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  ها موانع و ناکارامدی ،راهی برای رسیدن به معماری پایدار

 ابوالفضل اصالن بیگی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول –معماری  یکارشناسدانشجوی 

 09166002447شماره تماس :  a.aslanbeigi@yahoo.comآدرس الکترونیکی : 

 

 چکیده

رژی و زه ، توسعه پایدار از بحث برانگیزترین مسایل مطرح در جهان می باشد. به دلیل ایجاد بحران انرژی در جهان و پایان پذیر بودن منابع انامرو

همچنین نابودی و آلودگی محیط زیست، لزوم استفاده از انرژیهای نو )تجزیه پذیر( در ساختمان ها که خود بیشترین مصرف کننده ی انرژی 

خوبی تند،ضرورت یافته و معماری پایدار از موضوعات مهم و قابل بحث در جهان بویژه در ایران شده است. با اینکه نتایج بحران های امروزی به هس

با  هشناسایی شده اند، ولی بسیاری از راه حل های ارائه شده نسبت به مشکالت محیطی در معماری پایدار به نظر ناکارآمد و ناقص می آیند.چراک

به این ترتیب این  وجود ارائه راه حل هایی که در جهت رفع مشکالت محیطی وجود دارد، اما رویکرد آنها نسبت به طبیعت همچنان گسسته است.

صرفه  مقاله ابتدا به اهداف کلی توسعه پایدار و معماری پایدار می پردازد و سپس اصول کلی در معماری پایدار، چالش ها و رویکردهای ایران به

در انتهای این نوشتار راههای متفاوتی برای رسیدن به معماری پایدار در زمینه های مختلف ارائه  ، عنوان کرده و  جویی و بهره وری مناسب از انرژی

 می شود.

 روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و ترجمه متون مرتبط با بحث، رویکردی توصیفی دارد.

 انرژیبهره وری مناسب ، معماری پایدار سعه پایدار، انرژی های تجدید پذیر، توکلمات کلیدی : 

 

 مقدمه  -1

 06و  06دهه   (1ایم. ) معماری گرفتن میراث از گذشتگان و انتقال دادن زندگی و محیطی بهتر به نسل بعد است بهتر از آنچه خود با آن آغاز کرده

، تخریب و نابودی زمین را ی در فعالیت های اقتصادی بود و اندیشمندانمیالدی، آغاز نگرانی ها و توجه به حفظ محیط زیست و آثار زیست محیط

با فعالیتهای علمی دانشگاهها و متخصصین علوم انسانی در کنار کمیسیون جهانی محیط زیست و  1890در سال  (۷۳۳۱، ۳۳ هشدار دادند.)سلیمانی 

  توسعه سازمان ملل طرحی با عنوان توسعه پایدار را تعیین کرد.

  توسعه پایدار 1-1

انداختن به طور کلی رابطه میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه خوب برای امروز و فردا تعریف می شود. توسعه پایدار، توسعه ای که بدون به مخاطره  

 تواناییهای تسل های آینده برای رفع نیازهای خود است. که این شامل دو مفهوم کلی می شود:
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 ازهای مردم فقیرجهان که اولویت با آنهاست.مفهوم نیازها، به ویژه نی

 ست را به حال و آینده نیاز دارد.زی  ازمان اجتماعی ، توانایی بر محیطاین ایده از محدودیت های اعمال شده توسط دولت، فناوری و س

می شود، بشریت توانایی توسعه نیز شناخته  بروند تلند گزارش  که به عنوان« در آینده مشترک ما » طبق گزارش کمیته جهانی توسعه و محیط به نام 

نماید.برخی دیگر نظیر آلن پایداری را دارد تا تضمین کند که نیازهای حل را بدون به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهایشان فراهم 

بر روی مجموعه ای از ارزش ها و اصول اخالقی و منوی متمرکز پایداری را نوعی نگرش به آینده می دانند که در واقع نقشه مسیری باشد که فریکر، 

   (,Munier 2662012است و رفتارهای انسان را کنترل می نماید.)

