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 مباني طراحي پايدار در راستاي اهداف توسعه پايدار
 ) دانشجوي دكتري معماري-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد قزوين(  مهناز محمودي

Mahnaz_Mahmoody@yahoo.com 
 
 

 :چكيده
قي در برابر العملي منط جرياني كه عكس. اين مقاله كوششي است هدفمند براي معرفي يكي از جريانهاي مهم معماري معاصر

اي در اين مقاله مورد نظر  توسعه پايدار كه بعنوان مباني ريشه. رود عصر صنعت به شمار ميبوجود آمده مسائل و مشكالت 
گيري بحث طراحي  نگر نسبت به تمامي امور زندگي همانند اقتصاد، اجتماع و محيط است كه بستر شكل است، تئوري جامع

بندي تعاريف آغاز شده است و با اصول، مباني و نظريات  ند پژوهش اين گفتار از جمعرو. پايدار را بوجود آورده است
 . گوناگون پيرامون طراحي پايدار بسط پيدا كرده است

 
  معماري پايدار ، طراحي پايدار ،توسعه پايدار :كلمات كليدي

 
 

 مقدمه
 نقاط دنيا كه با معماري بومي اقصي ،در عرصه معماري تكنولژيكي -انقالب صنعتي و پيشرفتهاي فنيبا دانيم  ونه كه ميهمانگ
معماري . افراشت به دست فراموشي سپرده شد گرفت و همساز با اقليم سر بر مي به طبيعت و محيط پيرامون خود شكل ميتوجه 

ولژي استخراج پيشرفتهاي عظيم تكن. گيري معماري را ناديده گرفت ر شكلمدرن نيز كه زاده اين تحوالت بود به طور كل بست
نفت و ساير ذخاير زيرزميني نيز استفاده هر چه بيشتر اين منابع تجديد ناپذير را فراهم آورد و لذا با وجود منابع سوختي فراواني 

 .كه در دسترس بود تامين نيازهاي گرمايشي به راحتي ميسر شد
لعملهايي را در دنيا ايجاد نمود كه توسعه ا عكسد كه  را مي توان دهه آگاهي يافتن از بحرانهاي زيست محيطي نامي70دهه 

 از . نسبت به محيط پيرامون بوده استشناخت عميقحاصل  مطرح گرديد 70توسعه پايدار كه در دهه . پايدار يكي از آنهاست
شود لذا جستجوي راه حل اساسي براي اين معضل   درصد ذخائر سوختي در ساختمانها مصرف مي50آنجا كه برطبق آمار 

انسان مدرن كه در . در اهم موارد قرار گرفت توجه به انسان نيز ،نكته ديگر اينكه؛ عالوه بر توجه به طبيعت. نمود بديهي مي
توان گفت طراحي پايدار و توسعه   و ميباشد  اصلي توجه توسعه پايدار ميپس جوامع صنعتي به ابزار بدل شده است نقطه

   . اند گرايانه ارزش و اعتباري خاص يافته  انسانمدارانه و پايدار بخاطر ابعاد انسان
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 ١ توسعه پايدار-1
 
  معاني لغوي واژه پايداري1-1

معناي كنوني واژه پايداري كه در اين بحث نيز مد ). 47ص دهخدا،(  دهخدا پايداري را به معناي بادوام، ماندني آورده است
 ٢ »ه تداوم يابدتواند در آيند  آنچه كه مي «:باشد عبارتست از نظر مي

 ٣:ريشه لغوي و عبارات مرتبط در انگليسي
Sustain : حمايت، زنده نگه داشتن، ادامه دادن مستمر 

Sustenance  : فرايند پايداري زندگي 
Sustainable  :كند كه باعث آرامش و تغذيه و تامين زندگي و در نتيجه به تداوم  پايداري، صفتي كه چيزي را توصيف مي

 .شود والني كردن آن منجر ميزندگي و ط
 
  توسعه پايدار؛ مفاهيم و مضامين - 1-2

 ٤.اي است كه نيازهاي حال انسان را با توجه به توانايي نسل آينده در دريافت نيازهايش مد نظر دارد توسعه پايدار توسعه
اي نسبت به  شد منطقي آگاهي تازهتوان نتيجه ر  در جوامع علمي دنيا مطرح گرديده است را مي70توسعه پايدار كه از دهه 

، 60هاي زيست محيطي دهه  مسايل جهاني محيط زيست و توسعه دانست كه به نوبه خود تحت تاثير عواملي همچون نهضت
 1972انتشار كتابهايي نظير محدوديتهاي رشد و اولين كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه كه در سال 

