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   چكيده
ند براي تمامي افراد جامعه خانه به عنوان مكاني كه انسان ها حداقل يك سوم از عمر خود را در آن سپري مي كن

اي شناخته شده است. همين امر، طراحي واحدهاي مسكوني را در عين سادگي به امري پيچيده و حساس تبديل  هپديد
اخير، توسعه پايدار و مفاهيم مرتبط با آن كاربردي گسترده در تمامي رشته ها پيدا  نموده است. از سويي ديگر، در ساليان

نموده و فعاليتهاي علمي و عملي بسياري جهت جايگزيني روش هاي سازگار با محيط زيست به جاي توسعه هاي خطي 
ين رويكردي مورد توجه در حال انجام مي باشد. بررسي شاخص ها و جايگزيني شيوه هاي معماري پايدار براساس چن

جوامع پيشرو قرار گرفته و اين در حالي است كه در ايران حتي مباني اوليه موضوع ناشناخته مانده است. اين پژوهش با 
هدف پرداختن به همين مساله انجام شده و كوشش گرديده تا با بررسي ادبيات تخصصي مرتبط با توسعه پايدار و فرآيند 

ه تدوين اصول طراحي خانه هاي نوين پايدار اهتمام ورزد. در نگارش اين مقاله از روش مطالعه طراحي خانه هاي نوين ب
اسنادي استفاده گرديده و مهمترين منابع مرتبط با مسكن و مفاهيم و اصول توسعه پايدار مورد بررسي قرار گرفته است. 

مورد مشتمل بر  10ر را مي توان درمجموع در نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه اصول طراحي خانه هاي نوين پايدا
شاخص) و  2مديريتي ( - قتصاديشاخص)، ا 3فرهنگي ( -شاخص)، اجتماعي 3عملكردي ( - چهار بعد؛ كالبدي

  شاخص) دسته بندي نمود.   2اكولوژي ( - محيطي زيست
  

  وم گراخانه، توسعه پايدار، مسكن نوين پايدار، نوگرايي بومي، ساختمان ب كليدي: هاي واژه
  
   مقدمه - 1

در مراحل اولية شهرنشيني، انسان ابزار الزم براي دخالت در طبيعت و برهم زدن تعادل آن را نداشت. پس از آن نيز 
هنگامي كه به طور محدود امكانات بشر افزايش يافت، از ايجاد تغيير و تخريب در طبيعت و محيط زيست به طور گسترده 

دانست. اين تعادل مدت زمان بسيار طوالني بر جا مانده  ليل كه آن را منبع حيات و بقاي خود ميامتناع ورزيد. شايد به اين د
با مطالعة آمار مربوط  ]1[ بود تا در قرون نوزدهم با پيشرفت سريع فناوري و در پي آن روند شهرنشيني اين رابطه گسسته شد.

شود كه تا بيست  طور در ايران، مشخص مي حال توسعه و همينبه رشد شهرنشيني در تمام نقاط جهان، به ويژه كشورهاي در 
بيني شده است.  درصد هم پيش 70درصد مردم جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. اين آمار در ايران تا  60سال آينده حدود 

  مسكن است.  ترين آنها تأمين اضافه شدن هر خانوار به مجموعة ساكنان شهرهاي يك كشور تبعات مختلفي دارد كه مهم
براي مقابله با تأثيرات منفي گسترش شديد شهرنشيني كه سبب به كارگيري زمين بيشتر، آلودگي هوا، آلودگي صوتي 

شود، در نظر گرفتن مقولة توسعة پايدار در  ناشي از تمركز صنايع و وسايل نقليه، توسعة عمودي شهرها و توليد مواد زائد مي
اي از اين نظر  هاي انساني بايد به صورتي توسعه يابند كه هزينه روري است. شهرها و سكونتگاههاي انساني ض مسكن و سكونتگاه

هاي آينده را در برآورده كردن نيازهاي خود محدود نسازد. براي تحقق اين  هاي آينده منتقل نشود و توانايي نسل بر دوش نسل
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نابع طبيعي موجود در محل داشته باشد و شهرسازي و ساخت و مساله، شهرنشيني و در نتيجه جمعيت بايد تعادل مناسبي با م
ترين عنصر شهر است كه در توسعة پايدار شهر توجه به پايداري آن  ساز كمترين تأثير را بر محيط طبيعي بگذارد. مسكن مهم

گذارد.  عي تأثير ميشود. توسعة مسكن عالوه بر محيط زيست، بر اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتما ترين وجه شناخته مي اساسي
در حالي كه افزايش شهرنشيني و تقاضاي رو به رشد مسكن توجه اغلب مسئوالن را به رفع نياز مسكن شهروندان جلب 

كند، اما مسالة اصلي در توسعة پايدار مسكن، توجه به نيازهاي نسل آينده در عين برطرف كردن نيازهاي فعلي مسكن افراد  مي
تأمين مسكن امروز با كمترين تغيير حالت در محيط طبيعي، اين امكان را به نسل آينده بدهد كه به جامعه است؛ به شكلي كه 