حفظ طبیعت  از آن چه تا به حال گفته شد می توان اهداف توسعه پایدار را در رابطه با محیط زیست در سه حوزه که البته معنای نزدیک به یکدیگر یعنی

 ظور برطرف کردن نیازهای نسل آینده دارند ، مطرح نمود:به من

) دکتر  الف( رابطه انسان و طبیعت ب ( طراحی نقشه مسیری که بر مجموعه ای از روش ها و اصول اخالقی متمرکز است ج( تغییر در استخراج معادن 

 (98گرجی، 

 : معماری پایدار  1-2

حداقل رساندن تاثیر منفی ساختمان ها بر محیط زیست و بهره وری در استفاده از مواد، انرژی و فضای معماری پایدار ، معماری است که به دنبال به 

 ( 2 )حفاظت از محیط زیست می انجامد. توسعه است. معماری پایدار با استفاده از یک روش آگاهانه به حفظ انرژی و

درصد از ذخایر سوختی را  26ع انرژی و طبیعت است.یعنی ساختمان ها که حدود هدف از معماری پایدار یا معماری سبز، کاهش آسیب بر محیط و مناب

ارزشی است ؛  مصرف می کنند. نباید کمترین ناسازگاری و مغایرت با محیط پیرامون و در پهنه وسیع تر با جهان داشته باشند. معماری پایدار ترکیبی چند

 معماری و ساختمان سازی هماهنگ با محیط زیست. سیاست و به عبارت دیگر –اجتماع  -محیط –زیباشناسی 

د، در بخش زیادی از زندگی روزمره انسان ها در داخل ساختمان های مختلف سپری می شود. انسانها در خانه زندگی می کنند ، در دفاتر کار می کنن

رد. در عصر کنونی معماری و محیط ساخته شده پیرامون ما، ی دادر پایداررستوران ها و کافی شاپ ها گرد هم می آیند. بنابراین معماری نقش بسزایی 

مسلما ، سطح استفاده از انرژی تا حد زیادی وابسته به فن آوری است که در طراحی و ساخت ساختمان مورد نمایشی است از نو آوری در فناوری ، 

 (1898،11)ادروارد ، نحوی چمع آوری و استفاده شود.استفاده قرار میگیرد.فن آوری تعیین می کند که چه انرژی با چه میزانی و به چه 

 :اصول معماری پایدار -1-8

 یک معماری پایدار رعایت کند عبارت است از : اصولی که یک ساختمان باید به عنوان

 اصل اول( حفظ انرژی. بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت های فسیلی را به حداقل برساند.

 هماهنگی با اقلیم. بناها باید طوری ساخته شوند که با اقلیم و منابع انرژی محیطی که ساخته شدن هماهنگ باشند.اصل دوم( 
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و در  اصل سوم( کاهش استفاده از منابع و مصالح جدید. هر ساختمان باید به گونه ای ساخته شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند

 .بعی برای ایجاد سازه های دیگر به وجود آوردپایان عمر مفید خود من

 م( احترام به ساکنان. در معماری پایدار ،  برآورد کردن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی برخوردار است.اصل چهار

 باشد. اصل پنجم( هماهنگی با سایت. هر ساختمان باید زمین را آرام و سبک لمس کند و با محیط اطراف سنخیت داشته

اصل ششم( کل گرایی. تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می شود تجسم 

 (1892،22یابد.)قیاسوند،

ختمان، اع به جز صنعت سسالهاست که خطرات و اثرات زیانبار انرژی ها بویژه انرژی های فسیلی مورد بحث قرار گرفته و همانطور که می دانید در صنای

اقدامات جدی متعددی صورت گرفته است. بطور مثال هر ساله در بخش خودرو و وسایل خانگی، هرساله، شاهد تالش های چشمگیر در زمینه مصرف 