اي است كيفي و متوجه كيفيات زندگي است و هدف از آن باال  توسعهتوسعه پايدار؛  ٥.رار گرفته بوداستكهلم برگزار شد ق
 . باشد بردن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان مي

 ٦پايداري اجتماعي. 3پايداري اقتصادي . 2پايداري محيطي . 1: توسعه پايدار در سه حيطه داراي مضامين عميقي است
 در ارتباط با معماري اهميت زيادي دارد و مسائل زيست محيطي  »پايداري محيطي« اف توسعه پايدار، در راستاي تحقق اهد

 .كه آينده بشر را به خطر انداخته است معماران را به چاره انديشي وا داشته است
 

                                                 
1 - Sustainable Architecture 

 ص134؛ 1؛ جلد 1382 مجموعه مقاالت همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان؛  فرزانه سفاليي؛ پايداري عناصر اقليمي در معماري سنتي ايران؛- 2
 ص351؛ 1؛ جلد 1382 مجيد مفيدي؛ مفهوم معماري پايدار؛ مجموعه مقاالت همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان؛ - مونا آذربايجاني- - 3
  1987ه آكسفورد؛ نيويورك،  بيانيه  كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه آينده؛ دانشگا- 4
 ص348؛ 1؛ جلد 1382 مجيد مفيدي؛ مفهوم معماري پايدار؛ مجموعه مقاالت همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان؛ - مونا آذربايجاني- 5
 
 1380 فريبا احمدي پور؛ معماري هوشمند پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ - وحيد كيومرثي- 6
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  پايداري محيطي و توسعه پايدار-1-3
رين شكل براي نسل آينده، با اين تعريف كه فعاليت انسان تنها باقي گذاردن زمين به بهت: ايده پايداري محيطي عبارتست از

 .زماني از نظر محيطي پايدار است كه بتواند بدون تقليل منابع طبيعي يا تنزل محيط طبيعي اجرا شود
 :پايداري محيطي با هدف حفظ محيط زيست بر موارد زير تاكيد دارد

 كاهش اتالف و پخش انرژي در محيط -
 ها بر سالمت انسان ر گذارندهكاهش توليد تاثي -

 استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبيعت -

 رفع سموم مواد -
 

 :شود پايداري محيطي در عرصه كار معماران نيز با اهداف زير تبيين مي
 مصرف منابع انرژي دركمترين -
 استفاده از مصالح تجديدپذير -

 يحفاظت و عرضه انرژي و بازيافت كامل آن بدون ايجاد آلودگ -

اصل طراحي پايدار بر اين نكته استوار است كه ساختمان جزئي كوچك از طبيعت پيراموني است و بايد بعنوان بخشي از 
 .اكوسيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد

 
  طراحي پايدار-2

شود مثال در   تاكيد ميگاهي بيشتر بر ايده پايداري محيطي در ارتباط با معماريدر تعاريف مطرح شده براي طراحي پايدار 
ساختمان پايدار ساختماني است كه كمترين تاثيرات ناسازگار بر محيط طبيعي را در طول عمر « : تعريف زير چنين آمده است

 ٧ ».اي و جهاني دارد ساختمان و استقرار منطقه
آيد  آسايش و آرامش انسان بوجود ميمعماري بعنوان يك پديده كه زاده تفكر انساني است و براي اما ناديده نبايد گرفت كه، 

يابيم كه هدف از آفرينش  يه نگاه كنيم درميفانه به اين قضاگر با ديدي منص. وابسته به نحوه نگرش و بنيانهاي فكري اوست
ترين  معماري تنها پاسخگويي آن به نيازهاي فيزيكي و مادي نيست و هدفي بس واالتر كه آن برقراري ارتباط با عميق

ررسي مدار طراحي پايدار به ب گرا و انسان با توجه به رويكرد طبيعت. باشد ت و عواطف انساني است بر آن مترتب مياحساسا
كنيم كه با بينش عميق خود نسبت  اشاره ميهاي پيش از ميالد   ويوس معمار و نظريه پرداز سدهاصول معماري از ديدگاه ويتر

 هنوز هم  »استحكام، زيبايي و فايده « :اي كه اصول او كه عبارتند از   به گونهبه معماري گامي فراتر از زمان خود برداشت
 .هاي كلي طراحي پايدار نيز مطرح نمود توان به عنوان شاخصه معتبرند و آنها را مي

 

                                                 
7 -www.sustainableenergy.org 
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 ويوسطراحي پايدار و اصول ويتر -2-1
تري از آنها   بعد از گذشت سالها مفاهيم عميقباشند ويوس مي فايده كه از اصول مطرح شده ويترسه اصل استحكام، زيبايي و

