريقاز  و ندايافته تطابق بطاضو ينا با ،نداشته د داجووكه قبالً ارپايد ريمعما موفق ينمونه هااز ريبسيا

 راها رتمها تا زدارد،نيا طوالني نماز فبه صر ستاراپايد قعاًوا يچيز چه كه يناند. تشخيص ا همدآ ستدبه  جيرخا يها پشتيبانيت قااو گاهي

 ،ترتيب بدين.دشو نمتحاا ،باشداردـپاي دـناكهبتو مانيزسا يا مالي سيستم يك اردادنقراي بر يا كند ثابت ه رايدا يك تا توسعه بخشد و هدورش دپر

 .[21] داد ( نمايش3درجدول شماره ) را، اريپايد ديجاا بستر زيسا دهماآ اردمو انميتو، شد نچهكهگفتهآتوجهبه با

 

 داریپا یطراح
 مينهدر ز حياطر و ساخت يلگوهاا با طتبادر ار نظر تجديد شد انعنو باالدر  كه ارپايد معماري به سترسيد يها حلاز راه  يكي لحا هر به

، محيطي يها حساسيت سساابر حياطر ،پايدار حياطر. ستو... ا يشهرو  ساختماني، صنعتي يها حياطر شامل يبشر ندگيز نگوناگو يها

 لبته.ا ستا همدآ دجوو به يجرا ساخت يلگوهاا با طتبادر ار تجديد نظر نتيجه در وزهمرا كه ستا ينيوعناو...  طبيعت با حياطر، يكيژكولوا حياطر

 نهااز آ حياطر لصوا كه هايي محيطو  حياطر افطرا محيط با همزيست و بطه هماهنگرا يكدر  محيط ساختن بر ها لگوا ينا همگي سساا

 حياطر هشيو ين.ادگير مي منشا طبيعتاز  كه ستا نينياقوآن  سساا كه ستا حياطر هشيو يك خالصه ربهطوو  باشد مي، ستا هيددگر اجستخرا

 مثلثيرادر درون  سبز حياطر انتو مي لمثا انعنو به. ست( اشناسي مبو) ژيكولوو ا محيط يست، ز ژينرا يها مينهدر ز يدگاههاد تلفيق به معتقد

 به نسبت تيوحالت متفا حياطر دشو مي هكنند تعيين عامل ژينرا جاييكهدر ارداردقر ژيكولوو ا قليمو ا ژينرراس آن ا سهدر  گرفتكه نظردر 

 حطر ينابنابر.دشو مي وتمتفا ستاييرو يكخانه با يشهر خانه يك كه ستا گونههمين  دكر هداخو اپيد د،شو مي قالب عامل ژيكولوا هنگاميكه

 .[21]كند  مي اپيد يشاسوگرآن  به سئوازر يكي دنبو غالب به توجه با كه ستا مثلث ينا خلدر دا اي نقطه نهايي

 
 .[21]پایدار، ماخذ طراحی : مثلث(1شکل)

 

روش  و راهبردها اوليه، ساختار)اصول اين گانه ي سه سطوح. دارد وجود فكري ساختار يك شوند آشنا بهزيستي هدف اين با كه معماران براي

 مي باشند: محيطي معماري آموزش هدف سه اين با مطابق ها(

 بنا هر در منابع فمصر در جويي . صرفه1

 تحيا چرخه سساابر حيا. طر2

 .ستا ارپايد حياطر صلا مهمترين بسا چه و سومين ،نسانيا حيا. طر3

 

 طراحی

 پایدار

 ها روش راهبردها اصول

 صرفه

 در جويي

 مصرف

 انرژي

 انرژي حفظ

 انرژي. مسائل به نسبت آگاهانه ريزي برنامه -

 جايگزين. انرژي منابع به انديشيدن -

 فعال. غير گرمايش و سرمايش هاي سيستم از استفاده -

 آب حفظ
 مرتب. بكارگيري تجهيزاتو  بومي سازي منظر طريق از: مصرف ميزان كاهش-

 خاكستري آب و باران آب ذخيره طريق از: مجدد استفاده-

 اوليه مواد حفظ

 ماده. در مصرف جويي صرفه اساس بر ساخت و طراحي -

 ساختماني. هاي سيستم براي درست اندازه انتخاب -

 بازيافتي. اجزاي از استفاده و موجود هاي ساختار مرمت -
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 بر طراحي

