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 چكيده:

ویتنام  های خاصبز نمونه جاری از جذابیتدر زمینه تغییر آب و هوا و بحران انرژی جهانی، معماری س

کند. در زمینه آوری میجمعدر پاسخ تغییر آب و هوا است جایی که معماری سنتی تجاربی از معماری سبز را 

ی انسانی و امتیاز محلی هالف جنبهوجوح مخت .تجمع جهانی، بدست آوردن تجربه بسیار مهم و حیاتی است

باره تأثیرات مؤثر در آب و ریار الزم و ضروری است. این متن دپیشرفت معماری سبز بس )مكانی( در تضمین

ها، و بعضی از پیشنهادات برای پیشرفت معماری سبز در ها و موقعیتهوای محلی اقتصاد و فرهنگ یكتا، چالش

 کند.وگو میویتنام امروز بحث و گفت
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 ( معرفي:1

بعد از تقریباً خواهد شد.  2222و مدرنیته تبدیل به کشوری صنعتی در سال  ویتنام در دوره صنعت

المللی باز کرد، اقتصاد کشور در مرحله رو به را به سوی جهان و یكپارچگی بین سی سال از اصالحات، درهایش

در راستای شهرسازی  بسیاری از شهرهاباشد. جلو از سودآوری است که به سمت بدست آوردن جامعی نو می

جدید با قدرت و نفوذ شكل گرفتند. شهرهای جدید نوسازی، توسعه و تقویت را دریافت کردند. سیستم 

باشد. خصوصاً در سیستم حمل و نقل میدر حال توسعه و تجدد و پیشرفت،  یربنایی )شالوده( پیوستهز

 کنارمهمترین شهرهای پیشرفته د( در نکند چشمه فوران میآیند )ماننهای بلند به وجود میساختمان

 ، همراه با ترقی آپارتمانهای بلند قامت، اندخیابانهای بزرگی که زمان زیادی نیست که مورد استفاده قرار گرفته

گونه های متفاوت قومی بسیار،  یکشور و گروهها ی طبیعی متنوعهاد. همچنین موقعیتنباشمی درخور،

میان مناطق مختلف  . امروزههستند بسیار قابل توجه اعی(از نوع اقتصاد گروهی )اجتم معماری و شیوه زندگی

های خاصی برای معماری و طرح توسعه خود گیریایی دارای جهتروست هر محیط شهری وو حوضه جا؛ 

 هستند.

هایی غیر قابل تحمل با پیشرفت شهری و بصورت تجاری و ، با چالش این توسعه سریعهر چند که 

شوند و به شوند، همسطح و یا فرو برده میها پر میها و تاالبدریاچه. ر معماری همراه بودبدون مشخصات تغیی

ها. پارکها، باغات سطح کردن زمین برای ساخت ساختمانم .شونداضافه می،سازی محیطی در اثر شهر آلودگی

نامحدود  های با ارزش آبند. سرچشمهشوتر مینقشه سبز شهرها هستند، که باریك اینو چیزهای شبیه آنها،

 د.نیابآلوده خواهند شد و گرایش به کاستن می

را  سازی و تنوع ساخت و سازمی(، محوطهصنایع شهری )بو مضرات دشدی اثر دلیل هشدار اخیری که

 رسیدن به  و ی پیشرفتارپیدا کردن مسیری جدید در صنعت ساختمان ب بخاطر نیاز به بررسی میكند

بوم شناختی و ساختمان های اقلیم، معماری قابل تحمل، ساختمانبا طابق وم شناختی، معماری مشهرهای ب

نقشه شهری و معماری  مل پیشرفت در بسیاری از کشورها تبدیل بهرویداد قابل تحاین جزئی از  و ....است.سبز 

 شده است.

