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  چکیده
 بهره ... و تفریحي و خدماتي فضاهاي مانند بهتري و بیشتر امکانات از تا میدهد مخاطبان به را امکان این مسکوني مجتمع هاي وجود

 .ین مکان سپري مي كندآسایش در مسکن بیشترین تاثیر را در روحیه فرد دارد چون هركس در حدود دو سوم هر روزش را در ا. گیرند

 ویژهاي اهمیت ساختمان داخلي فضاهاي كیفیت طراحي، این در لذا و است مردمي طراحي پایدار، توسعه رویکرد با مجتمعي طراحي

هدف نهایي طراحي  .نمیآید فراهم مطبوع و تهویه فضاها مناسب نورگیري طبیعت، به توجه بدون مطلوب كیفیت تردید بدون .مییابند

مفید كمي كیفي جسمي و روانشناختي به منظور ساختمان سازي براي كاربران مي باشد احتماالت  و پیدا كردن راه حلهایي موثر در پایدار

اساس چرخه زندگي و  سه اصل طراحي پایدار حفظ و بقاي منابع طراحي بر .امکانات براي رسیدن به چنین هدف به ظاهر دشوار است و

 راهبردهاي موجود در .پیامدهاي محیطي كه با معماري مرتبط هستند را موجب میشوند یک آگاهي گسترده از طراحي انساني محور ایجاد

 رویکرد با مسکوني هاي مجتمع طراحي اصول به تبیین لذا در این تحقیق .اصول ما را به ضوابط بیشتري رهنمود مي سازند یک از دل هر

 .ایم پرداخته پایدار معماري

 

  معماري پایدار و پایداري،  مسکوني مجتمع :كلیدی هایواژه

 

  مقدمه
 از پناهگاه داشتن به بشر نیاز اینرو از .است بوده بشري حیات مراحل همه در انسان اصلي هاي دغدغه از یکي مسکن

 آمده، بوجود انسان در چگونه نیاز این اینکه .میگردد تلقي بشر توسط سازي ساختمان امر شروع نقطه مختلف، دیدگاههاي

 و معنوي مادي، نیاز پناهگاه، به نیاز .اند داده پاسخ آن به متفاوتي نحو به فکري مختلف مکاتب از یک هر كه است موضوعي

 كه یابیم درمي مسکن تاریخ مطالعه در .ساختن براي است محركي خود این و دارد وجود انساني هر درون در كه است فطري

 در ساختن چگونگي و اطراف طبیعت با برخورد .است كرده همساز و هماهنگ شرایط با ار زندگیش فضاي و خود اجباراً بشر

 و آب اقلیمي، مسائل با برخورد چگونگي .داشت خواهد و داشته زمین كره مختلف نقاط در انساني هر كه است برخوردي آن،

 راه و هستند برخورد نوع این از هایي نمونه گر،دی انسانهاي طرف از وجودآمده به امنیهاي نا با او برخورد چگونگي ،... و هوا

 .است عوامل این بر ناقص یا كامل صورت به او شدن فائق دهنده نشان شده، ارائه حلهاي

مجامع بین المللي راهکارهاي بسیار را براي تکامل آن  عرصه معماري میگذرد و در مطرح شدن معماري پایدار دهه از چند

مفید كمي كیفي جسمي و روانشناختي به منظور  و پیدا كردن راه حلهایي موثر در ي طراحي پایدارارایه نموده اند هدف نهای

معماري پایدار در این رابطه باید راهنماي ما باشد. یکي از اصول بسیار شاخص این . ساختمان سازي براي كاربران مي باشد 

من اینکه حداقل تغییر و تخریب در طبیعت و محیط طبیعي را معماري استفاده حداكثر و بهینه از امکانات موجود مي باشد. ض

از داشته هاي فرهنگي و بومي خود حداكثر بهره را ببریم. همین  باید داشته باشیم. باید بتوانیم هم از داشته هاي مادي و هم

وژي و مصالح ساخت تأمین نکته است كه اگر درست پرورانده شود هویت معماري و فرهنگي ما را در ساختمان با هر نوع تکنول

(. لذا با توجه به اینکه اصول پایداري مجتمع هاي مسکوني براي نیل به توسعه پایدار اهمیت خاصي دارد، 1)و حفظ مي كند. 

