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  چكيده
 اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی مشکالت و زيست محيط مسائل به نسبت بشر آگاهی نتيجه ميالدی،۰۷۹۱ دهه در پايداری مفهوم

 شده، ساخته محيط حوزه در پايدار توسعه تجلی و است آن به نگاه اصالح و طبيعت حفظ پايدار، عهتوس اهداف مهمترين از يکی.ميباشد

 هر،است محيطی مسائل به نسبت پايدار معماری رويکرد است، گرفته قرار توجه مورد مقاله اين در آنچه .ميشود ناميده پايدار معماری

 گرايشهاو از يکی پايدار معماری. است دشوار کاری اجتماعی، و فرهنگی اقتصادی، هایه جنب ساير از موضوع اين کردن جدا چند

 نيازهای از زيست،يکی محيط با هماهنگی و سازگاری درپی .باشد می پايدار توسعه مفاهيم از برخاسته که است معماری نوين رويکردهای

پذيرو  تجديد های انرژی از مندی بهره به نياز سيلی،ف پذير پايان منابع در جويی صرفه زيست، محيط و انرژی منابع حفظ بشر، اساسی

 و الگوها رعايت با .ميشود احساس بيشتر روز به روز سرمايش، منظور به طبيعی تهويه از حداکثر استفاده و خورشيدی انرژی مانند پاك

 آگاه راستای در ی، ميتوانزيست محيط اهدف به رسيدن و ها هزينه ضمن کاهش مسکونی بناهای در انرژی مصرف کاهش های تکنيك

 سرمايه حفظ تا ضمن قدم برداشت پاك انرژی های از استفاده و فسيلی سوختهای مصرف کاهش مسئله به اهميت نسبت جامعه سازی

 هر اينکه پايدار معماری آن تبع به و پايدار توسعه بحث در.جلوگيری نمود امکان حد تا نيز محيطی زيست های آلودگی از ملی، های

 مطالعه با شود می سعی بنابراين.است شده مبدل بديهی امری به باشد داشته تعامل خود پيرامون طبيعی محيط و بستر با بايد ختمانسا

 مزايای از گيری بهره با و امروزی زندگی شيوه تطبيق قابل و نکات مثبت به توجه با و پايداری نظر از سنتی معماری های ويژگی مورد در

 پايدار توسعه راستای در حال زمانی شرايط با آن ترکيب و تطبيق در و مذکور روند ادامه در که شود فرصتی فراهم احی،طر در تکنولوژی

 توجه با آنها نمودنز رو به با و سايی شدهناش پايدار مسکونی محيط طراحی در شده فراموش راهکارهای و شود برداشته بيشتری گامهای

 .نمود استفاده پايدار هايی ساختمان طراحی در اآنه از موجود های تکنولوژی به
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International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

 مقدمه -1
به طول عمر بشر . نمی گذرد زمانی چندان طوالنی از تقابل محيط زيست با فعاليت های محيطی انسان، از جمله معماری،

ابتدای خلقت تا اختراع ماشين ،کليه فعاليت های محيطی انسان اعم از ساختن تا تخريب ،کمترين ضرر و زيان را به طبيعت از 

بحران  ،محدوديت منابع انرژی فسيلی ،ه به ايجاد آلودگيهای زيست محيطیامروزه با توج .و محيط زيست وارد آورده است

ملی و اجرايی کار آمد در توجه به اصول و روش های ع توسط بخش ساختمان،(در دنيا)درصد انرژی 03تا03انرژِی و مصرف 

در جهت ايجاد يك  پايدارطراحی  ،بر اين اساس. به منظور صرفه جويی در مصرف انرژِی اهميت فراوان دارد ،اين بخش

طراحی اقليمی يا  .باشد مهمترين نقطه مشترك مورد بحث در علم اقليم شناسی و معماری می((با رويکرد پايدارمعماری ))

که توجه به اين اصول در طراحی ساختمانها، می تواند عالوه بر  دارای اصول علمی و کاربردی است ساختمان، زيست اقليمی

به طور کلی عدم هماهنگی بين  .موجب صرفه جويی در مصرف انرژی نيز گردد ايجاد فضاهای مطلوب به لحاظ آسايش انسان،

ولی با شناخت عوامل ، با اقليم آن منجر به صرف انرژی بيشتری برای تامين آسايش انسان خواهد شد ساختمانهای يك طبقه

هوايی حاکم بر يك منطقه و آشنايی با پتانسيل های اقليمی موجود در آن و بکار گيری اين عوامل در جهت طراحی و  آب و 

صرفه جويی و بهينه سازی مصرف  ،ين آسايش اقليمی انسانوه بر تامعال ،ناسب آن منطقه برای ساختمان سازیآماده سازی م

عوامل بسياری در شکل گيری ساختمان به نحوی که مصرف انرژی را  .انرژِی را در بخش ساختمان هم محقق خواهد شد