  ]3[ شكلي بهينه براي خود فضاي زيستي مناسبي فراهم كنند.
هاي  از كل انرژي دنيا در بخش ساختمان%. 35كه براساس آمارهاي رسمي، درحدود  آنجا با توجه به موارد فوق و از

باشد. اين پژوهش،  ت از اهميتي دوچندان برخوردار ميگردد، توجه به طراحي مسكن همساز با محيط زيس رف ميمسكوني مص
آن است كه با روش مطالعه اسنادي و بررسي مفهوم توسعه پايدار،  در راستاي پاسخگويي به همين ضرورت شكل گرفته و بر

  هاي نوين پايدار بپردازد. خانه ل طراحيهاي جهاني مرتبط به تبيين اصو و شاخص فرآيند و تجربيات
  
  هاي گوناگون آن و ويژگي مفهوم توسعه پايدار -2

در مورد  "باعث ادامه دادن"به معني  1فعل واژه پايداريباشد.  ب از دو كلمه؛ توسعه و پايدار ميواژه توسعه پايدار مرك
اژه باشد. و دار بودن و پايدار بودن مي شتن و دامنهدا هستي و وضعيت خاص يا در نيرو يا قدرت است. و همچنين، قوي نگه

ها وجود داشته ليكن تنها در  شده، و معاني و اشكال ديگري از اين واژه طي قرن هاي قانوني به كار گرفته مي پايداري در زمينه
  ]4[ ينده تداوم پيدا كند.تواند در آ داشتن، حمايت كردن، و آنچه كه ميرود: زنده نگه  د دهه اخير با سه معني به كار ميچن

ثيرات بلند مدت و غيرمستقيم داشته باشد. مفاهيم پايداري شود كه تأ اي اشاره مي ي به مسألهدر اغلب تعاريف اصلي، پايدار
و توسعه پايدار به صورت اصولي متمركز بر مسائل محيطي بلند مدت شامل كمبود منابع طبيعي و نـزول و فرسـودگي محـيط    

 اصطالح توسعه پايـدار گيرد. براي  د (شامل تغييرات آب و هوا) و ليكن مسائل و موضوعات ديگري را نيز در بر مياكولوژيكي دار
 ايـن  1987 سـال  در متحـد و  سازمان ملـل ها توسط  ترين و قابل استنادترين آن از كامل تعاريف متعددي ارائه شده است. يكي

 هـاي آينـده   نسـل  اي براي توانايي كه مخاطره آن بدونمين كند را تأ كنونيكه نيازهاي هايي  توسعه" :بيان گرديده است چنين
   [12]".را توسعه پايدار گويند، ايجاد كند نيازهايشانمين جهت تأ

قتصادي و فرهنگي نيز همانند ا ،هاي اجتماعي زمينهبعدي بوده و به  نه يك بعدي بلكه جامع و چند "توسعه پايدار"مفهوم 
ر مستلزم تغييرات اساسي در رو، اجراي كامل الگوهاي توسعه پايدا البدي توجه ويژه دارد. از همينك هاي محيطي و جنبه

اي دانست كه محيط زيست  توان توسعه ه صورت ساده ميرا ب "توسعه پايدار"باشد. بطوركلي،  المللي مي هاي ملي و بين سياست
رسد كه هر  ش ندهد. عالوه بر اين، به نظر ميها را در آينده كاه انز بين نبرده و كيفيت زندگي انسو سرمايه طبيعي موجود را ا

ه، اقتصاد و محيط، عدالت در مفهوم رابطه ميان جامع"پذير بوده و موارد سه گانه؛  تعريف توسعه پايدار بايد انعطاف كوششي در
د. بطور كلي، بر اساس تعاريف مختلف و را در نظر بگير "هاي موجود زمين ها و زندگي با محدوديت وري از منابع و فرصت بهره

 توان مفاهيم اصلي آن را به صورت زير تبيين نمود: متنوع از توسعه پايدار، مي

 هاي آتي جهت برآورده ساختن مجموعه نيازهاي آنان از منابع طبيعي و  آينده نگري: برطرف نمودن احتياجات نسل
  اقتصادي و ...... ذخاير فرهنگي،

                                                 
Sustain 1   
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 :فرهنگي، هاي نژادي، اد فرصت و دسترسي برابر براي تمامي افراد جوامع فارغ از محدوديتايج عدالت محوري 
  اقتصادي و ........