  مجتمع هاي مسکوني مي پردازد. معماري در طراحي پایداردر این تحقیق به بررسي روشهاي 
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  :پایدار معمارى
 دیگر، تعبیر به .است زیست محیط با معماري طرح كردن سازگار براي تالشي معماري راحيط در پایداري نگرش و تفکر

 منفي تاثیرات كه بناست و محیط بین مناسب رابطه ایجاد و ساز و ساخت هاي شیوه و طراحي ابزار از استفاده پایدار معماري

 به رسیدن سبب افراد رواني و روحي و اجتماعي اينیازه به پاسخگویي با و برساند حداقل به زیست محیط در را ساز و ساخت

 .شود پایدار توسعه اهداف

 .زیست محیط حفظ منظور به هاست گزینه بهترین انتخاب در مبنائي و پایه تعریف واقع در پایدار معماري بر تاكید

 زیست محیط بر كمتري منفي اثر كه گیرد قرار توجه مورد سازهایي و ساخت شود مي سبب دیدگاه این با موضوع بررسي

 شهري محیط نگهداري و ایجاد براي مناسب پیشنهادهاي عرضه و ساختمان طراحي هاي روش درباره مطالعه و تحقیق .دارد

 . است موثر پایدار معماري اهداف به دستیابي در خوب، كیفیت با

 مفید عمر طول در آن مصرف و نيساختما مصالح تولید در انرژي مصرف رساندن حداقل به اهداف این مهمترین از یکي

 اهداف به دستیابي در آن بستر در بنا مناسب استقرار و ها پنجره و ها جداره از بجا استفاده و مناسب طراحي .است ساختمان

 (2).است مهم بسیار طبیعت هاي ظرفیت از استفاده و اقلیمي اوضاع اساس بر بناها طراحي عرصه، این در .دارد اثر پایداري

 

 پایدار معماری گوهایال

 البته .كنند مي ایجاد را زیستمحیطي آلودگیهاي از اعظمي قسمت زیست، محیط از بخشي بعنوان نیز ساختمانها امروزه

 دقیق، برنامهریزي و طراحي درست، تفکر یک با میتوان مورد این در بلکه نیست، ساز و ساخت توقف معناي به امر این

 و برنامهریزي ایدههاي از یکي پایدار معماري باشند؛ داشته زیست محیط بر را منفي تاثیر كمترین كه ساخت ساختمانهایي

 ساختمان سوء تأثیر كاهش ساختمان، یک در پایدار طراحي از هدف بطوركلي .است ساختمانهایي چنین ساخت براي طراحي

 ارزشهاي به رسیدن پي در پایدار حطر یک .میباشد طبیعي منابع و انرژي از صحیح بهرهوري بواسطه زیست محیط بر

 ارائه پایدار معماري در را زیر الگوهاي میتوان بنابراین .است معنوي و اخالقي اقتصادي، اجتماعي، زیستمحیطي، زیباشناختي،

 :كرد

 تجدیدپذیر و طبیعي انرژیهاي بکارگیري و تجدیدناپذیر منابع از برداري بهره رساندن حداقل به -

 طبیعي زیست محیط گسترش و زیست محیط كیفیت ارتقاء -

 هوا و صوتي آلودگي ایجاد از جلوگیري همچنین و آالینده مواد مصرف رساندن حداقل به یا بردن بین از -

 زیست محیط با ساختمان شکل همگوني و زمین از خردمندانه استفاده -

 (3)كارآمد جایگزین فناوریهاي از استفاده با ساز و ساخت بودن اقتصادي -

 

 پایدار مسکن

 وجه ترین اساسي بعنوان آن پایداري به توجه شهر، پایدار توسعه منظور به كه است شهري هر عنصر مهمترین مسکن