 

 

 شهرسازی ویتنام-1شماره تصویر 

 

 



3 
 

به کرده است(. تغییر آب تغییرات آب و هوا را احساس کرده است )تجر ام تأثیراتدر سالهای اخیر ویتن

معماری سبز  داشته باشد امایط، اقتصاد و اجتماع ها و محمهمی در سطوح گوناگون، چشمهشاید اثر  و هوا

خطر تغییر رهایی از اثرات شدید ، شودمانند پاسخی مهم در کم کردن اثرات شدید تغییر آب و هوا ظاهر می

 است.مورد نیاز بشر  ی امید بخشنوید آیندهسراسر جهان  یآب و هوا در ویتنام و دیگر کشورها

به  تغییر آب و هوا و بحران انرژیبر علیه  شودروش معماری سبز که بوسیله کشورهای پیشرفته اجرا می

که شاید مانند تمرینی عالی در جور ساختن نشان داده کمك میكند،ساختن کشوری پیشرفته مانند ویتنام 

با تكنولوژی بر پایه هنر و مصالح ساختمانی پیشرفته )شیشه، استیل و  کهز معماری سبخاص   مدلهای  .شود

برای آنها به صورت راهی منعطف و  در حالی که پیشرفت کردهسرتاسر جهان  قع درغیره(به وجود امده در وا

 باید پر شود.مهم باقی مانده که  ای محلی و شكافسابقه تا )قومی( ،متناسب کاربرد دارد. شهروندی یك

در جهان، آسیا و ویتنام، تأثیرات گوناگونی در بوجود آوردن گذرگاهی بر معماری در سالهای گذشته 

راهی برای  همتا در میان دیگر مناطق مختلفاند. تمرکز بر اقتصاد، فرهنگ، وضعیت آن و هوایی بیسبز داشته

 معماری سبز و ورود آن به زندگی پدیدار می کند.

فرهنگي بر روي توسعه آب و هواي محلي، اقتصاد و هويت تأثيرات ذاتي )هويتي(  1-1

 معماري سبز در ويتنام

آب و هوا در ویتنام خیلی مختلف )درهم و تند( است با تابستان های بسیار گرم، تابش باالی 

نیاز به دانش نورخورشید و مخصوصاً وجود زمستانی با رطوبت باال در شمال آن. توسعه معماری سبز در ویتنام 

ق و موقعیت های عوامل هواشناسی در مناطق و موقعیت های گوناگون دارد. )دانش هواشناسی در مناط

 گوناگون دارد.(

در موقعیت های طبیعی، ویتنام به آب و هوایی استوایی نسبت داده می شود. )مرطوب و گرم( با دو 

 (north laitudoتفاوت )های وان پی( به عنوان مرز شناخته شده )مقسمت 

انحالل ( میانگین ساالنه از کل ℃دامنه ساالنه دمای هواست ) تفاوتی که مشاهده می شود

(𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑐𝑚2)  و میانگین ساالنه زمان تابش )ساعت(. مناطق هواشناسی شمالی ویتنام به سه قسمت تقسیم

 می شود:

منطقه است که پایین ترین دما را در زمستان داراست.  Viet Bac)شمالی( و  Dong Bac( منطقه 1

می رسد و سرما در تابستان قابل مقایسه با مناطق مرتفع )فالتی( می باشد. در کل  0گاهی به پایین تر از 

 )حالت عادی( آب و هوا خیس و مرطوب اما بر روی طوفان ها بی تأثیر است.

دارای آب و هوایی استوایی گرم در  Nam trung boو  Nam Bo)مرتفع(  Plateau( منطقه 2

 زمستان ها است و مناطق ساحلی مستقیماً تحت طوفان هاست.

مقدار آب و هوای ویتنام کامالً از اروپا و شمال آمریكا متفاوت است. این یعنی این که فناوری پیشرفته 

وپا و شمال آمریكا گرم است اروپا و شمال آمریكا کامالً دست یافتنی است. زمانی که آب و هوای معمولی در ار

در مقابل در ویتنام آب و هوای سرد انتخاب می شود. )آب و هوای گزیده در ویتنام سرد است(. رطوبت زدایی، 

 سرمایی تحریك کننده به یخ زدن و بیش از آن.
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گوناگون ، شرایط آب و هوا در ویتنام معموالً بسیار مساعد برای توسعه )تبدیل(  یاز جنبه هاهر چند 

گروه  54دارای  ویتنام است. سایه سرد و بی همتا به سبزی )عناصر سبز( در نقشه های شهری و ساختمان ها

 .اضافی است که آن را به کشوری با کثرت باال در زمینه هویت فرهنگ محلی و بومی تبدیل می سازد

تولید روشی برای  ،اخالقی تمرینات، دارای سنتی واحد، روش هادر زندگی هر کدام از این گروه ها 