 گرايي: مديريت و حمايت موثر و كارا از منابع زيستي محيط 

 هاي مختلف و در نتيجه رفع مسائل و موانع محيطي مبتني بر  نگري: مديريت جوامع براي يافتن راه حل مشاركت
 ]4[.كت آگاهانه مردممشار

 

  هاي نوين پايدار طراحي خانه مفهوم و فرآيند - 3  
دهد تا آسايش را احساس كند و در آرامش به سر برد، و  مسكن به دو صورت در خدمت انسان است. به او پناهگاهي مي

 ملزوم يكديگرند. تنها زماني الزم و» كاركرد«هاي او را در اين جهان دارد. بديهي است اين دو  ديگر حكم نقطة عطف فعاليت
  آورد.  كه خانه حس تعلق و ايمني خلق كند، انسان آن قدرت دروني را كه براي به حركت درآمدن نياز دارد، به دست مي

هاست و مشخصة آن  هاي ديگر است. خانه، مورد استفادة گروه كوچكي از انسان داخل خانه نيز متفاوت از داخل ساختمان
را در خود دارد. در خانه انسان » جهان من«بودن است. خانه نتيجة آگاهانه است، بنابراين نشاني از » خصوصي«و » شخصي«

ها  اش را به آن ها نياز دارد و زندگي روزانه يابد كه با آنها آشناست و هركدام براي او معنادار است. به آن چيزهايي را مي
آورد و اين  تري را به وجود مي ، جهان كوچك بخشد. به طور كلي خانه يم ميگذراند. بنابراين خانه هويت خاص انسان را تحك مي

دهد و سقف آن،  دهد. كف خانه، زمين را نشان مي بخشد كه زندگي انسان بين زمين و آسمان روي مي واقعيت را تجسم مي
  اند.  آسمان را و ديوارها نيز افق محصور شده

گوشة خلوتي از فضا باشد، بلكه بايد زندگي در فضا باشد. مسكن به هر فرم و اسكان فراتر از سرپناه است. مسكن نبايد 
بايد جزيي از طبيعت به  كشد، ريشه در زمين دارد و شكلي باشد به مثابة پوستة سوم بدن انسان است كه زنده است، نفس مي

گذارد،  يت، حاالت و رفتارشان اثر ميها در شخص و مانند گوناگوني ديگر موجودات زنده كه تفاوت متابوليسمي آن حساب آيد
  و دماي بيروني و دروني مخصوص به ارگانيسم خود را دارند.   شان، دم و بازدم ها هم با توجه به نسبت به بافت كالبدي ساختمان

بندي  ي، چند خانواري و تك واحدي تقسيمبندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتمان مطابق ضوابط و مقررات، منطقه
ردد. در ايران در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ تأمين نور، آفتاب و عدم اشراف) مصوب گ مي
هاي مجتمع آپارتماني، چند  هاي هادي، جامع و تفصيلي به يكي از صورت سطوح مسكوني شهرها بايد در طرح 14/2/1371

شوئنرئر در كتاب مسكن، در حومه و شهر انواع مسكن به براساس نوشتة  شود. همچنين، خانواري يا تك واحدي مشخص 
 شود. هاي مسكوني تقسيم مي هاي بلند و برج هاي شهري، آپارتمان هاي حياط مركزي، خانه هاي تك واحدي مستقل، خانه خانه

]2[ 

ان مدرنيست اوايل هاي طراحي كه در اصول معمار اي از روش منظور از مدرن نه معني رايج و متداول بلكه به معني مجموعه
جايگاهي بلند مرتبه و بادوام به عنوان پايه و اساس طراحي مسكن  باشد. معماري مدرن احتماالً مي قرن بيستم ريشه دارد
ناميم در حال حاضر به عنوان يكي از  مي 2ما آن را نوگرايي بوميواقع همگرايي مدرنيسم و پايداري، كه  پايدار يافته است. در

  هاي طراحي در تاريخ پديدار شده است.  ترين جنبش مهم
اي با طراحي سبز مرتبط است و  سبز شدن يك امر طبيعي است. اصول مدرنيسم، به طور قابل مالحظه تركيب مدرن و

كند. فرانك لويدرايت، به عنوان يك محيط  تواند در شناسايي حاالت مختلف و امكان بهتر كردن ساختمان سبز ما را ياري  مي

                                                 
Eco- Modernism 2   
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كند. در ابتداي  معماري، او را به عنوان پيشگام انقالبي در طراحي پايدار معرفي مي  ا مشهور نبوده است بلكه تاريخچهگر زيست
ها را  كند. و اقليم آن معماري را از قبل تعيين مي  ، رايت معماري ارگانيك را توسعه داده جايي كه خود زمين تمام ويژگي1935

هاي  ههاي طراحي خان گرچه ريشهدهد.  ها را شكل مي كند و عملكرد آن ها را محدود مي س آنابزار قابل دستر .كند تعديل مي
در كارهاي فرانك لويد رايت جستجو نمود اما معماران برجسته  هاي ابتدايي قرن بيستم و عمدتأ توان در دهه نوين پايدار را مي

هاي اخير  ي مسكن با رويكرد پايداري در دههه دهنده طراحمورفوسيس، اسكارپا و ... ادام ديگري چون فيليپ جانسون، پاگ،
اند. همچنين، معماران مطرح دنيا در زمان حاضر همچون ريچارد راجرز، كن يانگ، نورمن فاستر، توماس هرتزوگ و... به  بوده

شيدي، خود ويژه انرژي خورپذير انرژي به ت از منابع طبيعي با انواع تجديدمفاهيمي چون حداكثر كارايي با حداقل ابزار، حفاظ
  اند. تعريف طراحي پايدار اشاره داشتهمين انرژي مورد نياز به عنوان كفا بودن ساختمان در تأ