اجرا  لمصرف انرژی نظريات گوناگون قاب در اين ارتباط و به منظور کاهش .دخيل می باشند افزايش و يا بالعکس کاهش دهند،

به عنوان مثال )و در پی تکرار کالبد معماری گذشتهت فناوری در دسترس را نفی نمايندبرخی نظريات ممکن اس ،هستند

الگوها و  ،يات ديگری با نفی تجارب پيشينياناين امکان نيز وجود دارد که نظر ،باشند و بالعکس (استفاده از ديوارهای قطور آن

تفکر رها کردن جامعه به حال خود در جهت رسيدن به حد تعال در اثر قانون عرضه ؛ ه نمايدشيوه های ساخت ديگران را توصي

داشته است و هنوز هم از سوی برخی فرمها و مصالح مختلف نقشی در خور،فضاها ،ز نظريه ايست که در کاربرد اشکالو تقاضا ني

سی محققانه و عالمانه تمامی اين نظريات و شناسايی عليرغم همه اينها،به نظر می رسد که برر .صاحب نظران توصيه می شود

فرصت مناسبی را به دست خواهد داد تا بر پايه آن بتوان به شناخت و تدوين اصول  امکانات و نقاط ضعف و قوت  هر کدام،

به مطالبی که ذکر  با توجه .نايل آمده (البته با در نظر گرفتن توانايی ها و امکانات )با رويکرد پايدارنظری و علمی معماری 

در اين پروژه تالش گرديده است تا در چهار چوب يکی از مهمترين موضوعاتی  که همواره د رعرصه معماری وجود دارد  ،گرديد

و ((جلوگيری از تخريب و آلودگی بيشتر محيط زيست))به دو مقوله مهم ،يکی  (يعنی مسکن و محيط های  مسکونی )

،به عنوان دو گروه از مهمترين اهداف و دغدغه های جوامع بشری نيز بتواند در کنار ((رژیصرفه جويی در مصرف ان))ديگری

 .سهم خود را در راستای نيل به اين اهداف فراگير ايفا کند....ديگر عرصه ها ، همچون  صنعت ،حمل و نقل و

 - 2پايداری تکنولوژيکی  -1) توسعه پايدار در ابتدا به ارائه ديدگاه های موجود در ارتباط با دستيابی به  مقالهلذا در اين 

پرداخته می شود وبه تحليل مواردی همچون طراحی بهينه اماکن با استفاده از انرژی های رايگان طبيعت ( پايداری اکولوژيکی 

فيق فن بکارگيری مصالحی که اتالف انرژی را در اقليم های مختلف به حداقل برساند و تل... نظير انرژی خورشيد، باد و 

اهدافی را که .آوريهای نو و سنتی اشاره می شود و آفرينش يك معماری نوين هماهنگ با اصول و  توسعۀ پايدار مد نظر است

 :عبارتند از يمدنبال می کنمقاله در اين 

 دستيابی به يك الگوی کارآمد و مناسب در بخش مسکونی درتناسب با شرايط فرهنگی و اجتماعی ايران-

 بيعت بعنوان زير ساخت و بستر طراحی و تالش برای حفظ و تقويت آن در مجموعه نگرش به ط-
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 :پايداري-2
 پاسخ آينده های نسل منابع به رساندن آسيب بدون امروز نيازهای به دارد قصد که است طراحی از نوعی پايدار طراحی»

 شهرها و ها ساختمان محيطی تأثير و انرژی صرفم اندازه به  اقتصادی و اجتماعی پايداری به بايد پايدار طراحی در.دهد

 « .1شود داده اهميت

 :پيشينه معماري پايدار -2-1

با وجود .در گذشته اعتقاد بر اين بود که تمام هستی ازترکيب چهار عنصر آب و خاك و آتش و هوا به وجود آمده است

داشته،ولی هنوز هم اين چهار عنصر راه حلهای  اينکه امروزه مشخص شده که به وجود آمدن جهان روند بسيار پيچيده ای

 .2مناسبی را برای اين نگرش و ارتباط متقابل ساختمان و محيط اطراف فراهم می کند

جان راسکين، ويليام موريس،ريچارد  .بر می گردد 91ريشه اصلی نهضت حفظ محيط زيست و معماری پايدار به قرن 

می گويد که برای  "هفت مشعل معماری"راسکين در کتاب .حسوب می شوندلتابی از پيشگامان نهضت معماری پايدار م

موريس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و .دستيابی به رشد و پيشرفت می توان نظم موجود در طبيعت را الگو قرار داد

ن خواسته که قدر نظم و لتابی در يکی از اعالميه های بليغ خود از معمارا.خودکفايی و احيای صنايع محلی را توصيه می کرد

استفاده کرده اند و امروز تنها لغتی که می تواند به خوبی « طبيعت»همه اين پيشگامان از واژه  .زيبايی طبيعت را بدانند