 هستند.و مسیر آزادی کشاورزی 

 

 
 نقشه ساختار اقلیمی-2شماره تصویر 
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امروزه، زمانی که تحقیق)پژوهش( درباره گونه ها و راهكار های معماری و طرح برای مناطق گوناگون 

، فالت Tay Bac ،Pong Bacد. آن ها نتقسیم می کناقتصادی ویتنام مطرح است، کشور را به هفت منطقه 

 Toy Nam Boو  Nam Trany ،Tay Nguycn ،Dong Nanو  Red river ،Bactaryرودخانه سرخ 

در کنار طبیعت و شرایط آب و هوایی، طبقه بندی معموالً بر اساس موقعیت )شرایط( بشریت و شیوه هستند. 

گونه های همانطور که دنبال می کنید زندگی بهتر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی هر منطقه می باشد. 

 می توانید ببینید.را )ویژگی های گوناگون( معماری و طراحی مناطق گوناگون 

)شمال غرب(: دهكده ای کوچك دربردارنده ی روستا ها به هریك از گروه های  Toy Bacه ( منطق1

مناطق مسكونی در کنار راه ها، منابع آبی و .زندگی می کنند ،و با مدل های سنتی تولیداخالقی وابسته بودند 

 مزارع قرار دارند.

 خانه ها اساساً ساکن می مانند.در 

)شمال شرق(: مناطق مسكونی آزادانه بر اساس روش زندگی و تولیدات  Dong Bac( منطقه 2

خانه ها معموالً در کنار راه های روستایی یا جاده ها یا گروه ها پراکنده بر روی تپه ها  کشاورزی بنا شده است.

 قرار دارند.

مناطق  در در اصلو به طور مساوی توزیع شده است( فالت رودخانه سرخ، روستا های کوچك نسبتاً 3

. مناطق مسكونی معموالً در سرزمین های بلند و به صورت جامعه کامل واحد آرایش ندتوپوگرافی توزیع شده ا

 د.نداده شده است. منازل در مسیر خوبی از باد قرار دارند واز طوفان دور می باش

ان خود در کنار راه و مزارع دارای ابعاد بزرگی هستند، مردم با نزدیك : روستاهاBac Trung( منطقه 5

 به سادگی ساخته شده اند. ارزشکم کنند. منازل اساساً با مصالح  ها زندگی می

، ابعاد دسته ندها در کنار ساحل دریا بنا شده ا:، روستا Trung and Nam Trung Bo( منطقه 4

و مصالح ساختمانی  کم است، منازل معموالً دارای باغچه هستندها )گروه( کامالً بزرگ است، انبوه ساختمان 

 محلی استفاده می شود.

، اشكال ساختمان بسته به روستا و گروه اجتماعی آن متفاوت است. اکثر Tay Ngugen( منطقه 6

روستا ها در کنار کوه ها و نزدیك به سرچشمه آب و دور از جاده اصلی واقع شده است. تراکم ساختمان کم 

 است و منازل اساساً برجا هستند.

جاده های اصلی  دری پراکنده ای می باشد و اساساً مناطق مسكوندارای  Dong Nam Boه ( منطق7

برای برآوردن  حیاط و باغچهیا در کنار رودخانه ها قرار دارند. منازل با مصالح محلی بنا شده اند، معموالً دارای 

 احتیاج به محصوالت کشاورزی می باشد.

دارای پراکندگی و گوناگونی مناطق مسكونی می باشد، که در کنار  Tay Nam Bo( منطقه 8

قرار  ندسرزمین هایی که با آب پر شده ا جاده های اصلی، میان جاده ها و رودخانه ها، ،رودخانه ها، کانال ها

 گرفته است منازل با مصالح محلی با چیدمانی ساده بنا شده اند.

زندگی، اندیشه )قوه ذهن(، احتیاجات و قابلیت تمرینی  انتخاب راه اصلی که سنت، ارزش ها، راه

)عملی( اجتماع را جفت و جور کند بسیار مهم و حیاتی برای توسعه ساختار معماری شهری است. توسعه 
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معماری سبز در ویتنام نیاز به توجه بسیاری به تفاوت های فرهنگی محلی هر منطقه دارد و تدبیر درست، 

ی هر منطقه و شهرداری دارد. توجه فرهنگی معموالً به تأثیرات مقبولیت به دست برا ست، طرح و نقشهسیا

 سنجش خطرامكان و اجتماع عملی اضافه می شود به اجتماع محلی احتیاجات،با نمایش آمده اضافه می شود.