 طراحان و مشتريان بايد با آن آشنا باشند عبارت از: اندازه، كيفيت و قيمت  در فرآيند طراحي سه عامل اصلي كه همه
توان شامل چهار مرحله؛ پيش طرح و تحليل سايت،  پايدار را ميطراحي يك مسكن  باشند. به طوركلي، مراحل اصلي فرآيند مي

ريزي  طراحي پايدار در تمام مراحل ساخت يك بنا، سعي در برنامه [6]طرح شماتيك، توسعه طرح و مستندسازي دانست. 
رگي در كاهش فشار وارده بر جهت بازيافت يا استفادة مجدد از ضايعات ساخت و انهدام بنا دارد، كه همين امر كمك بز

 :[10] توان در موارد زير خالصه كرد ها و حفاظت منابع است. اهداف انتخاب مصالح پايدار در ساختمان را مي دفنگاه

 منابع، بويژه منابع تجديدناپذير. سازي ذخائر، كاهش مصرف و تهي -الف

  ير چرخة زندگي مواد بر محيط زيست.به حداقل رساندن تأث -ب
   .فزايش كيفيت فضاي داخليا -ج
   .به حداقل رساندن ضايعات توليد شده از عمليات ساخت، تعمير، و انهدام بناها -د
   .برداري و اسكان يك بنا به حداقل رساندن ضايعات توليد شده در طول بهره - ه
  .تشويق به مديريت بهتر ضايعات -و

  
  ه با مسكن نوين پايدارهاي جهاني در رابط انجمنهاي  اخصترين ش بررسي مهم -4

المللي و  بين هاي تخصصي توسط انجمنهاي نوين پايدار، آگاهي از معيارهاي ارائه شده  به منظور تدوين اصول طراحي خانه
ترين اين موارد شامل؛ كد  باشد. از اين رو، در اين بخش برخي از مهم ضروري مي نهادهاي ذيربط در كشورهاي گوناگون جهان

هاي توسعه مسكن پايدار در مناطق شهري ايرلند، راهبردهاي طراحي ساختمان سبز  شاخصهار در انگلستان، هاي پايد خانه
  اند:  بحث و ارزيابي قرار گرفتهاياالت متحده آمريكا، معيارهاي گواهينامه ساختمان سبز كره جنوبي،  

  در انگلستان 3هاي پايدار  براي خانه كد -4-1
يك سيستم ارزيابي فشرده زيست محيطي براي مسكن است كه استانداردهاي جديدي را براي  هاي پايدار، كد براي خانه

 2008عرفي شد و در سال م 2007تهيه، در  2006كارايي انرژي در انگلستان و ولز تنظيم كرده است. اين برنامه در سال 
سال دولت اعالم كرد كه  پا صادر كرد. در همينهاي جديد تحت نظارت سازمان عملكرد انرژي ارو هايي را براي خانه گواهينامه
اين سيستم براي  2010ها بايد به طور اجباري از لحاظ عملكرد انرژي توسط اين سيستم ارزيابي شوند و در سال  همه خانه

  )1بخش خصوصي و عمومي اجباري شد. (جدول 

                                                 
٣ Code for Sustainable Homes 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5

  
  [12]هاي پايدار در انگلستان كدهاي نهگانه براي ارزيابي خانه: 1جدول 

 معيار شرح معيار

كربن بر اتمسفراكسيد نرژي موثر و تاثير انتشار گاز ديا كربنكسيدا و انتشار دي انرژي   

 تغيير در الگوي جريان آب سطحي
هاي آشاميدني از سيستم ذخيره عمومي يا منابع آب زيرزميني مصرف آب هاي سطحي آب و مديريت آب 

ليدي ساختثير زيست محيطي مصالح ساخت بر عناصر كتأ  مواد و مصالح 
 ضايعات ضايعات توليد شده در نتيجه فرايند ساخت و ترويج بازيافت ضايعات محلي در خانه

 آلودگي آلودگي توليد شده از عملكرد خانه
 سالمتي آثاري  طراحي مسكن و محيط داخلي بر روي ساكنان

ثيرات زيست محيطي ساخت و ساز و عملكرد خانهمديريت تأ  مديريت 
هاي محلي و استفاده از زمين تأثير مسكن بر بر روي اكوسيستم  اكولوژي 

  
معيار پايداري كه  9ا هاي جديد، براساس عملكردشان در رابطه ب به خانه 6تا  1هايي از  اين سيستم ارزيابي از طريق دادن ستاره

ستاره  ترين سطح و الزمه ورود به برنامه و شش كند. يك ستاره پايين اند، كار مي با تعيين تأثيرات زيست محيطي تركيب شده
معيارهاي نهگانه پايداري كه دهد.  دهند كه شايستگي و توسعه در زمينه پايداري را نشان مي باالترين سطح را تشكيل مي

مصالح،  هاي سطحي، مواد و كربن، آب و مديريت آباكسيد انرژي، انتشار ديشوند شامل؛  ها سنجيده مي ها به وسيله آن خانه
  گردند.  گي، سالمتي، مديريت و اكولوژي ميضايعات، آلود