 . است« معماری پايدار»جانشين اين کلمه باشد واژه 

شکوفايی جنبش . شگامان را ادامه دادندعقايد اين پي... سالها بعد معماران ديگر مانند فرانك لويد رايت،پيتر آيزنمن و

معماری پايدار با وجود جنبش های مترياليستی نهضت مدرن از بين نرفت و در اواخر قرن آميزه جالبی از طراحی ساختمان که 

 . به عنوان بوم شاسی فنی يا بوم شناسی سرد شناخته شد را به وجود آورد

 : پايدار معماري الگوهاي -2-2

 را محيطی زيست های آلودگی از اعظمی بخش و دهند می تشکيل را زيست محيط از بخشی نيز ها نساختما امروزه

 توان می دقيق، ريزی برنامه و تفکر،طراحی يك با ولی کرد متوقف را ساز و ساخت توان نمی البته.کنند می ايجاد

 برنامه های ايده از يکی پايدار اریمعم.باشند داشته زيست محيط بر را منفی تأثير کمترين که ساخت هايی ساختمان

 : دارد وجود زير اصلی رکن سه پايداری تعريف در کلی طور به .است هايی ساختمان چنين ساخت برای طراحی و ريزی

 ها انسان سالمت و زندگی کيفی ارتقای 

 انسان روزمره نيازهای تأمين 

 انرژی منابع و اکولوژيکی های سيستم حفظ 

 سوء تأثير طبيعی منابع و انرژی از صحيح وری بهره واسطه به که است اين ساختمان در دارپاي طراحی از کلی هدف

 محيطی، زيست زيباشناختی، های ارزش به رسيدن پی در همزمان پايدار طرح يك  يابد کاهش زيست محيط بر ساختمان

 : کرد ارائه پايدار معماری در را زير الگوهای توان می بنابراين .است معنوی و اخالقی اقتصادی، اجتماعی،

 تجديدپذير و طبيعی های انرژی کارگيری به ناپذيرو تجديد منابع از برداری بهره رساندن حداقل به ـ

 طبيعی زيست محيط گسترش و زيست محيط کيفيت ارتقاء ـ

 سمی و آلوده مواد مصرف رساندن حداقل به يا بردن بين از ـ

 قومی و فرهنگی هويت حفظ ـ

 سالم ندگیز ترويج ـ

 زيست محيط با ساختمان شکل همگونی و زمين از خردمندانه استفاده ـ

                                                 
 31سماعيل ضرغامی،پروين السادات سجادی قائم مقامی،شهرام پورديهيمی،ا 1
 1991چارلز.جينکس 2
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 کارآمد جايگزين های فناوری از استفاده با ساز و ساخت بودن اقتصادی ـ

 هوا و صوتی های آلودگی از جلوگيری ـ

 مصرف تجديدناپذير،کاهش منابع از منابع،حفاظت از وری بهره پايه بر سالم محيط يك خلق به پايدار معماری بنابراين

 . 3کرد خواهد کمك زيست ارتقاء و تجديدپذير های انرژی

 :پايدار توسعه تعريف -3
 گرفته قرار استفاده مورد همه از بيشتر که تعريفی.  است نشده ارائه پايدار توسعه از جامعی تعريف تاکنون متأسفانه

 های توانايی دادن دست از بدون را کنونی نيازهای بتواند که ای توسعه نوع آن »: است براندتلند کميسيون تعريف است،

 جهت از يکی.است گرفته قرار انتقاد مورد جهت سه از تعريف اين ليکن« .کند تأمين نيازهايشان تأمين در آينده های نسل

 و عملی حلهای اهر ارائه عدم خاطر به باالخره و نيازها کردن تعريف مشکل خاطر به ديگری و آن بودن «محوری انسان»

 .آن تحقق جهت اجرايی

 زندگی کيفيت بهبود»:  است شده ارائه 1991 سال در زيست محيط حفاظت جهانی اتحاديه توسط که ديگری تعريف

 و ساده "نسبتا تعريفی بتوان شايد. است داده قرار تأکيد مورد را «حامی اکوسيستمهای برد ظرفيت چهارچوب در انسان

 بهبود مدت بلند در را اکولوژيکی نظامهای و انسان سالمت که است ای توسعه آن پايدار توسعه»: ردک اکتفا فرايندگرا

  «.4بخشد

 :پايدار توسعه اهداف -3-1

 و اکوسيستمها ارائه و همه،حفظ برای زندگی سطح ارتقاء و اساسی،بهبود نيازهای پايدار،تأمين توسعه اصلی هدف

 تجاری، مالی، اقتصادی، سياستهای آن در که است فرايندی پايدار توسعه .است شده رذک سعادتمندتر و تر امن ای آينده