رژی های مصرفی را به درصد از ان 80از  بیشی انرژی و هم نتیجه مستقیم آن در جلوگیری از آلودگی محیط هستیم. اما صنعت ساختمان که به تنهای

 خود اختصاص داده است، چرا نقش بسزایی در این زمینه ندارد؟ 

 چرا در ساختمان ها که به عنوان اصلی ترین مصرف کننده انرزی به ویژه در ایران هستند، تغییرات قابل مالحظه ای انجام نمی شود؟

 اختمان های نوساز رعایت شده است؟مقررات ساختمان از زمان ابالغ تاکنون در چند درصد از س 18مبحث 

 در ساختمان های کشور  عدم رعایت قوانینو  ناکارامدی -2

 : مقررات ملی ساختمان 11عدم رعایت مبحث    2-1

بیان تعاریف و کمیت های مرتبط با انرژی حرارتی ساختمان سعی  ههدف صرفه جویی در مصرف انرژی ب مقررات ملی ساختمان با عنوان و 11مبحث 

توسط  1731در ایران از سال  11رعایت مبحث  .در بیان و ارایه جزییات خاص بناها در اقلیم های مختلف به ویژه در پوسته خارجی ساختمان دارد

 71وزارت مسکن و شهرسازی تصویب و براساس تصویب هیات محترم وزیران الزامی شده و حتی محاسبات نشان داده است که رعایت آن می تواند تا 

جهت دریافت مجوز ساختمان مطرح می  ،رصد در صرفه جویی مصرف انرژی موثر باشد، اما گویی اکثرا در نقشه های اولیه به صورت جزییات اجرایید

 به عبارت دیگر، اجبارهای مبحث.عالیه صورت می گیرد  شود و رعایت اجرایی شدن آنها فقط از طیق نظارت های عادی در غالب نظارت مقیم و نظارت

ت آن است را فقط در نقشه ها و توسط مهندسان ناظر در حین اجرای ساختمان کافی دانسته تا به این ترتیب رعایت الزامات شده باشد. نکته حائز اهمی 11

یچ درصد در هزینه های ساختمان موثر است به فرض آنکه بدون ه 11مقررات ملی ساختمان که تنها  11مبحث   که رعایت نکات مطرح شده در

چرا که اگر فقط بحث در صرفه جویی در انرژی  .کاستی صورت گیرد، در صرفه جویی در مصرف انرژی با استانداردهای روز جهان بسیار فاصله دارد

 .با روش های اجرایی جدیدی برای آنها توصیه نمی شود ،  حرارتی، برودتی فضا هم باشد، این جزئیات با مصالح جدید، بروزرسانی نمی شود

 از جلوگیری آن دنبال به و پاک های انرژی  فت و گو در مورد مباحث صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه انرژی های فسیلی، بهره گیری ازگ

 .است یافته شهرت پایدار معماری به که کرد می طلب را معماری نوعی خود به خود زمین، جو و سطح آلودگی

آمریکا که متعلق به قشر متمول الت متحده ایشرفته جهان به حدی است که به طور مثال در شهر سانتافه در ایاستفاده از معماری پایدار در کشورهای پ

ار و ریکایی است، شرایطی به وجود آمده تا حداکثر بهره وری از انرژی های پاک به ویژه انرژی های خورشیدی میسر شود. در این شهر که از ساختآم
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وری از انرژی خورشیدی مانند هواکش حرارتی، دیوار شهری است متعلق به هزاران سال پیش، نمونه های بارز بهرهنمای بیرونی ساختمان، گویی 

یابان و کوچه ترومب، بیدوال و ... به استفاده کامال عملی رسیده و معیارهایی از دیگر جنبه های معماری پایدار مانند جلوگیری از تردد خودروها در خ