 اساس

 چرخه

 حيات

 ساخت از پيش
 قابل انرژي مصرف ميزان با كمترين كه شدني بازيافت و بازيافتي مواد از استفاده -

 .باشد داشته زيست محيط بر را مخرب اثر كمتري و باشد استحصال

 ساخت دوره

 ها. پسماند سازي جدا تسهيالت ايجاد -

 از كارگران. محافظت جهت سمي غير مواد بكارگيري -

 سمي. غير مواد با منظم تميزكاري بر تاكيد -

 ساخت از پس

 جديد هاي كاربري با موجود هاي ساختمان تطبيق -

 مواد. بازيافت و ساختماني مواد و اجزا از مجدد استفاده -

 موجود. هاي زيرساخت و زمين از مجدد استفاده -

 طراحي

 انساني

 شرايط حفظ

 طبيعي

 زمين. توپوگرافي از تبعيت و طبيعت بر طرح تاثير درك -

 جانوري. و گياهي پوشش حفظ -

 زميني. زير آب هاي سفره نزدن برهم -

 شهري طراحي

 برنامه ريزي

 سايت

 منظوره. چند توسعه از حمايت -

 مدار. پياده شهري طراحي -

 طرح. در عمومي نقل و حمل تلفيق -

 طراحي

 آسايش براي

 انسان

 كاربران. صوتي و بصري حرارتي آسايش تامين -

 افراد. متفاوت جسمي هاي توانايي گرفتن نظر در -

 .كنند نمي توليد گاز كه موادي و سمي غير مجواد بكارگيري -

 [.22]پایدار، ماخذ؛ طراحی های روش و ها راهبرد اصول، :(4) شماره جدول

 

 یافته های پژوهش
اصلي كالبدي در معماري محسوب مي شود بنابر اين، اين قسمت از پژوهش به جنبه از آنجايي كه محوطه و اجزاي ساختمان به عنوان عناصر 

زيست هاي اجرايي و عملكردي اصول معماري پايدار در طراحي محوطه، فرم بنا، پالن، مصالح و بازشو هاي ساختمان در ذيل و در راستاي جنبه هاي 

 مسكوني مي باشد مي پردازيم.محيطي و صرفه جويي در مصرف انرژي كه در طراحي مجتمع هاي 

 

 ساختمان پوسته و کالبد فرم، طراحی  

 

  قونين و اصول نظری دیتيل و طرح شماتيک

 

 

 
 

 

 حداكثر منظور به فرم صحيح گيري جهت

 ودفع جذب و آفتاب تابش از گيري بهره

 .باد نيروي

ه  
ست

پو
 و 

بد
کال

م، 
فر

ی 
اح

طر

ن 
ما

خت
سا
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 منظور به ها فرم بين تناسب و همگوني ايجاد

 .حرارتي تعادل ايجاد

 

 سرمايش، از گيري بهره منظور به فرم طراحي

 .طبيعي گرمايش

 

 نور از گيري بهره منظور به فرم طراحي

 طبيعي.

 

 ي تهويه از گيري بهره منظور به فرم طراحي

 مناسب. طبيعي

 

 منظور به ها فرم اصولي چيدمان و طراحي

 و زمستان در مناسب اندازي سايه از بهره

 .تابستان
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 با متناسب ساختمان فرم از جهت هر طراحي

 .خورشيد حركت ي روزانه ي چرخه

 

 نآ درگيركردن با باز فضاي از صحيح استفاده

 .ساختمان با

 

 هب نشده كنترل و خارجي سطح نسبت كاهش

 .محصور سطح

 

 جذب، براي اصولي بافت و رنگ از استفاده

 .فرم از جهت هر با متناسب تابش، دفع

 

 

 نماهاي دو پوسته
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 جريان بام)كاهش روي بر چمن از استفاده

 حرارت( جذب كاهش حرارتي، هدايت

 

 ديوارهاي خارجي كنار در گياهان از استفاده

 حرارتي، هدايت جريان ساختمان)كاهش

 از استفاده خورشيد، حرارت جذب كاهش

 تابشي( برودت

 

 كلكتورهاي خورشيدي

 .[23]، ماخذ؛ )نگارندگان(،  ساختمان پوسته و کالبد فرم، در طراحی معماری اصول عملکردی و اجرایی های جنبه :(5) شماره جدول
 

 سایت و محوطه 

 قونين و اصول نظری دیتيل و طرح شماتيک
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يطراح در اقليم با متناسب گياهان از استفاده