 است کاهش می یابد. راه های سنتی که از انجا امده

 

 
 مختلف فرهنگی در ویتناماطق من-3شمارهتصویر 

 

 معماري سبز در ويتنامچالش ها و موقعيت هاي رايج براي توسعه  -2

 چالش ها -1-2

توسعه معماری در ویتنام با چالش های متعددی روبروست . سیر توسعه در راه کلی )عمومی( در 

حرکت است، کمبود اصالت، شكست در به دست آوردن تجدد مطلوب، سقوط از فرو بزرگ نسبت به سطوح 

ورد ها و بین المللی در بزرگداشت پیشرفت و روند رو به پیشرفت معماری در جهان مانند معماری سبز، برخ

به تعداد و مقدار کمی  هانمانند. مدارک معماری سبز در جدرک )فهم ها( محلی خیلی سرسری باقی می 

 شناخته شده است.

اکثر این مدارک مستقیماً از اروپا و شمال آمریكا آمده است. جایی که مقاومت علیه سرما رایج می 

چهارچوب قانونی اداری دایی باید ابتدا بررسی شود.ویتنام مقاومت علیه گرما و رطوبت ز در باشد، در حقیقت

تا زمانی که که به وسیله وزیر سازندگی برای ترویج، ایجاد انگیزه و مستعد کردن پروژه ها ساختمانی مطرح شد.

 در برخورد با ،برای تطابق با طرح سبز  قابل تحمل توسعه ،کمبود مدیریت دولتی و حقوق مناسب وجود دارد
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مصالح سبز در محافظت از محیط اطراف و استفاده از فناوری کمبود  به وسیعتوجه . وجود ندارد و ساز ساخت

معیار برای تم استاندارد همچنین کمتر از سیسانطباق آن با تغییرات آب و هوا در حداقل خود باقی مانده است.

خاصی در ویتنام معتاد شده اعتبارگذاری ساختمان های سبز، مانند کشور های ذکر شده است اما به شرایط 

 است.

ر حالی که ضمانت توسعه و ی پیشنهاد می دهد. دیفناوری سبز منافع چندگانه محیطی و مقاومت باال

می ابزاری  یاداره ساختمان می باشد. استفاده فشرده از فناوری سبز در ساختمان ها اثر بهتر شدن حال کمك

باشد. ساختار فناوری سبز در ساختمان ها در ویتنام، معموالً به صورت مرحله ای بیش از موعد که نسبتاً 

 آن شكل است. به بیشتر ها برداشت دارد می ماند که معموالًرا سرمایه اولیه الزم 

والت تری( برای بومی سازی و محص به اضافه سازماندهی و بازاریابی )تجارت( که تالش بیشتری )قوی

ا ایجاد برچسبی قالبی از انرژی سودآورد فناوری ب اندکی تعدادبه اری زیست محیطی جذب می کند. سازگبا 

 اند.نقاب سبز می پوش ،که در واقع وجود ندارند،های جدید

تغییر در افكار )شیوه( معماران و طراحان و تغییر آگاهی یك اجتماع و جمعیت ،ثانیاً شرایط الزم االجرا 

باشد. بنابراین همه متوجه می شوند که این توانایی را در حفاظت از محیط و افزایش مطلوب منابع دارند. می 

 ،دقیقاً باعث ایجاد موفقیت می شودفشار و کمبود همكاری )یاری( که خود ،  با جداسازی  كنندمردم تالش می

 .معماری سبز به دست آورند

 

 
 موقعیت های اکولوژیك ویتنام-5شماره تصویر 
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 موقعيت ها:

ی شود و این موقعیت ها رو به توسعه معماری سبز در ویتنام گشوده مدر کنار چالش ها، بسیاری 

. توسعه ،رو به رشد استشهریت در مسیر پیشرفت استدارای و اجتماعی، در حالی که  در حال توسعهکشور 

شبیه آن مانند قارچ به سرعت در حال رشد است. مواجهه با  ان های اجتماعی و رفاهی وشهری جدید، ساختم