 .به خوبی رعایت شده است ... رگاه ها و کارخانجات آلودگی زا وهای فرعی و حذف کا

برمی گیرد: صرفه جویی در منابع، طراحی        معماری پایدار، مانند سایر مقوالت معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و سه مرحله را در

اتژی های ویژه خود را دارند. شناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درک برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان که هر کدام آنها استر

 .دهدبیشتر از محیطی که باید طراحی آن را انجام دهد، سوق می

ا با شهری رو مدرن می توان دید. در آنج ده عربی به گونه ای با شکل کامالالت متحانمونه نسبتاً موفق شهر پایدار را در شهر مصدر نزدیکی ابوظبی در ای

بهره گیری از انرژی های  جهت آن در که سعی شده از تمامی ظرفیت ها، به نسبت قلیل )ابوظبی( به رو می شویم که به صفر کربن میل می کند. شهری

ر اینجا نه به . از دیگر معیارهای معماری پایدار، جلوگیری از تردد خودروهای شخصی در شهر است که دصورت میگیردپاک، بهره گیری حداکثر 

شمند استفاده نولوژی در شهر یعنی خودرو های هوجهت جلوگیری از تردد خودروها و وسایل حمل و نقل قدیمی مانند ارابه، بلکه از باالترین میزان تک

 .شده است

بسیار معروف، طراحی شده و در نیویورک است که توسط نورمن فاستر، معمار  (Hearst tower) از دیگر نمونه های معماری پایدار، برج هرست

درصدی فوالد مصرفی در  21ش نمونه ای بسیار بارز از یک بنای پایدار و هوشمند است. معمار با انتخاب طرحی منحصر بفرد برای این بنا، موجب کاه

این ساختمان   .ای داخلی استن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به حسگرهای حساس به نور خورشید برای تنظیم روشنایی الزم در فضاهآساخت 

درصد دی اکسید کربن کمتری وارد هوا می  22به دلیل اینکه در بیشتر اوقات سال از هوای خارج ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می کند، 

 (1717، روحی زاده).کند

 عدم موفقیت نظام مهندسی ساختمان در کشور   2-2

هم اینکه بر  کیفیت ساخت وساز را ارتقا دهد قانون آن به تصویب رسید تا هم 1804هایی است که در سال  نظام مهندسی ساختمان یکی از تشکل

هندسی اعضای خودش که همان مهندسان هستند نظارت کند و از این رو نظام مهندسی و کنترل ساختمان نام گرفت . پنج دلیل که اثبات می کند نظام م

 ص شده در قانون دست یابد را ارائه می نمایم:نتوانسته به اهداف مشخ ،ساختمان

 : فاصله از وظایف صنفی  2-2-1

ل نخستین دلیلی که می توان برای خارج شدن نظام از اصول و آرمان های مشخص شده عنوان کرد ، این است که رفته رفته از چارچوب صنفی در حا

ات مدیره ی استان ها از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به مراتب باال استفاده می کنند فاصله گرفتن است . این بدین معنی است که بسیاری از اعضای هی

 . در بسیاری مواقع، تنها تشکلی که در نظام مهندسی استان ها نماینده ندارند، مهندسان هستند.

لزدگی در میان با این وجود، نظام مهندسی از جایگاه خود برای سلطه بر تشکل های دیگر از جمله پیمانکاران و انبوه سازان استفاده می کنند، که باعث د

نظام مهندسی  در حالی که«. ما زورمان به کسی نمی رسد» آنها شده و در آخر با به وجود آمدن مشکل به سراغ هر کدامشان که می رویم می گویند:

که همین حاال در دولت یازدهم و کابینه دارای عضو هستند و حتی امر وزارت هم باعث نشده تا آنان به درستی از قدرت استفاده  داردآنقدر اهمیت 

 کنند.