  
  در ايرلند 4هاي توسعه مسكن پايدار در مناطق شهريشاخصه  -4-2

ها به  ي جديد تنظيم شد. اين دستورالعملتوسط دولت ايرلند براي ساخت و سازها 2009اين دستورالعمل در سال 
اين  1999ها در سال  كند. آن طراحان در باالبردن كيفيت توسعه مسكن كمك مي ريزان، توسعه دهندگان، معماران و برنامه

هاي اخير و الگوهاي  ريز در امر تراكم مسكن، بر اساس تجربيات به دست آمده در سال هاي برنامه ها را براي سازمان دستورالعمل
  [9]ن برنامه عبارتند از:اند. اهداف اي محيطي در سراسر كشور تنظيم كرده اقتصادي، اجتماعي و زيست

  هايي با كيفيت باال ها و همسايگي توليد خانه. 

  قصد دارند در آن زندگي و كار كنند و خانواده تشكيل دهند. ها واقعاً هايي كه انسان توليد مكان 

  زندان ماكنند و كار خواهند كرد، نه تنها براي ما بلكه براي فرزندان و فرزندان فر هايي كه كار مي ايجاد مكان.  
، جايگاه هاي ملي پس از تبيين اهداف سياست فصل و سه پيوست تدوين گرديده است 8اين دستورالعمل ملي ايرلند كه در 

؛ محلي، هاي گوناگون در مقياسهاي محلي و نقش طراحي، به ارائه معيارهاي پايداري  هاي محدوده اي و برنامه هاي توسعه برنامه
ها و خانه و جزييات مربوط به آن پرداخته و در نهايت جزييات  هاي كوچك و دهكده تر، شهرك هاي بزرگ شهرها و شهرك

هايي  هاي مسكوني به شاخصه براي دستيابي به پايداري در خانهاجرايي در هريك مورد بررسي قرار گرفته است. در اين برنامه 
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ركينگ دوچرخه و ماشين، فضاهاي باز همگاني و خصوصي، شامل نور روز، نور خورشيد و كارايي انرژي، محرميت و امنيت، پا
  )2تراكم مسكوني، دسترسي براي همه و ضايعات اشاره شده است. (جدول 

  
  [9]هاي پايدار در دستورالعمل ملي ايرلند معيارهاي پيشنهادي براي خانه: 2جدول 

 معيار شرح معيار

  ان و نياز به انرژي و گرماگيري مسكن و نقشه داخلي آن بر آسايش ساكن تأثير جهت -
  هاي كناري به آن هاي بلند و چسبيدن ساختمان در سايه قرار گرفتن توسط ساختمان -
 توليد انرژي از منابع تجديدپذير -

نور روز، نور خورشيد و 
 كارايي انرژي

  هايي كه باغچه جلويي ندارند ز طريق نوار كاشت گياه براي خانهايجاد فضاي قابل كاشت ا -
 محرميت و امنيت هاي طبقه همكف هاي همكف براي خانه و يا طراحي پنجره -

طراحي واقع گرايانه استانداردهاي پاركينگ ماشين (با توجه به نزديكي وسايل نقليه عمومي) براي  -
  كند. هاي مسكوني كه ايجاد مانع مي اجتناب از پارك وسايل نقليه در خيابان

 ها (امن و سرپوشيده و نزديك به فضاهاي مسكوني) مسايگياحي مسيرهاي دوچرخه درون هطر -

پاركينگ دوچرخه و 
 ماشين

تواند به  ها باشند كه مي ها بايد داراي فضاي باز مختص به خود در پشت رديف ساختمان همه خانه -
هايي در طبقات باالتر  هاي طبقه همكف و بالكن براي خانه هاي پشتي يا پاسيوهايي صورت باغچه

  ي شوند.طراح
 توجه به عوامل امنيت و اقليم در طراحي فضاهاي باز همگاني -

فضاهاي باز همگاني و 
 خصوصي

  ضرورت دستيابي به حداقل تراكم هاي مسكوني پيشنهاد شده   -
توجه به استانداردهاي كيفي و راه حل هاي طراحي مبتكرانه منتهي به استانداردهاي اجرايي  -

  مناسب
 تراكم مسكوني

هاي خانه شامل دسترسي به فضاهاي مختلف بايد با توجه به نيازهاي متنوع  يركوالسيون در نقشهس -
 دسترسي براي همه ساكنان در طول دوران زندگي مورد توجه قرار گيرد.