يافت و معماري   در هر دوره و يا در هر سبك و سياق رايج در باب معماري يكي از اصول ارجحيت بيشتر مي.آيد بدست مي
طرح طراحي پايدار نيز با هدف ارج نهادن در برابر هر سه اصل م. كرد با تاكيد بر يكي از آنها شكل خاص خود را پيدا مي

 .گرديده است
  : از آنجا كه همانگونه كه در قبل نيز گفته شد هدف از پايداري، ماندگاري است لذا

طراحي ساختارهايي كه حداقل .  بي استحكام و مقاومت در برابر نيروهاي وارده منجمله زلزله ماندگاري معنا نخواهد داشت-
 .باشند يعي و غير طبيعي دارند در زمره اصول و اهداف طراحي پايدار ميلرزه و باد و ساير بالياي طب تخريب در مواجهه با زمين

قابليت ماندگاري و نحوه به كارگيري مصالح .  مصالح نيز يكي ديگر از ويژگيهاي مطرح شده در طراحي پايدار استيپايدار
اي باشد كه چنانچه در ساختماني از آنها استفاده شد پس از تخريب ساختمان مصالح قابليت اين را داشته باشند كه  بايد به گونه

 .مجددا در بنايي ديگر بكار روند و بعنوان زباله ساختماني باقي نمانند

 
 ،ا روحيه مردم سازگار نباشدكنندگان را التيام بخشد و ب زيبايي؛ معماري چنانچه نتواند روح و روان استفادهاصل دوم  -

بر جاي مانده از گذشته در معماري و يكي از داليل پايداري بعضي بناهاي . تواند در اذهان پايدار بماند و جاويدان گردد نمي
ر شناسانه حاكم بر اين بناها تا به امروز تسلي بخش خاط چرا كه اصول زيبايي. اهللا نيز همين است ايران منجمله مسجد شيخ لطف

لذا اين اصل در طراحي پايدار بدنبال تامين آسايش رواني انسانهاست كه . كنند ناظراني خواهد بود كه فضاي آنها را تجربه مي
تواند با ارتباط بيشتر انسانها با طبيعت و همچنين با رابطه نزديكتر انسانها با يكديگر تامين گردد چرا  در جريان طراحي پايدار مي

 .اندازد جوامع صنعتي و مدرن، فاصله گرفتن انسانها از يكديگر است كه آسايش رواني انسانها را بخطر ميكه يكي از خطرات 
 
طراحي . وري مفيد كه از اصول سه گانه ويتروويوس است در طراحي پايدار نيز جايگاه خود را پيدا كرده است  فايده و بهره-

طراحي . كارايي خود را از دست ندهدمختلف  بتواند در مقابل شرايط پذير دانسته شده است بايد پايدار كه طراحي انعطاف
هاي  گيري از قدرت انعطاف و سازگاري، مفيد واقع شود و با كاربري  طراحي است كه بتواند در درازمدت با بهره،پايدار

 .مختلف بتواند همساز شود
  

  كيفيت؛ اساس طراحي پايدار-2-2
حال . يابند د طراحي است مردمي و لذا كيفيت فضاهاي داخلي ساختمان اهميت ويژه اي ميطراحي پايدار همانگونه كه ذكر ش

آيد؟ بدون ترديد كيفيت مطلوب بدون توجه به طبيعت، نورگيري  نه حاصل ميواين سوال مطرح است كه كيفيت خوب چگ
اندگاري خود ساختمان بعنوان يك پديده در ضمن اينكه از آنجا كه پايداري و م. آيد مناسب فضاها و تهويه مطبوع فراهم نمي

رسيدن به .  استفاده از مصالحي با قابليت ماندگاري طوالني نيز بايد در نظر گرفته شود، لذا ساختن با كيفيت باال؛مد نظر است
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ردهاي دستيابي به استاندا. گيرد ها صورت مي ژيوچنين شرايطي با استفاده از مديريت كارآمد و به كارگيري آخرين تكنول
در ضمن . كند از مهمترين اهداف معماري پايدار است باالي كيفيت، امنيت و آسايش كه در واقع سالمت انسانها را تامين مي

گيري از تجربيات گذشتگان در بهبود كيفيت معماري، راهگشاي دستيابي به  اينكه اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه بهره
 .طراحي پايدار خواهد بود

 
 نكته مهمي كه « . نهم آسايش استآگيرد و  د كيفيت معماري در طراحي پايدار در راستاي نيل به يك هدف صورت ميبهبو

گيرد آن است كه تمامي عوامل دخيل در آسايش مرتبط با هم و به صورت يك  در اين نوع معماري مورد توجه قرار مي
آسايش، آرامش، : گيرد عبارتند از ش در معناي عام آن قرار ميآنچه زير مجموعه آساي. شود سيستم واحد در نظر گرفته مي