 لحاظ از که شوند ای توسعه به منجر که شوند می طراحی نحوی به ها سياست ساير و صنعت و کشاورزی انرژی،

 زمينه رد کافی قدر به گذاری سرمايه انجام آن مفهوم و باشد پايدار اکولوژيکی و اجتماعی اقتصادی،

 می نهايت در و. نيايد وجود به آينده های نسل برای اجتماعی بدهی که طوری است،به انرژی و آموزش،بهداشت،جمعيت

 های مدل اجرای و شود می مربوط انسان زندگی های جنبه تمام به و داشته جامع مفهوم يك پايدار توسعه که گفت توان

 . 5دارد المللی بين و ملی استهایسي در اساسی تغييرات به نياز پايدار توسعه

 :معماري و پايدار توسعه -3-2 

 مطلوب زندگی تأمين برای جديد راهکارهای يافتن پی در دانشمندان ساير با همسو نيز معماران جهانی حرکت اين در

 شده طراحی فضاهای در که باشند می هايی فعاليت همه و همه ...و استراحت و زندگی،کار،تفريح که است بديهی.اند بوده انسان

 داشت خواهد مستقيم تأثير جهان بوم زيست ساختمان،بر يك ضعف و قوت نقاط که آنجا از و پذيرفته صورت معماران توسط

 . 6باشد می معماران عهده بر خصوص اين در حساس بس ای وظيفه

 :مجتمع مسکونی عوامل کلی موثر بر مطلوبيت 

 از نظر فرهنگی -

  ...از نظر زيبايی -

  از نظر آسايش -

  از نظر اقليم -

                                                 
 109931زنديه ، پروردی نژاد، 3
 1092سفاليی،فرزانه، 4
 1092سفاليی،  5
 1092سفاليی،  6
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  از نقطه نظر روانی -

  از نظر امنيت -

 از نظر تکنولوژی  -

  فضاهای مجتمع مسکونیدر مطلوبيت  -

  مطلوبيت از لحاظ کالبدی -

 

 روابط پايداري: 1شكل   

 

 پايداري محيط: 2شكل    

 

 

  “س به محيط معماري حسا” مبتنی بر ايجاد محيط پايدار ايجاد  -3-2-1

  معماری سنتی بوم گرايانه

  کارکردهای محيطی ظاهری

  پاسخگويی به شرايط محيطی

  :حاصل چنين فرآيندي 

  .نسبت به ويژگی ها و شرايط محيطی خود پاسخگو است  -

  .استفاده ی  بهينه می کند“ محيط مطلوب”در راستای ايجاد “ قابليت زيست بوم”در طول حيات خود از   -

  .صدمات را به محيط پيرامون خود وارد می کند کمترين  -

  .نسبت به تغييرات در شرايط و نيازها ، انطباق پذير و در نتيجه تداوم پذير است  -

  .با توجه به ويژگی های مکانی ، متمايز و قابل تفکيك است  -

 : رويكرد هاي معماري پايدار با توجه به تجارب آن -3-2-2

  ای بهره گيری از نيروهای محيط و شرايط اقليمآرايش کالبدی و فرم فضاها در راست -
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  بهداشت و سالمت فضا -

  کاهش ميزان آلودگی ناشی از فرآيندهای طول حيات بنا -

  تداوم و عمر طوالنی بنا و عناصر آن -

  انعطاف پذيری بنا در راستای تطبيق با نيازها و شرايط -

  قابليت استفاد ی مجدد از بناها و اجزا و عناصر آن ها -

  دهی باالی انرژیباز -

  پاسخگويی به مسائل بستر پيرامون در مقياس فراتر از خود بنا -

 : تمهيدات ظاهري

  عناصر سبز در فضاهای کالبدی -

  به کار بردن مصالح سبز -

  کاربرد فرمال عناصر بومی -

  جهت گيری سود جويانه -

 : تمهيدات کالبدي

  طراحی عناصر کالبدی -

  آرايش و نحوه ی چيدمان -

  ايیروابط فض -

  جهت گيری بر اساس گرايش و نگره -

  پيچيدگی های بوم شناختی -

  بازخورد جمعيت -

  تعامل ميان اليه های فرهنگی -

  تعامل ميان اليه های اجتماعی -

 : جهت گيري بر اساس اخالق پايداري

 محيطی                      -

 اقتصادی           -

 اجتماعی       -

  :طراحي پايدار  -3-3

 اجتماعی ، تصرف در محيط است که تالش می کند تا راه حل هايی را ابداع نمايد که با اهداف محيطی،نوعی دخل و 

اقتصادی در يك نگاه کل نگر و در هم آميخته به تعادلی دست يافته باشد  که بتواند کيفيت برتری برای زندگی نسل کنونی و 

 .ميراث مناسبی را جهت آيندگان فراهم سازد

 : اري پايداراصول معم -3-4

اصولی که بايد رعايت شود . برخی بناها دارای ويژگيها و خصوصياتی هستند که آنها را در زمره بناهای پايدار قرار می دهد 