 ضايعات ريز در نظر گرفتن نياز به جمع آوري و انبار كردن مصالح دور

  
  متحده آمريكا اياالت 5راهبردهاي طراحي ساختمان سبز -4-3

ي براي ا ها و همچنين به عنوان وسيله راهبردهاي طراحي ساختمان سبز به عنوان راه حلي براي مشكالت مربوط به ساختمان
هايي  به طرح "طراحي مكان مبنا"در اياالت متحده آمريكا منتشر شد. اصطالح  2007اي پايدار در سال  حركت به سوي آينده

نمايد، اشاره  رگرفته، يكپارچه نموده و متصل ميب ها در ها و محيط و منابع را با طراحي ساختمان ايتهاي طبيعي س ويژگيكه 
اي،  ز سايت و شرايط زيست محيطي منطقهاي و اقليم خرد شامل آنالي هاي منطقه جنبه كند. طراحي پايدار تمامي مي
راهبردهاي  ترين مهم [5].گيرد را در بر ميات اقليمي شناسي و اطالع شناسي، انسان شناختي، تاريخ زمين شناختي، زيست بوم

  ارائه گرديده است: 3پيشنهادي براي خانه پايدار توسط برنامه طراحي ساختمان سبز در جدول 
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  [11]معيارهاي پيشنهادي براي خانه پايدار توسط برنامه طراحي ساختمان سبز  آمريكا: 3جدول 
رديف معيار

 1 پاي ساختمانفرم و اندازه بهينه رد 
 2 گيري ساختمان با توجه به نور طبيعي و تهويه جهت

 3 گيري و اندازه الزم براي نور روز طبيعي و مصنوعي يابي، جهت مكان
 4 يابي بازشوها براي تهويه طبيعي مكان

 5 مصالح ساختماني و پرداخت مناسب براي تاثيرات اقليمي و آب و هوايي
 6 ع محوطه آرايينوع، اندازه، مكان و تنو

 7 راهبرد نگهداري كم اجرايي ساختمان هاي نگهداري و براي هزينه
  

  كره جنوبي 6معيارهاي گواهينامه ساختمان سبز -4-4
در كشوري مانند كره با جمعيت متراكم كه منابع و انرژي محدود است، ساختمان سبز يك راه حل مناسب براي رشد 

ييديه ساختمان سبز تالش براي ايجاد و تقويت تأ خت و ساز سبز در كره، دولت اين كشورپايدار است. براي توسعه صنعت سا
رديدند. در هاي اداري و مسكوني تدوين گ سبز اوليه براي ساختمانهاي ساختمان  سامانه 2000-1997هاي  كند. در سال مي

زمان تحقيقات انرژي كره يكپارچه گرديدند. در ها با معيارهاي گواهينامه ساختمان سبز به وسيله سا ، اين سامانه2001سال 
هاي اداري (عمومي  ساختمانهاي نيمه مسكوني،  ، سامانه گواهينامه ساختمان سبز به منظور در بر گرفتن ساختمان2003سال 

  هاي تغيير شكل يافته توسعه يافت. هاي تجاري و ساختمان و خصوصي)، ساختمان
هاي مسكوني با  ساختمانبندي است كه براي انواع گوناگون بناها همچون  دسته 44موضوع و  اين گواهينامه داراي چهار

مسكوني، مدرسه، خرده فروشي،...) ي مختلط (مسكوني و غيرهاي اداري و واحدهاي مسكوني با كاربر ساختمانكاربري مختلط، 
ه به دو رده؛ د. امتيازات اين گواهينامترين اين عوامل هستن تدوين گرديده است. كيفيت هواي داخلي و منابع و مصالح مهم

امتياز و  65سب امتياز و بيشتر و عالي به معناي ك 85به معناي كسب  "بهترين"بندي گرديده است.  بهترين و عالي دسته
 يك ارائه جنوبي به همراه امتيازات هر  كره ، معيارهاي مد نظر در گواهينامه ساختمان سبز4در جدول [15]باشد.  بيشتر مي

  گرديده است. 
  

  [15]مه ساختمان سبز كره جنوبيمعيارهاي مد نظر در گواهينا: 4جدول 
 موضوع دسته بندي ساختمان مسكوني

 استفاده از زمين و حمل و نقل استفاده از زمين 22
رف منابع انرژي ومص انرژي 15  
 محيط اكولوژي محيط اكولوژي 18
 كيفيت هواي داخلي كيفيت هواي داخلي 27
 امتياز نهايي 136
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  7معيارهاي ساختمان بوم گرا -4-5
يعي كمك كارايي انرژي باال و مديريت منابع طب  هاي سازگار با محيط زيست با جنبشي معاصر است كه به ايجاد ساختمان

فعال و استفاده از مواد و مصالحي است كه در فرآيند توليد، انرژي خورشيد به طور فعال و غير كند. اين كار مستلزم مهار مي
در جدول شماره [13]همراه داشته باشند. ه استعمال و مصرف كمترين ضرر ممكن را براي منابع آزاد مانند آب و هوا و زمين ب

  .اند گرا معرفي شده اختمان بوم، معيارهاي پيشنهادي س5
  

  [13]گرا بوم معيارهاي پيشنهادي ساختمان: 5جدول 

  گروه معيار معيار شرح معيار

 هوا هواي آزاد، اثر خورشيدي
 خاك سفره آب زيرزميني، آب زيرزميني  زيست محيط

 سطوح آبي درياچه، رود، دريا
نده، كن هاي فتوولتائيك، سطح جذب مصالح عايق شفاف، سلول

 نما و بام ها هي، آب باران، نورروز، جمع كنندههاي ذخيره، سطوح گيا توده

 بافت ساختماني
هاي خورشيدي غيرفعال، عناصر تبديل  كننده هاي ذخيره، جمع توده

 ساخت و ساز كننده گرمايي، خنكي شب با هواي بيرون

ي، انرژي خورشيدي غيرفعال، سازي تبخير مناطق سبز، خنك
 فضاهاي باز بزرگ ز گرماييسا ذخيره