 :شهرداری را بهانه کردن    2-2-2
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اما هیچ دهند یاد می کنند.که تن به اجرای قوانین نمی  ه عنوان نهادهاییبسیاری از اعضای نظام مهندسی استان ها در ادبیات مصاحبه هایشان از شهرداری ب

زمانی شهردار یا  شانعقل سلیمی این را نمی پذیرد که همه چیز مربوط به شهرداری است و نظام مهندسی کامال بی تقصیر است. در حالی که برخی خود

اگر قرار باشد که فردا در مجموعه  ،این در حالی است که همین افراد قوانین ندارند؟مدیران میانی شهرداری ها بوده اند پس چرا تمایلی به اجرای 

 اجرای قانون ساخت وساز درست و اصولی نیستند .شهرداری قرار گیرند باز هم دنبال 

 : درآمد بدون خدمت  2-2-8

ایست به همان اندازه خدمت رسانی و نظارت صورت گیرد. اما برای انتخاب مهندس ناظر، مالک به حساب نظام مهندسی مبلغی واریز می نماید که می ب

نند که حق الزحمه چرا در زمان اجرا و انجام پروژه ها نمیتوان مهندسان را پیدا کرد؟ وقتی این مساله را با نظام مهندسی در میان می گذاریم، عنوان می ک

این وضعیت هیچ اعتراضی نمی کنند تا از آن برای  هم در استان ها دیده می شود که به مهندسان این اجازه را نمی دهد. با وجود این بسیاری از سازندگان

 بدست آوردن سود بیشتر استفاده کنند .

قطعا نظام  بخش بسیار تاثیرگذار این مشکل به خود نظام مهندسی باز می گردد.اگر واقعا قرار است که بخشی از حق الزحمه به حساب نظام مهندسی برود،

، فرد ی نسبت به ناظر وظیفه ای دارد. اما اینکار از طرف اکثر نظام مهندسی ها صورت نمی گیرد.این تا جایی است که ناظر به خود اجازه می دهدمهندس

 دیگری را به جای خود بر سر پروژه بفرستد.

 :برگه فروشی گسترده   2-2-4

دارند این است که عزمی برای مبارزه با فساد تاکنون در استان ها انجام نشده و در  دلیل مهم که برخی از جمله نگارنده به نظام مهندسی شک و تردید

اند و با استخدام مهندسان، امپراتوری برای خود راه انداخته اند و کمترین خدمات شده  عوض موسسه های حقوقی که برای خدمت رسانی بهتر تاسیس 

اختمان را قرق کرده اند. این موضوع که دیگر مربوط به رابطه مالی ناظر و مالک و کارشکنی می دهند.مدتهاست که این موسسات ، صنعت س را ارائه

 شهرداری نیست.

نموده  برگه فروشی یک جریان فاسد آشکاری است که تقریبا تمام اعضای هیات مدیره استان ها از آن باخبرند. آنقدر نظام مهندسی بی تفاوت برخورد

ا اینکه اعضای هیات مدیره هم در آن دست دارند، شروع می شود. اخالق حرفه ای فقط مربوط به کسانی است که نفوذ و که گمانه زنی ها در رابطه ب

وضعیت را قدرتی ندارند.اگر مدیری این تخلفات و فساد در ساخت و ساز را ببیند و چیزی نگوید به تمام مردم خیانت کرده است. و وقتی شهرداری این 

 ود اجازه می دهد که هیچ تفاهم نامه ای را نپذیرد.می بیند دیگر به خ

 :تبعیض درونی   2-2-2

کار متاسفانه سهم خواهی نظام مهندسی تا جایی پیش رفته که حتی برخی از رشته هایی که بر اساس نص صریح قانون باید از طرف نظام مهندسی به 

ام مهندسی ه برداران، معماران،شهرسازان و مهندسان تاسیسات هم جزو همین قانون نظگماشته شود، مورد تبعیض واقع می شوند. مگر نه این است که نقش

 .یفت ساختمان برای شما مدنظر است و شناسنامه فنی را الزم می دانیدیقه ای اعمال نظر می شود؟ اگر کیپس چرا به صورت سل و کنترل ساختمان هستند

یفیت ساختمان را به رسمیت بشناسید. قطعا وقتی نظام مهندسی ها بین اعضای خودشان تبعیض قایل نخستین کار این است که رشته های کلیدی موثر در ک

بنابراین هرجا که نیاز باشد، به قانون  می شوند،برخی نهادها هم این موضوع را امری عادی می دانند و همان رفتار را با نظام مهندسی ها خواهند داشت.