 .میگذارد تاثیر نیز اجتماعي مسائگ و فرهنگ اقتصاد، بر زیست، محیط بر عالوه مسکن توسعه .است شده شناخته مسکن

 نوع از هم آن و شهروندان مسکن نیاز رفع به را مسئوالن اغلب توجه كشور، در سکنم رشد روبه تقاضاي و شهرنشیني افزایش

 توجه مورد كشور در پایدار مسکن ساخت به توجهي كوچکترین كه حالیست در این است، نموده جلب ارتفاع در مسکن ساخت

 كردن برطرف عین در آینده نسل هاينیاز به توجه مسکن، پایدار توسعه در اصلي مسئله كه حالیست در این .نمیگیرد قرار

 امکان این طبیعي، محیط در حالت تغییر كمترین با امروز مسکن تامین كه شکلي به .میباشد جامعه افراد مسکن فعلي نیازهاي

 (4). نماید فراهم مناسب زیستي فضاي خود براي بهینه شکلي به كه بدهد آینده نسل به را
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 پایدار مسکن طراحی اصول

 . كند تامین را امنیت و سرپناه كه طوري به مسکن طراحي-

 آن در مختلط كاربري ایجاد و آنها زیاد تراكم و مسکوني محلهاي مجاورت-

 تسهیل جهت در افقي توسعه از جلوگیري براي مسکوني فضاهاي مجاورت در كاري مراكز و گوناگون كاربریهاي ایجاد-

 رساني خدمات

 آن جدي دستکاري بدون ونپیرام محیط زیبایي از استفاده-

 اكولوژیکي سالمت و اجتماعي تعامالت تسهیل براي میادین و پاركها خیابانها، مانند باز فضاهاي از استفاده-

 جمعي نقلیه وسایل از استفاده بر تاكید با زمین از برداري بهره و ونقل حمل طراحي پیوستگي-

 مختلف مناطق و نواحي جادای دیدگاه با ساختماني مجموعههاي در قواعد تنظیم-

 محلي و اجتماعي روابط بهبود-

 ناسيش زمین و يگرافتوپور لمسائ به توجه با مسکن ساخت براي زمین انتخاب-

 تاریخي بناهاي حفظ-

 جزئیات به توجه و فضا گسترش یا تطبیق قابلیت انعطافپذیري، وامن، راحت سالم، هاي خانه-

 ریزي برنامه جدید يروشها و مسکن استانداردهاي ارتقاء-

 بهداشت ارتقاء و رعایت و بهداشتي آب وجود -

 ضایعات توسط ده ایجادش آلودري از جلوریري براي راهکارهایي ارائه-

 تجدیدناپذیر انرژي منابع به كم نیاز با طراحي و طبیعت با تعامل-

 سرما و حرارت برابر در خانهها كردن عایق-

 (5)امنیت ارتقاء براي هوشمند فناوریهاي گرفتن كار به-

 

 مسکونی مجتمع طراحی

 را روابط این از برخي میتوان كه است فضایي سازماندهي و مسکوني هاي مجتمع بین رابطه مسکوني مجتمع در مهم مسئله

 :نمود بیان زیر شکل به

 مجموعه به خروج و ورود زمینه در طراحي كمیتهاي تمام گرفتن نظر در-

 - - - )بلوكها ورودي اضطراري سواره پیاده( مجموعه هايخروجی و ورودیها تفکیک-

 آمبوالنس و نشاني آتش براي اضطراري خروجي-

 ایمني ضوابط رعایت جهت بلوكها تادور دور فضاي مثال بعنوان مسکوني مجموعه فضایي استانداردهاي گرفتن نظر در-

 متر 8/2 زا كمتر همکف طبقه در تراس ارتفاع نشدن سرگیر براي و متر 5 حدود

 مترمربع 15 حداقل نفر هر براي سبز فضاي طراحي-

 مترمربع 15 حداقل نفر هر براي باز فضاي طراحي-

 .شود گرفته نظر در باید مجموعه هر در كل مساحت % 15 معادل معموال كه سیركالسیون براي فضایي طراحي-