 .سايت و محوطه
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 و دفع منظور به مناسب سازي كف از استفاده

 .خورشيد  جذب تابش

 
 

 

 ايجاد منظور به ساختمان محوطه ي طراحي

 .طبيعي تهويه ي

 

 رد مصنوعي و طبيعي بادشكن هاي از استفاده

 .ساختمان محوطه ي

 

 طراحي در خورشيدي محدوده ي رعايت

 .سايت

ت
سای

 و 
طه

حو
م
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 .سايت طراحي در سايه ها الگوي رعايت

 

 .رطوبت تعديل منظور به محوطه طراحي

 

 جابه جايي كه نحوي به سايت عناصر طراحي

 .باشد امكان پذير مختلف فصول در آنها

 

 و گرمايش منظور به مناسب منظرسازي

 طبيعي. سرمايش
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 لتعدي و تنظيم براي سايت عناصر از استفاده

 فصول در ساختمان اطراف محيط هواي

 مختلف.

 [.23]، ماخذ؛ )نگارندگان(،  محوطه وسایت در طراحی معماری اصول عملکردی و اجرایی های جنبه :(6) شماره جدول

 

 

 

 
 

 داخلی فضاهای و پالن 

 قونين و اصول نظری دیتيل و طرح شماتيک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اصولي مساحت و ارتفاع دادن قرار توجه مورد

 فضاها.

 منظور به آشپزخانه و سرويس ها بودن نزديك

 تأسيسات. هزينه ي رساندن حداقل به

 براي پالن انعطاف پذيري منظور به طراحي

 مختلف. فصول در فضاها تغييرپذيري

 ضروري. مواقع در فضاها محدودكردن امكان

 

 نور از استفاده كاهش منظور به طراحي

 ساختمان. در مصنوعي

 

 طبيعي تهويه ي ايجاد منظور به پالن طراحي

 مناسب.

ن
ال

پ
 و 

ی
ها

ضا
ف

 
ی
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 خورشيد. روزانه چرخه اساس بر پالن طراحي

 

 از جلوگيري منظور به پيش فضا طراحي

 داخل. به گرم و سرد هواي توده ي هجوم

 

 فضاهاي مناسب چيدمان و حوضه بندي

 پالن. داخلي

 

 طريق از نفوذپذيري كاهش منظور به طراحي

 زمستان. و تابستان در هوا عبور

 

 به نياز اساس بر پالن فضاهاي سازماندهي

 روشنايي.
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 پنجره هاي به شرقي غربي پنجره هاي تبديل

 جنوبي. شمالي

 

 

 در نظر گرفتن آتريم

 [.23]، ماخذ؛)نگارندگان(،  ساختمان فضاهایدر طراحی پالن و  معماری اصول عملکردی و اجرایی های جنبه :(7) شماره جدول
 

 مصالح 
 بنا از جبهه همان با مناسب مصالح از استفاده و خورشيد حركت به توجه با بنا از جبهه هر تحليل. 

 ساختمان استاندارد تابع و انرژي لحاظ از كارآمد مصالح از استفاده. 

 سرد و گرم فصول در خورشيد تابش دفع و جذب براي بافت و رنگ لحاظ از مناسب مصالح به كارگيري. 

 محيط با همساز هماهنگ و بومي مصالح از استفاده. 

 رطوبت و گرما سرما؛ برابر در عايق و مقاوم مصالح از استفاده. 

 [.23] ،(نگارندگان) باشد داشته مجدد بازيافت امكان و باشد تجديدپذير طبيعت در بايد درساختمان مصرفي مصالح 
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 گيری نتيجه و بندی جمع
 پايداري هاي وتوصيه اهداف از تري عميق شناخت الزمة معماري، طراحي در رويكردي چنين گيري شكل اسباب و پايدار معماري به پرداختن

 تقليل همسئل به كه هايي گرايش تمامي از و است زيست محيط مسئله به مربوط آن اصلي دغدغه كه است بوده فراگير امري پايدار معماري باشد مي

 كاهش زيست، محيط و هوا روزافزون آلودگي نظير صنعتي، جهان منفي هاي پيامد پي در امروزه. گيرد مي بهره اند كرده توجه انرژي و مصالح از

 عماريم اما. است شده تبديل حاضر عصر انسان هاي دغدغه ترين مهم از يكي به جهان طبيعي منابع از پاسداري و حفظ انرژي، بحران و طبيعي منابع