 : تا يك بنا به عنوان يك معماری پايدار طبقه بندی شود عبارت است از 

 : حفظ انرژي  –اصل اول 

 . ه سوختهای فسيلی را به حداقل برساند بنا بايد طوری ساخته شود که نياز ساختمان ب

 : هماهنگي با اقليم  –اصل دوم 

 .بناها بايد طوری طراحی شوند که با اقليم و منايع انرژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته و کار کند 

 :کاهش استفاده از منابع جديد مصالح  –اصل سوم 
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ن استفاده از منابع جديد را تا حد ممکن کاهش داده و در پايان عمر مفيد ساختمان ها بايد به گونه ای طراحی شوند که ميزا

 .خود برای ساختن بناهای جديد ، خود به عنوان منبع جديد به کار روند 

 : برآوردن نيازهاي ساکنان  –اصل چهارم 

 .در معماری پايدار بر آورده شدن نيازهای روحی و جسمی ساکنان از اهميت خاصی برخوردار است 

 : هماهنگي با سايت  –اصل پنجم 

 .بنا بايد با ماليمت در زمين سايت خود قرار گيرد و با محيط اطراف سنخيت داشته باشد 

 : کل گرايي  –اصل ششم 

 . 7تمام اصول معماری پايدار بايد در يك پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم يم شود تجسم يابد

 :8 توسعه ساخت و ساز پايدار اصول -4
 آينده نسل توانايی و حقوق رعايت با را حال زمان نيازهای آه است ای توسعه پايدار، توسعه" :پايدار  آميسيون تعريف

 دستيابی منظور به بنابراين  ".سازد می برطرف زمانی برهه آن نيازهای با شدن» محيط و جهان« توسعه از مواجه برای

 :شوند رعايت بايد زير چهارگانه اصول و راهبردها پايدار توسعه به

 .تجديدپذير منابع مصرف ساختن پايدار و ارگيریک به -۰

 آنچه ازبهتر تناسبی به طبيعی منابع مصرف رساندن حداقل به و ناپذير تجديد منابع از استفاده مميزی و سازی بهينه -٢

 .ست  آنها طبيعی رشد

 . باشد جهانی تا محلی محيط ظرفيت و مقياس در جذب قابل آه ها یآلودگ و ضايعات توليد حداقل -٣

 9 . آينده نسلهای برای سالم محيطی ايجاد و اجتماع، و انسان ای پايه نيازهای تأمين -٤

 درباره که چرا شود محدود خاص محدوده يك به تواند نمی و است ای گسترده مفهوم دارای توسعه فوق تعريف اين در

 اين. است توسعه تداوم توسعه هدف ثانياً .آينده هم و حال زمان در هم. کندمي صدق دنيا اين در آس ههم و چيز همه

 :است مفهوم دو دارای تعريف

  : نيازها مفهوم الف

 .مردم عموم برای زندگی قبول قابل استاندارد يك آردن برقرار برای شروطی 

 : ها محدوديت مفهوم ب

 مثل اوليه نيازهای شامل اول مرحله در نيازها .آينده و حال نيازهای آردن برطرف برای محيط ظرفيتی محدوديتهای

 سطح بردن باال مجال بايد دنيا نقطه هر در فرد هر که است آن نشانگر دوم مرحله در و است شغل و مسکن پوشاك، غذا،

 بازدهی آاهش به رو روند ينهمچن و محدود منابع طبيعی های محدوديت شامل ها محدوديت .باشد داشته خود زندگی

 اين حل راه بهترين .ماست مشترك آينده برای زيستی تنوع شدن آم و آب منابع، از اندازه از بيش برداری بهره از ناشی

 های زمينه تمام در بايد ای توسعه نوع هر يعنی .نيابند آاهش منابع حاليکه در شود، برطرف وجه بهترين به نيازها آه است

  .10نشود ها محدوديت افزايش باعث و آرده آمك نيازها شدن برطرف به محيطی و ماعیاجت سياسی،
 

                                                 
فرزانه سفاليی ، پايداری عناصر اقليمی در معماری سنتی ايران ، مجموعه مقاالت سومين همايش بهينه سازی مصرف سوخت ،  7

  1092تهران 
8 www.buildsustainably.org 
9
 پايدار شهر طراحی و توسعه مقدماتی مبانی مفيدی، 

10
  www.susarch.com 

http://www.buildsustainably.org/
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 حفظ تنوع زيستی در و برای ايجاد تعادل ميان سطوح تنوع زيستی، سه اصل توسعه صنعت ساخت وساز پايدار که در جهت

 : ، به شرح زير است شهر بايد رعايت شوند

 :زيستي  منابع از پايدار استفاده -4-1

 چگونه و شوند می استفاده کجا در توسعه های سامانه در شده برداری بهره زيستی منابع که شود دقت بايد که معنا بدين