 .باشد شده ایجاد مجموعه در افراد ننشست محل و بازي زمین براي كافي فضاي كه نحوي به باز فضاي طراحي
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 مسکونی مجتمع های ساخت و طراحی برای مطلوب مکانهای
 تصمیمات باید حسي، گزینههاي انتخاب قدرت افزایش یا حسي تجربیات ارتقاي منظور به طراحي توسعه :حسی غنای -

 ارتقاء نماید، فراهم را آنان لذت موجبات هك نوعي به هم آن را، استفادهکنندگان حسي تجربیات كه شود اتخاذ نوعي به

 .میشود نامیده حسي غناي كیفیت این .بخشد

 آنان به و باشند دسترسي قابل مردم براي كه مکانهایي فقط ساختماني؛ بلوكهاي و راهها كلي نقشه  طراحي :نفوذپذیری-

 طراحي مراحل اولین در باید است، لوبیتمط به دستیابي در اساسي عامل یک نفوذپذیري كه آنجا از . دهند انتخاب حق

 . بگیرد قرار توجه مورد مسکوني مجتمع یک

 منظورهاي براي بتوانند كه مکانهایي تركیب بیروني؛ مکانهاي و ساختماني و فضایي تزئینات طراحي :انعطافپذیری-

 بیشتري انتخابهاي حق افراد به ند،ا شده طراحي استفاده یک براي فقط كه مکانهایي با مقایسه در شوند، استفاده مختلفي

 میشود خوانده "انعطافپذیري" كه میکنند عرضه را كیفیتي باشند، شرایطي چنین واجد كه محیطهایي .میدهند

 كه میشوند واقع مفید زماني آسان دسترسي با مکانهایي طراحي؛ موضع روي كاربریها انواع  استقرار: ) تنوع( گوناگونی- 

 كیفیت دومین استفاده گوناگوني ویژه به گوناگوني ترتیب بدین . بدهند سو و سمت ها تجربه اعمال یانجر و انتخاب حق به

 . میگردد محسوب كلیدي

 به كه انتخابي حق درجات از بخشي عمل، در عمومي؛ فضاهاي محصوریتهاي و ساختمانها محدوده طراحي :خوانایی-

 آن درک یا و فهم به میتوانند حد چه تا مردم یعني .میکند پیدا ارتباط آن خوانایي میزان با میگردد، عرضه مکان یک وسیله

 شوند نائل مکان

 تشویق میکنند، زندگي و كار كه مکانهایي بر خویش نشان زدن به مردم كه این براي طراحانه - سازي زمینه :رنگ تعلق-

  ، بدهند تعلق رنگ خود مکانهاي به بتوانند گانكنند استفاده تا گردد فراهم شرایطي كه است مهم بسیار امر این شوند؛

 به را مفاهیمي خویش ظاهري كیفیات وسیله به بتواند مکان یک كه همین بیروني؛ سیماي - طراحي :بصری تناسبات-

 طوحس با بتوان اینکه براي .است بصري تناسبات داراي مکان آن نماید، آشنا انتخابهایشان حق با را آنها كه كند منتقل مردم

 در بصري درک جهت رمزهایي كلید بدواً نمود، برقرار رابطه است شده طراحي مربوطه مکان براي قبالً كه هایي گزینه نوع و

 (6)میشود نهاده برجا محیط

 

 مسکونی های مجتمع اصلی شاخصهای

 بصورت كه آنهاست در دسترسي هاي شبکه همزمان طراحي مسکوني، هاي مجتمع هاي خصیصه مهمترین از یکي

 ترافیک و كرده عمل اختصاصي نیمه صورت به ها شبکه این .دهند مي جاي خود دل در را ها شبکه این تمامي یکپارچه

 جهت مناسب فضایي بعنوان دسترسي هاي شبکه این از میتوان این بر عالوه .ندارند را مسیرها این از گذر حق عبوري