 اب همسويي و آوايي هم براي است تالشي حقيقت در زيست محيط بر ها ساختمان منفي اثرات رساندن حداقل به براي راهي جوي و جست با پايدار

 بيعت،ط با دشمني جاي به پايدار معماري در ترتيب بدين. فضا گسترش و انرژي مصالح، مصرف در سازي بهينه و كارايي افزايش طريق از طبيعت

. شود يم ممكن نگرشي اندك با هدفي چنين به دستيابي. گيرد مي قرار استفاده مورد ها ساختمان در شكل بهترين به و كرده مهار را آن هاي انرژي

 نمي هآلود را آن تنها نه و نداشته زيان طبيعت براي كه شود مي استفاده مصالحي و مواد از طبيعت با همراه و پايدر ساختمان يك در مثال عنوان به

 باشد، شده بنا مستحكم اي گونه به حال عين در و خود پيرامون مصالح از استفاده با كه ساختماني. است طبيعت چرخه به برگشت قابل بلكه كند،

 و طبيعي نور از استفاده حداكثر هدف با و خورشيد تابش بهينه جهت به توجه با ساختمان يابي جهت همچنين. شود مي طبيعت از جزيي خود

 اهميت داراي خصوص به ها ساختمان گونه اين در آنچه. است( نوري برق مولد و خورشيدي آبگرمكن با بنا تجهيز مثال عنوان به) رايگان انرژي كسب

. شود انجام سبز فضاي با آن كردن پر و حجم در هايي برش ايجاد با مثالً تواند مي كه است بنا به طبيعت ورود براي امكاني و راه كردن فراهم است

 عماريم شيوه ترين اقتصادي نهايت، در وليكن است تقابل در ما جامعه امروز «بفروشي بساز» حاكم هاي انديشه با نخست ديد در اگرچه راهكارها اين

 طراحي يك با همزمان بايد و نيست كارساز وليكن است خوب اگرچه تك به تك و منفرد صورت به پايدار هاي ساختمان طراحي نكنيم فراموش. است

 ايجاد يعني موضوع اين. دارد احتياج خالق يك به ديگر چيز هر مانند شود پايدارخلق ساختمان يك كه چيز هر از قبل. شود انجام پايدر شهري

 خواهد آنان سودمندي و مندي رضايت باعث و كرد خواهد كمك كند مي زندگي آن اطراف درمحيط و آن در كه فردي سالمت به پايدار ساختمان

 صولا از استفاده. نيست برخوردار پايداري الگوي از كه است اي گونه به كشور در موجود فضاهاي هاي نارسايي و ها محدوديت اينكه، آخر سخن. شد

 محيطي زيست اقتصادي، و فني توجيه لحاظ به ها پروژه نگهداري و برداري بهره اجرا، طراحي، ريزي، برنامه مطالعه، درمراحل پايداري معيارهاي و

 پايدار، طراحي در. گردد لحاظ يكپارچه رويكردي و جانبه همه صورت به بايد كه است برخوردار اي ويژه اهميت از اجرا، و طراحي كيفيت ارتقاي و

 هب و محيطي زيست اثرات به توجه آب، از حفاظت تجديدپذير، هاي انرژي از بهره مندي انرژي، مصرف در جويي انرژي،صرفه ازمنابع حفاظت ترويج

 آن اجزاي و عمرساختمان تمام ي درچرخه نگهداري و ساخت هاي هزينه و عمليات كاهش امن، و سالم محيط يك ايجاد ضايعات، رساندن حداقل

 .است گرفته قرار موارد ي همه رأس در عملكردي، و اقتصادي و محيطي زيست اثرات همچنين و
 

 تقدیر و تشکر

اين پژوهش بيش از هر چيز مرهون حمايت ها و رهنمود هاي استاد راهنماي محترم، جناب آقاي دكتر بهنام كالنتري بوده است كه در طي 

همواره معلم و راهنماي من مراحل مختلف انجام اين پژوهش از مرحله طرح تحقيق مقدماتي تا اتمام آن، از راه دور و نزديك، دلسوزانه و بزرگوارانه 

 بي دريغ روشنگري هاي و راهنمايي ها بدون بي شك مي دانم كه از ايشان صميمانه تشكر و قدرداني نمايم كه الزم برخود ادب، رسم بوده اند و به

 باشم. كرده جبران را سخاوت اين از ذره اي آنكه نمي نشست اميد ثمر به مجموعه اين ايشان
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