 انرژي سرمايش مستقيم، غير مستقيم

 انرژي گرمايش مستقيم، غيرمستقيم فناوري ساختماني
 انرژي الكتريكي ذخيره اصلي، ذخيره شخصي

  آب  آب خالص، آب ناخالص، آب باران
  
  

  هاي نوين پايدار تدوين اصول پيشنهادي جهت طراحي خانه –5
رابطه با خانه پايدار، آشكار  ها و نهادهاي تخصصي در پيشنهاد شده توسط انجمن رهاي گوناگونبراساس بررسي معيا

در اين  ها وجود دارد. رغم تفاوت در بيان موضوع اما به طور كلي نقاط اشتراك بسيار زيادي ميان تمامي آن گردد كه علي مي
تشخيص، بررسي و انطباق با  چنان كلي باشند كه قابل يد آنهاي پيشنهادي براي خانه پايدار نبا ميان، بديهي است كه شاخص

ها به تمامي  ن هاي مطالعاتي نباشند و نيز نبايد بيش از اندازه بر جزييات متمركز گردند تا امكان ارزيابي و تعميم آ نمونه
رائه شده براي مسكن پايدار را ي اها عالوه بر اين، كليه شاخص هاي جغرافيايي، اقليمي، فرهنگي و ... وجود داشته باشد. محدوده

نظران و نهادهاي ذيربط  هاي مختلفي توسط صاحب بندي  گروهارتباط نيز  بندي نمود. در اين توان در ابعاد گوناگون دسته مي
و مسكن  هاي انساني ها براي توسعة پايدار سكونتگاه ترين اين دسته بندي كي از متداولارائه گرديده است. از جمله، در ي

  [7]كم به چهار وجه اشاره گرديده است: دست
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  دار باشد.مسكن بايد به لحاظ زيست محيطي پاي -الف
  دار باشد.مسكن بايد به لحاظ اقتصادي پاي -ب
  دار باشد.مسكن بايد به لحاظ اجتماعي و با توجه به فرهنگ ساكنان آن پاي -ج
  پايدار باشد.مسكن بايد به لحاظ كالبدي و در نظر گرفتن عملكردهاي آن  -د

ني بر اجتماع، منابع ها و نهادهاي گوناگون همچنين اركان توسعه پايدار كه مبت هاي ارائه شده توسط انجمن با توجه به شاخص
و تنها شايد براساس  توان قابل قبول دانست روه فوق را تا حد بسيار زيادي ميبندي معيارها در چهار گ هباشد، دست و فناوري مي

عملكردي، -سته معيارها را مشتمل بر كالبديهاي پايدار بتوان چهار د يريتي و اكولوژيكي در طراحي خانهمداهميت مسائل 
هاي پيشنهادي  اكولوژي پيشنهاد نمود. با توجه به موارد فوق، شاخصه-محيطي مديريتي و زيست- فرهنگي، اقتصادي-اجتماعي

ارائه  6هاي ارزيابي هريك در جدول  مورد به همراه سنجه 10 مشتمل بر هاي نوين پايدار در چهار بعد كلي و جهت خانه
  اند.  گرديده
  

  هاي نوين پايدار هاي پيشنهادي خانه ها و سنجه شاخص: 6جدول 

  سنجه مربوطه  شاخص ها  ابعاد

كالبدي
 - 

عملكردي
  ميزان مقاومت در برابر نيروها و مخاطرات طبيعي  كيفيت باالي ساخت و ساز  

  درصد استفاده از مصالح و روشهاي ساخت بومي در بنا  از فنون و مصالح بوم آوردحداكثر استفاده 

  ميزان قابليت تغيير كاربري، بازسازي (عدم تخريب) و وجود كاربري مختلط  حداكثر انعطاف پذيري كالبدي و عملكردي

اجتماعي
 - 

گ
فرهن

  

مين ايمني و سالمت رواني و فيزيكي تأ
  ساكنان

  مني و بهداشتي در طراحي و ساخت خانهميزان رعايت اصول اي
  ميزان آرامش صوتي و بصري بنا

حداكثر آموزش و جلب مشاركت و تعامل 
  ساكنان در ساخت و بهره برداري از بنا

  ميزان همكاري مالكان و ساكنان در كل دوره ساخت تا بهره برداري بنا
  ميزان آموزش و آگاهي بخشي به ساكنان براي مديريت منابع

هاي  جه به نيازهاي فرهنگي تمامي گروهتو
  اجتماعي 

پذير  هاي آسيب هاي گوناگون ساكنان به ويژه گروه ميزان تأمين نياز طيف
  (كودكان، معلوالن، سالمندان و افراد كم درآمد)

اقتصادي
مديريتي-

ختمان از منابع تجديدپذير (نور خورشيد، باد، انرژي هاي سا مين انرژيميزان تأ  پذيرهاي تجديد حداكثر استفاده از انرژي  
  زمين گرمايي)

جويي در مصرف  ن پرت مصالح (صرفهميزان استفاده از منابع بازيافتي و ميزا  استفاده بهينه از مصالح و بازيافت منابع
  آب، آب بازيافتي، تصفيه فاضالب، عايق كاري موثر،...)