 (8) نند از قانون عبور می کنند.تمکین نموده و هرجا که صالح بدا



0 
 

 راه کارهای برای رسیدن به معماری پایدار :  -3

 (BMS) معماری هوشمند؛ سیستم مدیریت انرژی ساختمان  7-1

ان ققساختمان های هوشمند بناهایی هستند که در مصرف انرژی بهینه، تولید انرژی فعال، اتالف انرژی حداقل و مدیریت انرژی، کارآمد هستند. مح

ی خانگی انرژی مصرفی را به دسته های سیستم های انرژی جهانی، ملی، منطقه ای، محلی، صنایع و خانگی تقسیم بندی می کنند. در این بین مصرف انرژ

و و با نصب تابلوها و تجهیزات  (BMS) از اهمیت بسزایی برخوردار است که امروز مدیریت بر آن توسط سیستم های مدیریت انرژی ساختمان

مطرح شد و خود انقالب نوینی در فناوری خانه های هوشمند  1121 مند اولین بار توسط کلوبر ریز درحسگرهای الزم انجام می پذیرد. تفکر خانه هوش

 (4) .شکست مواجه شد اما نمودهای واقعی آن به سرعت در جهان به وقوع پیوست محسوب می شد هرچند که در آن زمان این تفکر با

 م صدور بخش نامه های تشویق کننده برای کارفرمایانلزو  7-2

خبره همانطور که در بخش برنامه لید مطرح شد، آنچه امروز در کشورهای پیشرفته جهان دنبال می شود، دسته بندی ساختمان ها توسط کارگروه های 

رعت می تواند اقبال عمومی مردم را در خرید این ساختمان ها به پس از ساخت است. تقسیم بندی ساختمان ها با نشان های طال، نقره، پالتین و ... به س

تر، دست آورد و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد، چرا که به طور مثال یک ایرانی حاضر است در خرید یک دستگاه اسپیلت با مصرف انرژی کم

به این روند در خرید ساختمان، آنکه باید مورد حمایت قرار گیرد، اما تا رسیدن  .برابر هزینه های اسپیلت های پرمصرف را بپردازد 2تا  1/1

سازه، مصالح، معماری داخلی، اصول معماری پایدار و ) به نظر می رسد کارفرمایانی که با رعایت اصول معماری در حوزه های مختلف  .کارفرماست

ی اجرایی مملکت مورد تشویق و یا تخفیف قرار گیرند. از طرفی تجربه نشان ...( موفق به دریافت نشان هایی بیش گفته شوند باید از طریق دستگاه ها

 .داده که ایرانیان به سرعت به این نوع برخوردها عکس العمل مثبت نشان می دهند

 لزوم تعیین جشنواره های معماری در حوزه عمومی  7-7

ست و این اصل در ایران، هنوز به چهارچوب انگیزه دهنده ای تیدیل نشده منطقی است که موفقیت کارفرمایان در گرو همکاری با مشاوران با دانش ا

است. شگفت آن که در حوزه های غیر ساختمان هر روز شاهد معیارهایی تشویق کننده از سوی سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی هستیم؛ این 

با سختمان وظیفه همه مهندسان و معماران است، اما باید پذیرفت که درست است که رعایت کامل دستورالعمل های صادره از سوی ارگان های مرتبط 

همچنین موضوع انرژی بایستی عالوه بر چک لیست های الزامی در هنگام ساخت، دارای گزارش  .در عمل رعایت نمی شود یا درست رعایت نمی شود