 در كه مواردي به میتوان دسترسي هاي شبکه همزمان طراحي بر عالوه (7) برد بهره ... و بازي فضاي سبز، فضاي استقرار

 :نمود اشاره میشود ذكر ادامه
 

 :زمین مساحت-

 بسیار یا غیرممکن هکتار یک از كوچکتر زمینهاي در مسکوني مجتمعهاي ساخت و طراحي كه گفت میتوان كلي حالت در

 همچون زیربنایي عوامل با ارتباط در باید مساكن این راحيط در مساحت معقول میزان حال این با .باشد مي مشکل

 .شود گرفته نظر در )خانوار 400 حداكثر( همسایگي واحد یک حد در شهري خدمات ارائه و كنترل جهت موثر عوامل
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 مسکونی های مجتمع در طرح نظر مورد جمعیت-

 خانوار تعداد و جمعیت .میباشد آنها در ساختماني يبلوكها تركیب و جمعیت اجتماعي، مسکن اصلي مباني ترین اساسي از

 مثال بعنوان .میگردد مشخص آپارتمانها مساحت و ها تراكم و مسکن طرح آن مبناي بر كه هستند مهمي اي شاخصه از

 راینبنابمي رسد.  26/4 به میزان این ایران در كه حالي در. میرسد 3/3  تا 3حد در معموالً اروپا در خانوار متوسط بعد

 اصلي شاخصهاي از یکي عنوان به را طرح نظر مورد جمعیت باید منطقه، هر در موجود جمعیتي هاي مشخصه براساس

 .گرفت نظر در اجتماعي مساكن طراحي از قبل
 

 زمین هکتار در مسکونی واحد تعداد-

 هکتار، در مسکوني احدو 100 .میرود شمار به جمعي مسکن ساخت در تراكم هاي نشانه مهمترین از یکي شاخص این

 مساحت متوسط اگرچه .مینماید بیان را جمعي مسکن خاص تراكم نوع یک در آپارتمانها تعداد حداكثر كه است شاخصي

 چراكه .نمیباشد افزایش قابل هکتار در مسکوني واحد تعداد حال این با میباشد، تغییر و افزایش قابل مسکوني واحدهاي

 هر در شهري آب یا فاضالب شبکه مثالً نتیجه در و گردد مي تامین و محاسبه آمار ینا برمبناي شهري خدمات كلیه

 مجموعه در تراكم افزایش مهم عامل طبقات تعداد بعالوه .داشت نخواهد را خانواده 100 از بیشتر جذب كشش هکتار

 .میشود محسوب مسکوني هاي

 

 طبیعی نور از مناسب استفاده-

 مسکوني محیطهاي در طبیعي نور از مناسب استفاده به میتوان مسکوني هاي مجتمع طراحي اصلي اركان از یکي بعنوان

 كه طوري به .باشند برخوردار مناسب نور از خانهها فضاي تمامي تا شود سعي باید االمکان حتي طراحي این در .نمود اشاره

 نور از بیشتر وجود، صورت در و بوده جنوبي و شمالي نور داراي االمکان حتي باید خوابه 3 و خوابه 1 واحدهاي تمامي

 .باشد گرفته قرار شمال سمت به آشپزخانه فضاي كه است الزم این بر عالوه .نمایند استفاده خواب هاي اتاق براي جنوبي

 هواي تهویه و روشنائي براي حتي .گرفت خواهد صورت طبیعي نور از استفاده نوع بهترین حالت این در كه گفت میتوان

 طبقه این و كرده نفوذ آنها داخلي فضاي به بیشتر هرچه طبیعي نور تا نمود استفاده پنجرههایي از میتوان نیز ها اركینگپ

 شرق راستاي در جمعي مسکوني واحدهاي تمامي كه است بهتر كلي حالت در .(8)گردند مناسب نور داراي نیز پاركینگها از

 این .شود كاسته االمکان حتي ویا جلوگیري فضاها این به غرب نامناسب نور نرسید از ترتیب بدین و شوند كشیده غرب به