زيست محيطي
- 

اكولوژي
ميزان رعايت اصول طراحي اقليمي (نور و تهويه طبيعي، سايبان، توجه به   گي با اقليم و محيط پيرامونيحداكثر هماهن  

  توپوگرافي، جهت گيري،...)

 ) و استفاده از مواد سميCo2, C o, Noاي ( ميزان انتشار گازهاي گلخانه  ثير نامطلوب بر محيط زيستحداقل تأ
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 گيري و نتيجه بندي جمع -6
محيطي در جهان  هاي زيست دهه اخير با بيشتر آشكار شدن معضالت گوناگون ناشي از گسترش انواع آلودگيدر دو 

هاي مزمن و...، توجه به مبحث توسعه پايدار و موضوعات  همچون تغيير اقليم، جزاير گرمايي شهري، گسترش انواع بيماري
شر با در نظر گرفتن مين نيازهاي كنوني به پايدار كه به معناي تأتوسعمختلف مربوط به آن افزايشي روزافزون پيدا نموده است. 

باشد  كالبدي برخوردار ميهاي اجتماعي، اقتصادي و  بعدي و مشتمل بر جنبه هاي آتي بوده و از مفهومي چند احتياجات نسل
 هاي جنبهو فناوري به عنوان ها و سطوح علمي بدل گرديده است. از اجتماع، منابع  ه به گفتمان غالب در كليه فعاليتامروز
زيست به عنوان راهبردهاي اصلي آن مورد توجه و تاكيد قرار  انرژي، بوم و محيط گانه اصلي توسعه پايدار نام برده شده و سه

هاي پايدار و ازجمله مسكن يكي از موضوعاتي در اين زمينه است كه به ويژه در يك دهه اخير و  گرفته است. طراحي ساختمان
هاي اجرايي آن در  ها و تدوين دستورالعمل مي و عملي بسياري جهت تبيين شاخصهاي عل ستانه هزاره سوم فعاليتآدر 

  كشورهاي پيشروي جهان در حال انجام است.
ها و نهادهاي تخصصي درخصوص خانه پايدار نشان داد كه علي رغم ادبيات  ارهاي ارائه شده توسط انجمنبررسي معي

هاي فراواني  فصل مشترك گيرد، اي از مباحث كلي تا مسائل بسيار جزيي را دربر مي ه در اين زمينه كه دامنهكار رفت متفاوت به
ميان پيشنهادات اعالم شده وجود دارد. همچنين، به منظور تدوين هرگونه اصولي براي يك خانه پايدار متناسب با ماهيت 

اشد، ب عي، اقتصادي، زيست محيطي و... ميون كالبدي، اجتماهاي گوناگ يدار كه چند بعدي و ناظر به جنبهتوسعه پا
هاي تدوين گرديده نيز بايد بر تمامي ابعاد متمركز گرديده و در عين حال واجد ويژگي بينابيني (نه بسيار كلي و نه  شاخصه

  بسيار جزيي) باشند.
شاخص شامل؛ كيفيت  10سكن پايدار، در نهايت، از برهم كنش مجموع مطالعات انجام گرفته در رابطه با معيارهاي م

مين ايمني و پذيري كالبدي و عملكردي، تأ آورد، حداكثر انعطاف كثر استفاده از فنون و مصالح بومباالي ساخت و ساز، حدا
برداري از بنا، توجه به  ت و تعامل ساكنان در ساخت و بهرهسالمت رواني و فيزيكي ساكنان، حداكثر آموزش و جلب مشارك

پذير، استفاده بهينه از هاي تجديد هاي اجتماعي در طراحي و ساخت بنا، حداكثر استفاده از انرژي اي فرهنگي تمامي گروهنيازه
پيشنهاد گرديده  زيست اقليم و محيط پيراموني، حداقل تأثير نامطلوب بر محيط مصالح و بازيافت منابع، حداكثر هماهنگي با

مديريتي  -شاخص)، اقتصادي 3فرهنگي ( -شاخص)، اجتماعي 3عملكردي ( -د؛ كالبديها را در چهار بع توان آن است كه مي
  بندي نمود.   شاخص) دسته 2اكولوژي ( - ست محيطيشاخص) و زي 2(

ت ارزيابي پايداري هاي كنترلي در جه توان فهرست ا و نيز شرايط و مقتضيات بومي ميدر نهايت اينكه براساس اين معياره
ها از  بندي ساختمان يك، نسبت به مقايسه و درجه هاي كمي مربوط به هر تنظيم نموده و با تدقيق سنجهها  انواع ساختمان

 منظر پايداري اقدام نمود.
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