چالش بزرگ و معماری دشوار شهرسازی )شهریت(، معماری سبز به عنوان چاره )راه حل( برای کمك به 

حالی که ایجاد سبز در ویتنام است. در معماری قابل تحمل  ویتنام برای به دست آوردن شرایط معماری در

با معماری سنتی در  دوستدار محیط زیست، برخورد نزدیكباقی ماندن به عنوان  طبیعی پر سود و شرایط

مسیری که خانه های سنتی ساخته و سازه های ان را  د.نامیویتنام را می توان مدل )گونه ی( ساختمان سبز 

 مونتاژ می کند و تجارب زیاد آن ها را از نوعی به نوع دیگر انتقال می دهند.

ه ها، درخت ها کانتخاب مصالح ساختمانی، مكان بر نه، مكان و سازه های بیرونی، دراز انتخاب مسیر خا

در پاسخ  )آرامش(بنابراین ایجاد راحتی  است. ه آن ها، برای خانه ها دارای بهترین هماهنگی با طبیعتو شبی

به روانشناسی طبیعت ویتنام و بدون معنای اقتصادی موجود می باشد. معماری سنتی در ویتنام دارای تجربه 

از خیلی نزدیك، تصور احتمال وقوع آن در سطح فناوری پایینی قرار دارد. هر چند آموزش این مباحث، سبز 

 ه است.طرح شدمزمینه ثابت و محلی برای توسعه معماری سبز در آینده 

و مخصوصاً  های گوناگون در سراسر دنیامعماری سبز به عنوان بهترین موضوع جذابیت صنعت در کشور

 های ثبتی خلق کرده است.های غربی رونق یافته و ارزشویتنام تبدیل شده است. معماری سبز در کشور

 های زیاد یاد گیرد.چیزهای پیشرفته تواند از کشوردر آغاز فرایند توسعه معماری سبز، ویتنام می

های مستندات محدود های توسعه معماری سبز را نشان دهند، رهایی از وابستگیمسئولین باید جذابیت

مخفی  یهاهای نوین طراحی و کدهنجاری و زیر سازندگی ساختمان معموالً بر بازبینی و توسعه استاندارد

 کنند.تمرکز می

های شهری جدید برای شروع ش از زمان و توسعه محیطهایی به شیوه سبز پیخانه در ساختن

 کند. ،اقدامتولید
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 در حوزه رودخانه سرخخانه های سنتی -4شماره تصویر 

 

 
 در مناطق کوهستانیخانه های سنتی -6شماره تصویر 

 

 
 در حوزه سیل خیز ویتنامخانه های سنتی -7شماره تصویر 

 

 ها براي توسعه معماري سبز در ويتنامبرخي توصيه

پیشرفت توسعه معماری سبز در ویتنام امروزه خیلی ضروری است. قبل از این که این موضوع دیر شود 

جدید شهری و مناطق صنعتی و  یهاتوسعههای بلند قامت)آسمان خراش(،  زمانی که بسیاری از آپارتمان

یطی مربوط به معماری های محو بازدیدی با نیازمندی ه شوند مناطق شهری بدون هیچ توجهتوریستی ساخت

پیشرفت داشته باشد. به عنوان تأثیرات  دلیل معماری سبز در جامعه به سبز ساخته شد. هشدار به این که نیاز

. ساختمان سبز به کردانتخاب میشود محیطی و تأمین توسعه اقتصادی سبز تغییر وتوسعه معموالً اثبات را 

کنند )شامل زمین،آب، انرژی، مصالح ساختمانی( حفظ های ساختاری که منابع طبیعی را حفظ میعنوان پروژه
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المت مردم و ایجاد فضای مناسب زندگی در زمینه هماهنگی با محیط محیط و کاهش آلودگی و تأمین س

 طبیعی و مردم.