 ؛ از چوب درختهايی بايد به عنوان مثال. شوند استفاده شود وان آنها را پايدار نگهداشت و از منابعی که سريعتر جايگزين میت می

که نوع خاصی از بين   همچنين از منابع متنوع استفاده کرد،. توانند جايگزين شوند رده و میاستفاده شود که سريعتر رشد ک

و يا از گونه خاص موجودی به علت  و يا مثال مساحت جنگلها را مقدار ثابتی نگهداشت و از مقدار ميعنی کمتر نشوند نرود

 .                   منافع اقتصادی حمايت نشوند

  :ناپذير  تجديد منابع از استفاده -4-2

 برای فسيلی منابع از استفاده مثال ؛ عنوان به. شود اعمال گسترده طور به بايد تجديد قابل غير منابع از عاقالنه استفاده

پذيری و جايگزينی  غيرعاقالنه است و يا در ساختن صندلی از چوبی استفاده شود که در طبيعت از سرعت تجديد سوخت

  . استبرخوردار باالتری

 امکان و نخورده ای لطمه منبع اصل به که شود می باعث( ناپذير تجديد منبع يك عنوان به) چوب از معقول کاربرد

از موادی که کمتر که برای محيط  شود د داشته باشد و حتی در نوع رنگی که در آن بکار برده میوجو طبيعت در آن جايگزينی

 .زيست ضرر دارد استفاده شود

 : زيستي  تنوع از تحفاظ -4-3

 از طوری. باشد  الزامی موجود زيستی تنوع و بقاء جهت در جامعه افراد مشارکت و شود  نگهداری خوبی به زيستی منابع از

مردم به طور صحيح از منابع محيطی بهره گيرند و به آنها .  ستفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشندا سامانه

،  مثال در مورد مبلمان شهری.  از هر محصول يا منبعی در جای خود و به صورت بهينه استفاده کنندآموزش داده شود که 

بلکه تعمير و يا در غير اين صورت به   ، استفاده صحيح از ان به مردم آموزش داده شود و با اندك نقصی به کنار گذاشته نشوند

 . 11 افت شودمحصولی ديگر تبديل و يا در نهايت مواد اوليه آن بازي

» و عملی« شناخت» شامل دو بخش نظری  هر پروژه و تحقيقطبق اصول بدست آمده فوق با توجه به اهداف تحقيق ،  -4-4

اقتصادی ، اجتماعی ، / سياسی / بخش نظری شامل شناخت بستر اعم از زير ساختهای تازيخی.  خواهد بود« مداخله و طراحی 

                                                 
11

 مفيدی، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پايدار 
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در قالب چهار  بخصوص بلند مرتبه ها انب مثبت و منفی در مورد مجموعه های مسکونیو تحليل و بررسی جو... فرهنگی و 

  :مقوله زير می باشد 

 : آثار اقتصادي -4-4-1

 تاثير ساختمانهای بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمين(الف

 هزينه احداث ساختمانهای بلند(ب

 بری زمينرتاثير ساختمانهای بلند بر کا(ج

  :البدي آثار ک -4-4-2

 نور خورشيد(الف

 جهت وزش باد(ب

   چشم اندازها(ج

 : آثار اجتماعي -4-4-3

 هم جواری فرهنگ ها با هم در بلند مرتبه ها عدم هم خوانی ،(الف

 روه های اجتماعی ، قومی ،ملی و نژادی در بلند مرتبه هاگعدم همجواری و زندگی (ب

 و خانوارهاعدم هم خوانی بلند مرتبه ها با تراکم جمعيت (ج

 عدم همسانی اقتصادی و اجتماعی خانوار(و

 امنيت ساختمان ها(ه

 مسئله حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، باد ، آتش سوزی(ر

 مسئله هويت(ز

 :اقليمي و زيست محيطي  آثار -4-4-4

 آلودگی هوا و محيط زيست (الف

12وضعيت نور و آفتاب (ب
 

 :ي نتايج ،راهكارها و اصول اجرايي طراح -5
طراحی ساختمان ها براساس اقليم نه تنها در مقابل عوامل نامساعد جوی عملکرد خوبی دارند،بلکه يك محيط زندگی 

ابزار اجرای طراحی اقليمی عبارتند از پنجره،نور طبيعی،گلخانه،ايوان سرپوشيده و يا .انسانی سالم و زيبا نيز فراهم می کنند

به طور کلی .فراهم می آورند که باعث ايجاد توازن بين ما و محيط اطراف می شودمحيطی را  "اينها مجموعا.حياط مرکزی

تکنيك های طراحی اقليمی بسياری وجود دارد که متناسب با هر اقليم متفاوت می باشد و هر کدام از تکنيك های طراحی 