 .گردید خواهد جنوب و شمال سمت به منظر و دید بهترین ایجاد باعث مسکوني بلوكهاي و واحدها غرب به شرق كشیدگي

 در آفتابي ساعات تامین با رابطه در مناسب هاي جهت كه گفت میتوان ایران كوهستاني و سرد اقلیم در مثال عنوان به

 جهت دیگر سوي از .میباشد غربي درجه 15 تا شرقي درجه 15 تابستانها در اجتماعي مسکوني فضاهاي داخلي فضاهاي

 از .است غربي درجه 45 تا شرقي درجه 45 زمستانها، در داخلي فضاهاي در آفتابي ساعات تامین با رابطه در قبول قابل هاي

 بعنوان .نمود اشاره طراحي مورد منطقه در باد غالب جهات به میتوان مسکوني مجتمع طراحي جهت اقلیمي دیگر معیارهاي

 كه است نوع دو منطقه در غالب باد كلي، حالت در كه میشود مشاهده ایران كوهستاني و سرد مناطق در هم باز و نمونه

 و گرد تابستان در باد این منطقه این متغیر وضعیت به توجه با و میوزد غربي جنوب از دیگري و شرقي شمال از آنها از یکي

 به نسبت ساختمانها مطلوب گیري جهت چون این بر عالوه .میآورد ارمغان به خود با سرما و بارندگي زمستان در و خاک

 به یباًتقر درجه 25 از كمتر ساختماني بلوک اصلي جبهه به نسبت غالب هاي زاویه راستاي فلذا بود، خواهد درجه 30 محور

 و سرد منطقه چون و كرده عمل موثر صورت به اصلي جبهه بر عمود جبهه دو به نسبت ولي .مینماید عمل اثر بي صورت

 در تفاسیر این با لذا .آید مي بعمل جلوگیري باد نفوذ از ها جبهه این در نتیجه در .ندارد هوا كوران به نیاز است، كوهستاني

 شرقي، درجه 30 تا غربي درجه 20 مسکوني، مجتمع طراحي براي ایران كوهستاني و ردس اقلیم با مطالعه مورد منطقه

 مختص شده بیان معیار كه است ذكر به الزم البته .اند شده داده تشخیص عوامل همه با رابطه در جهات ترین مناسب
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 در منطقه هر با متناسب اقلیمي يالگوها از باید لزوم صورت در و بوده ایران خشک و سرد هوایي و آب اقلیم با منطقهاي

 .نمود استفاده طراحیها

 

 گیرینتیجه
 اصلي مزایاي از یکي بعنوان .دارند دوست نکند، وارد لطمه شان خصوصي حریم به كه آنجا تا را اجتماعي زندگي انسانها

 بین آنها تقسیم به توجه اب ها هزینه شدن كمتر به میتوان شده ذكر ویژگیهاي ایجاد بر عالوه مسکوني مجتمعهاي طراحي

 .كرد اشاره بیشتر خانوار تعداد

مجموعه ي طراحي پایدار است، یکي از جریان هاي مهم معاصر است كه عکس العملي  معماري پایدار كه در واقع زیر

 مهمي ولاص از یکي ؛ است گرفته شکل اصولي اساس بر پایدار معماريمنطقي در برابر مشکالت عصر صنعت به شمار مي رود. 

 از استفاده . است فسیلي هاي تخسو از استفاده كاهش و محیط با همزیستي گیرد قرار توجه مورد بایستي پایدار معماري در كه

 سالم و مسکوني محیط بهداشت آسایش، افزایش كیفیت و سوخت مصرف در جویي صرفه به ساختمان در هاي طبیعي انرژي

 طراحي، این در لذا و مردمي است طراحي پایدار، توسعه رویکرد با مجتمعي طراحي .میشود منتهي محیط زیست سازي

هدف نهایي طراحي پایدار در پیدا كردن راه حل هایي موثر و مفید .مییابند ویژهاي اهمیت ساختمان داخلي فضاهاي كیفیت

 كمي، كیفي، جسمي و روانشناختي به منظور ساختمان سازي براي كاربران مي باشد.
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