توضیح توافق درباره معماری سبز باید با معماران، کارخانه داران، توسعه دهندگان، مدیران و همچون 

ر ها در مسیها و طراحی شهرهای گسترده در ساختمانآنان توافق )همسو( باشد. معماری سبز در زمینه

ها، معرف آب، که کلید توجهیات شامل، منابع انرژی، زبالهشود(، جایی گردد )مربوط میمحیطی ممكن باز می

معرف زمین، که به صورت تنوع زیست شناختی محلی فشرده شده است، هوای داخلی و کیفیت محیط، در 

های همسنگ ن( ساختمانمیان دیگران. در حالی که اختصاص جایی برای گزارش و مقدمه چینی )دایر کرد

های معماری و مورد نیاز مربوطه ایجاد کنند. معماری سبز به های شهری و ارزشاند( زیباشناسی ساختمان)هم

طراحی نیاز دارد درفرایند توسعه  به مراحل از خیلی های و مراحل نیاز دارد. شروعهسیاست سبز در تمامی جنب

های( کار ساختمانی، شامل رابطه بین های )فشارامل به تمامی برخوردمعماری سبز، در آن باید تعهد )توجه( ک

 بیرون و داخل شرایط محیطی رعایت شود.

های بیشتری و توسعه معماری سبز در ویتنام، جذب فناوری پیشرفته نیاز به توجه خاصی به ارزش

گیر، به جای یك فرآیند انمكنای کامل، بشر باید در های محلی )بومی( دارد. به معاستفاده کامل از مزیت

عادت بشر نادیده گرفته شد، جای به طوری که مزیت به جا مانده از فناوری در حالی که محیط اطراف تو 

 گیرد.

پیشه )حرفه( باید هدفش فناوری باشد که شرایط آب و هوا، اقتصاد وشكل و فرم جامعه از نظر موقعیت 

های پیشرفته. اصل استفاده کامل از منابع طبیعی فناوری کشور اختصاصی، به جای تالش برای به دست آوردن

نوسازی و به  تواند تی، میهای سندر دسترس و فناوری مربوط به ساختمان باید مشخص باشد. روش ساختمان

 روزشدن و دوستدار محیط باشد.

 شود.در حالی که مشارکت با بخش خصوصی واجتماع باعث تشویق می

دامه مسیر های اصالح شده مشارکت داشته باشد. در اباید با فناوری های سبز،در توسعه ساختمان

 اهش آلودگی محیطی در کمترین حالتو تكنولوژی باال، مصرف سوخت پایین وک صنعتی شدن با علوم خاص

 :های متحد با معماری سبز، شاملاین یك نیاز است برای برقراری ارتباط بین نمایندگی همراه باشد

هایی که ای از مالکزندگی، انجمن معماران ویتنام وکمیته ساختمان سبز تا بدون معطلی مجموعهزیرساو

 کمك کند.بز در ویتنام کند به راهنمایی طراحی وتوسعه مستقیم سکمك می

های اخالقی، ای و رعایت قرارداد )پیمان( میان گروههای منطقهدر توسعه معماری سبز، توجه به ویژگی

 ای میان مناطق شهری و روستایی بسیار ضروری است.های سبز با زمان و توسعه هماهنگ منطقهبناساخت 

و شكل موضوع پتانسیل استفاده کارامد از انرژی، زمین، آب و مواد ساختمانی با مشارکت تمام اجتماع 

آب، مواد ساختمانی  ای و جدی میان استفاده کارامد از انرژی زمین،و ایجاد رضایتمندی از روابط مناظره

تعهد دیگر تاریخ محلی و فرهنگ کمك کردن به  یط زیست  با خاصیت وجودی معماریدرمحافظت مح

محافظت و استفاده دوباره از محیط حاضر )موجود( و احترام گذاشتن به محیط زیست و بافت منظره طبیعی به 

 خوبی تاریخ طبیعی که بوده است.
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ها و سود به عنوان در کنترل و ارزیابی هزینهجه به کارایی اقتصادی، های سبز، تودر توسعه ساختمان

طبیعی و ساده، نه نمایشی  لیمح با ضروری است. در تطابق موقعیت اقتصادی ،جذابیت تمام زندگی یك پروژه

شرایط اقتصادی کشور به صورت یك نواخت با شرایط  ی سبز در ویتنام باید در مسیرضروری است. معمار ،

ها در آن منطقه اقتصادی کشور پیشرفت کند. ویتنام در حال توسعه است و کشور ضعیف خود را با سایر کشور

کند. پس بنابراین معماری سبز در ویتنام به منابع محلی تحت کنترل و راه حل ساختمانی که ساده مقایسه می