 : اقليمی برای تحقق يکی از مفاهيم عمومی طراحی اقليمی زير است

 بادشکن  ( 9

 ياهان و آبگ ( 2

 فضاهای داخلی و خارجی  ( 3

 محافظت بنا توسط زمين ( 4

 پوسته حرارتی ( 5

 ديوارها و پنجره های خورشيدی ( 6

 سايه در مقابل خورشيد ( 7

 تهويه طبيعی ( 8

                                                 
12

 32،7231نشريه مسکن،شماره  
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يك های که هر کدام از تکنيك ها مزايای خاص خود را دارد و بايد متناسب با اقليم و طرح انتخاب شود حال به برخی از تکن

 : مورد استفاده می پردازيم

 چمن روی بام -

 استفاده از پوشش گياهی برای خنك کردن محوطه -

 استفاده از گياهان در کنار ديوارهای خارجی ساختمان -

 کم کردن بازشوها در جهت های شمالی، شرقی و غربی -

 افزايش پنجره های رو به جنوب -

 ساختمان قرارگيری جهت انتخاب -

 واقليم ساختمان فرم -

 انتخاب مصالح با ظرفيت حرارتی باال -

 کاهش سطوح خارجی ديوار و بام -

 :ساختمان در بهينه سازي مصرف انرژي در  نقش معماري -6
 طراحی فرم و کالبد ساختمان -

 معماری سبز  -طراحی محوطه و سايت ساختمان -

 طراحی پالن و فضاهای داخلی ساختمان -

 استفاده مطلوب از مصالح -

 استفاده از تجهيزات و تاسيسات مناسب -

 فرهنگ سازی استفاده کنندگان -

 به کار گيری مکانيزم بازيافت انرژی در ساختمان -

 هوشمند سازی و مديريت انرژی در ساختمان -

 توليد انرژی در ساختمان -

 حد اکثر استفاده از انرژی های طبيعی -

 (  green roof )بام سبز  -7

قبل از ميالد مسيح توسط مردم بابل به کار 133شت روی آ ن، در زما نهای قديم ، تا سالايده باغچه های روی سقف و ک

برابر آتش ، با اليهای ازخاك  سقفهای خانه های روستايی برای حفاظت ساختمان در1993در برلين ، در سال . گرفته می شد

در قرن حاضر بود که سقف سبز فراموش شده را  ردلوکوربوزيه اولين ف. گياهان نيز رشد می کردند که در آن. پوشانده می شد

همانگونه که اتومبيل ماشينی  .کوربوزيه خانه را ماشينی برای زندگی معرفی کردلودر زمينه معماری ، .مجددا به کار گرفت 

 .برای حرکت است

ت ولی باغ های روی بام از اين پنج اصل چهار مورد آن به سرعت شايع شد و مورد استفاده در  کشورهای مختلف قرار گرف

  .تا همين اواخر که تحت لوای معماری سبزو پايدار به آن توجه شد مهجور باقی ماند 

 مرتفع ساختن بنا نسبت به زمين به کمك ستون -1

 بام مسطح و باغ روی بام -2

 پالن آزاد -3

 نجره های طويل افقی و سرتاسریپ -4

 نمای آزاد و استفاده از سقف کنسول -5

  :مزاياي بامهاي سبز  -7-1

 .(بامهای سبز می توانند بعنوان فضای تفريح، استراحت مورد استفاده قرارگيرند)افزايش محدوده زندگی  -
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 تامين فضايی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان  -

 امکان پرورش ميوه جات، سبزيجات و گلها  - به دليل قراردادن حياط و پاسيو  -

 رمايش و تغييرات آب و هوايی شهریکاهش اثرات گ -

 افزايش زيستگاه جانداران در مناطق مسکونی -

 هوا CO2تصفيه هوا و کاهش  -

بويژه اگر   –( از طريق سرمايش تبخيری)و سرمايش بنا ( با افزودن توده و اليه عايق حرارتی)کاهش بار گرمايش  -

 .ش غيرفعال خورشيدی عمل نمايدبصورت شيشه ای بوده و بعنوان گلخانه و يا سيستم گرماي

که بامهای سبز می   از دانشگاه تورنتو انجام يافت، نشان داده شد Brad Bassتوسط  2333بر اساس پژوهشی که در سال  

کاهش و تعديل شدت صداهايی که تا . توانند اتالف گرمايش و مصرف انرژی را در زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش دهند

dB18 ختمان می شود و از آن خارج می شود به ميزان وارد ساdB3 بامهای سبز می )افزايش محدوده زندگی  .يا بيشتر

با محافظت ( دو يا سه بار بيشتر)باال بردن طول عمر غشای بام  .(توانند بعنوان فضای تفريح، استراحت مورد استفاده قرارگيرند

 .هبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن يك فضای سبز زيباب .مضر و صدمات آب و هوايی UVاز آن در برابر اشعات 