  ٨ ».امنيت، ايمني، سالمت
 

طراحي پايدار تالشي است در جهت ايجاد حداكثر آسايش افراد با باالبردن كيفيت زندگي و ايجاد كمترين لطمات به محيط 
 .شود زيست و با استفاده از عوامل طبيعي ميسر ميتامين آسايش در طراحي پايدار با ايجاد كمترين آلودگي محيط . پيرامون

 
 ٩اصول طراحي پايدار -2-3

شود زيرا اگر ما به مسائل ظريف مكاني حساسيت داشته  شناخت مكان؛ طراحي پايدار با شناختي از مكان مطرح مي ” -
طراحي كمك شناخت مكان مانند جهت نور يك ساختمان به . توانيم بدون تخريب در آن ساكن شويم باشيم مي

 .ها را نيز آسانتر خواهد كرد شود و حتي دسترسي كرده و باعث محافظت محيطي مي
تر باشد، طراحي هماهنگ با طبيعت  ارتباط با طبيعت؛ در طراحي سايت كه چه درون شهر و چه در محيط طبيعي -

 .ي طبيعي داشته باشيمكند كه فضاي بازگشت به زندگي محيطي را در خود دارد و تاثيرات طراحي به ما كمك مي

سازد و  توليد يك ارگانيسم غذا را براي ديگري فراهم مي. شناخت فرايندهاي طبيعي؛ در طبيعت اتالفي وجود ندارد -
ها احترام گذارده و با طراحي  با كار با فرايندهاي زنده ما به نياز گونه. اي دارند هاي طبيعي چرخه بسته به عبارتي سيستم

 . دهيم در چرخه طبيعت قرار دهد، طراحي را به زندگي بازگشت ميكه بتواند خود را 

. شناخت تاثيرات محيطي؛ طراحي پايدار كوششي جهت داشتن شناختي از تاثيرات محيطي با ارزيابي سايت است -
يدا ژي ساختارها و انتخاب مصالح پايدار تخفيف پوتواند با كارايي انرژي تجديدپذير، تكنول تاثيرات منفي محيطي مي

 .كند

                                                 
 1380 فريبا احمدي پور؛ معماري هوشمند پايان نامه كارشناسي ارشد معماري؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ - وحيد كيومرثي- 8

9 - www.miarch.com: principles of sustainable design 
       www.greenbuilder .com: principles of sustainable design 



IranCivilCenter.com - Technical and Educational Website of Iranian Engineers 

Copyright © 2003-2005 Iran Civil Center, All rights reserved worldwide.   Page 6 of 6 

برند و يا  شناخت مردم؛ طراحي پايدار بايد گستره وسيعي از فرهنگها، نسلها، مذاهب و عادات مردمي كه آنرا بكار مي -
 “ .شوند را مورد توجه قرار دهد و اين نيازمند حساسيت به نيازهاي مردم و جامعه است در آن ساكن مي

 
 

 :نتيجه
 :دهنده نوعي نگرش به معماري است كه بر چند نكته اساسي اشاره دارد ه شد نشانآنچه به تفصيل پيرامون طراحي پايدار گفت

  توجه به محيط؛-3 توجه به آينده -2گرايي   كيفيت-1
باشد بلكه در بطن خود واجد  طراحي پايدار يك سبك فرمال نيست و برگرفته از شرايط زودگذر و هيجانات آني نمي  لذا

 .نده انسان، طبيعت و معماري استمفاهيم عميقي است كه پيوند ده
 
 
 
 

 منابع و مĤخذ
 مفيدي، مجيد؛ مفهوم معماري پايدار؛ مجموعه مقاالت همايش بهينه سازي مصرف سوخت در –آذربايجاني، مونا  •

 ؛1؛ جلد 1382ساختمان؛ 
 1378اليوت، جنيفر؛ مقدمه اي بر توسعه پايدار؛ نشر موسسه توسعه روستايي ايران؛  •
ه؛ پايداري عناصر اقليمي در معماري سنتي ايران؛ مجموعه مقاالت همايش بهينه سازي مصرف سوخت سفاليي، فرزان •

 1؛ جلد 1382در ساختمان؛ 
سدريك، پاگ؛ شهرهاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه؛ مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري؛  •

1383 
پايان نامه كارشناسي ارشد معماري؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛  احمدي پور، فريبا؛ معماري هوشمند -كيومرثي، وحيد  •

1380 
• www.sustainableenergy.org 
• www.miarch.com 
• www.greenbuilder .com 
• www.greenbuilder.com 
• www.positive-energy.com 