ساده در نگهداری، اهداف  انجمن  محلی مربوط باشند، به نظر آید نیاز دارد که آن ها به سطوح فناوری

گذاری منطقی که با سطوح با درآمد مشتریان تطابق داشته باشد. روابط جغرافیایی و طبیعت به صورت قیمت

رسیدگی )توجه( در تولید راه حل سبز و گرفته است. این ترکیبات نیاز به بافتی یكتا برای هر موقعیت شكل 

گیرد. توجه خاص باید به مطابق باشد قرار مینگی و شرایط اجتماعی اد بومی فرههایی که با اقتصفناوری

 شود. ،های بومی قرار دارندارزشبیشترین  مناطق روستایی که بیشترین پراکندگی از نظر سكنه زنده و

ها و مقررات های سبز باید مطابق با قوانین رایج، قواعد و مقررات به خوبی استانداردسازه ساختمان

شود. سیستم های محیطی و اجتماعی ادی، حفاظهای اقتصباعث هماهنگی میان جذابیت شد تابا فناوری

گیری دهد، برای اندازهکه کمیت و کیفیت تحویل می ی یكپارچهضوابط ساختمان سبز در ویتنام سیستم

های سبز، برای ارزیابی عملكرد میان امكان مهم استفاده میشود و رسیدگی به سبزی تأثیرات ساختمان

 شود.معیار زیر می 6)معماری سبز(، شامل این 

 زیست و مناظر طبیعی، بوم شناختی منطقه. وقف دادن محیط  و تأثیر استفاده زمین-

 ذخیره انرژی و استفاده عملی کارآمد از آن -

 ذخیره آب و منابع آبی و استفاده عملی کارآمد. -

 ذخیره آذوقه )منبع تغذیه(، مواد و کاربرد مواد سبز -

 تأمین کیفیت محیط داخلی ساختمان -

 مدیریت عملیات اجرایی ساختمان -

 :نتيجه

ها جهان مورد دربسیاری موارد دراکثر کشور -عتانرژی کارامد و معماری دوستدار طبی -معماری سبز

استفاده بوده است. ضمانت معماری سبز حداکثر مایه تسلی برای بشریت است، درحالی که معرف حداقل انرژی 

نگهداری  دریست و دیگر منابع طبیعی و انتشار کمتر مواد خطرناک درمحیط زیست، احتیاجات ایمنی محیط ز

کند. ویتنام هم اکنون درمرحله رشد سریع ایجاد میتعادل ای( موزون مردم و طبیعت ترکیب )مجموعه

های بیشتر و بیشتر ها خراشاقتصادی قرار دارد، شهرنشینی )شهرسازی( در حال افزایش )رشد( با آسمان

 های مثل آن.بندی )جداسازی( مناطق صنعتی و چیزهای جدید، طبقهشهر

اقتصادی، فرهنگی و پس از ارضای ،در ویتنام در این مرحله  برای ساخت و سازباید معماری سبز مسیر 

 امروز و فردا باشد. انتظار برای کیفیت زندگی،های فنی ارزش
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)سازگار( با محیط زیست واجتماع در های ری سبز در خلق ساختمانبرای بزرگنمایی نقش اساسی معما

های محیطی و کمبود انرژی، که این درباره عوارض در میان رشد مناظر طبیعی از تغییرات آب و هوا، آلودگی

 های مناسب دارد.کار شاز به توضیح )بحث( و پذیرباشد، دیگر موضوعات مربوطه نیام در آینده نزدیك مینویت

های بسیاری ویتنام با چالش ختلفتی و خصوصیات فرهنگی مناطق مبه عالوه مزیت مهم معماری سن

وردن توسعه معماری سبز قابل تحمل، صرف نظر درزمینه ساخت و ساز )سازندگی( روبروست. برای به دست آ

ان مناطق توسعه ساختمان سازی در رابطه می از همه چیز، )از دریافت مشاهده(، سیاست پیشرفت، فناوری

،مخصوصاً عوامل فرهنگی و اجتماعی هر منطقه با توجه مهم )دقیق( به عوامل فرهنگی و شهری و روستایی

 توسعه قابل تحمل در اینده نزدیك دست یابد. اجتماعی در توسعه، ویتنام باید به معماری سبز و
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