محافظ را تداعی ميکند ، سطح کاشته شده  کشت روی بام به شکل گسترده ، نوعی پوشش -کاهش هزينه نگهداری از سقف 

 . عبارت ديگر ، نگهداری از بام به حداقل می رسد خود محافظت و نگهداری می شود و به

با تراکم ساختمانی  تبادل هوا بين مناطق تبديل بام خانه ها به فضاهای سبز ، -بهبود کفيت آب و هوا  -افزايش ارزش ملك 

تراکم باعث باال رفتن . رطوبت هوای مرکز شهر می شود  زياد و فضاهای آزاد بين حومه آنان را بهبود بخشيده و باعث تنظيم

شهرها می  درجه گرم تر از حومه 0تا  2حرارت هوا در وسط شهر درجه . هوا در مراکز شهرهاست درجه حرارت و گرم شدن

  .باشد

  :معايب بامهاي سبز  -7-2

بامها برای حضور انسان طراحی نياز به تقويت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبز و وجود اين حقيقت که اغلب اين 

 .ليمی منطقه کاری دشوار استدر برخی موارد، تطبيق طراحی اين بامها با شرايط اق .شوندنمي

بسياری از بامهای موجود، بدليل بار وزن ملزومات  .بامهای سبز همچنين نيازمند معيارهای سازه ای قابل قبول می باشند

در اين بين يك دال بتنی در تبديل به بام سبز بسيار کاراتر از دالهای . )خاك و گياهان برای دارابودن بام سبز مناسب نيستند

  .(يا فلزی است چوبی

 : گيري نتيجه -8

 دو نگاه با مسأله اين .باشد می يکديگر با ها انسان و طبيعت و انسان رابطه فهم در مهم تغيير يك پايدار توسعه مفهوم

 گفت توان می .باشد می اقتصادی و اجتماعی و محيطی موضوعات جدايی پايه بر که ديدگاهی است؛ تضاد در گذشته قرن

 طبيعت به نسبت رويکرد تغيير با را زيست محيط از حفاظت شان، اوليه شعائر به توجه با پايدار، معماری و يدارپا توسعه که

 برخورد نوعی شود، می متجلی شده ساخته محيط در امروزه آنچه و شده ارائه کارهای راه ولی دهند می قرار نظر مورد

 اصول که چند هر .کند می توجه آينده های نسل برداری هبهر جهت آن حفظ به تنها و است طبيعت از جدا و گسسته

 مسأله اما باشد، می روز های آوری فن ترين پيچيده تا ها روش ترين ساده کارگيری به از وسيعی بازه شامل پايدار معماری

 .است مطرح محيط آن کنندگان استفاده و مردمان فرهنگی و اجتماعی های زمينه با آن مطابقت و روش بودن مناسب

 بسيار گامی شد، خواهد مصرف فرهنگ تغيير به منجر که آن به نسبت انسان رفتار تغيير نتيجه در و طبيعت به نگاه اصالح

 برتری های وضعيت توانند نمی اجتماعی نه و طبيعی شرايط نه شد گفته که طور همان .باشد می پايدار توسعه در اساسی

 جای به مسير اين در .گردد جستجو و شود داده تشخيص بايست می ساختی هم ندفرآي يك .باشند داشته يکديگر به نسبت

 می گيرد، قرار برداری بهره مورد يا و شود ذخيره بايد که آورد حساب به بيرونی و مستقل موجود يك را طبيعت اينکه

 دنبال به فيلسوفان و پردازان يهنظر از بسياری .کرد برقرار ارتباط آن با و نمود درك را طبيعت مختلف های راه از بايست
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 دانش را اکولوژی الکساندر، که آنجا شود؛ می منجر طبيعت به نسبت محترمانه رفتاری به که هستند طبيعت به نسبت نگاهی

 از شده ساخته محيط به دادن معنی دنبال به شولتز نوربرگ و داند می ها انسان زيست محيط و عناصر و اشياء بودن با هم

 طبيعت قدسی ماهيت بازگرداندن در را انسانی جوامع امروزی های بحران حل راه تنها نصر، همچنين و است يعتطب طريق

 شود، می شامل موضوع اين که ای پيوسته هم به و پيچيده جوانب و پايداری مسأله گستردگی به توجه با .يانگارد م آن به

 پايدار معماری .است معماری فرآيند محصول عنوان به پايداری رفتنگ نظر در آن و نمايد؛ می ضروری نيز نکته يك به توجه

 که چرا .دارد شدن پايدار قابليت که را آنچه کند، می پايدار که قدرتی عنوان به .شود ديده فرآيند با رابطه در که دارد نياز

 تشخيص ها حل راه که ينجاستا در و شود پايدار بايست می چيزی چه اينکه گردد؛ می مطرح اساسی سؤالی حالت اين در

 .شوند می داده
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