 (1) .مهندسان را مورد تشویق یا تذکر قرار دهد مصرف انرژی در سال های پس از ساخت باشد و کارگروهی با توجه به نتیجه عمل

 پیشنهاد ها :   -4

 .مقررات ملی ساختمان باید شکل اجرایی تری به خود بگیرد و جزییات اجرایی آن با شفافیت بیشتری در اختیار مجریان قرار گیرد 11مبحث  -1

دانش آموختگان این رشته در چک لیست های قبل و بعد از اجرای  مناسب است کنترل بحث رعایت صرفه جویی در مبحث انرژی توسط آگاهان و -2

 .ساختمان صورت گیرد

نیاز به حمایت دولتی در بخش های کالن دارد، به گونه ای که با توجه به ناگزیر بودن جهان آلوده این  ،  معماری سبز ، رسیدن به معماری پایدار -7

 .وژه برتر در دستور کار کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها قرار گیردروزها، چنین مبحثی بایستی در سرفصل انتخاب پر
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ل ضمن ابراز امیدواری مبنی بر توجه بیشتر بخش ساختمان کشور به استانداردهای جدید مورد استفاده جهان و همچنین توجه کارفرمایان به اصو -4

ختمان های اروپا و امریکا مورد توجه قرار می گیرد، امید است که در آینده که به عنوان مرجع و استاندارد در سا LEED (6) هفت گانه استاندارد

ه برای ایران باید بازنویسی که البت LEED نزدیک ساختمان های ساخته شده در ایران در زمره ساختمان های سبز قرار گرفته و موفق به اخذ استاندارد

 مصالح، پایدار، معماری سازه، حوزه در ساختمان  یی که تعیین کننده کیفیت های مختلفشوند. عالوه بر آن تقسیم بندی ساختمان به نشان ها شود

 (3) .باشد موثری گام ساختمان کیفیت و ارزشیابی های حوزه در ها کننده مصرف عمومی شناخت در تواند می...  و مبلمان داخلی، معماری

پایدار حتما متحمل هزینه های اجرایی بیشتری خواهند شد، بایستی در صورت تایید  کارفرمایان به عنوان کسانی که به دلیل الگو های معماری -1

 .کارگروه های خاص مورد تشویق و تخفیف نقدی در دریافت مجوزهای ساخت از سوی ارگان های مجوز دهنده قرار گیرند

ستی مورد نقد کارشناسانه قرار گیرند و در قالب برگزاری طراحان، ناظران و محاسبان در حوزه های مختلف معماری به ویژه معماری پایدار بای -6

 .جشنواره های سالیانه مورد تشویق قرار گیرند که بدیهی است بر اساس یک خرد جمعی باید کارگروهی جهت این کار تعیین شود

 م .ری از تخلفات بوجود آوریوارد کردن مهندسان انرژی به بخش ساختمان ونظارت بر پروژه های ساختمانی شرایط مناسبی برای جلوگی -3

 مهندسان انرژی به عنوان بخش مهمی از ناظران ساختمانی در جهت رعایت اصول معماری پایدار و  مصرف درست انرژی استفاده شود. از   -8

 

 :زیر عنوان نمود در راستای مطالبی که مطرح گردید می توان در جهت طراحی برای یک معماری پایدار، اشارتی عینی و قابل لمس تر به صورت

 .توجه به کلیه مطالب و ساختارهایی که در آن سعی در جهت طراحی معماری پایدار مطرح و پیشنهاد گردیده است

جمع آوری   - سقف ها با قابلیت تهویه طبیعی  - شناخت مفهوم ساختمان مریض  - دیوار های سالم جهت مسکن سالم  - مسکن + آفتاب و فضای سبز

عایق کردن ساختمان با   - بهبود سیستم های گرما و سرماساز  - بهبود سرویس های بهداشتی و سیستم های تاسیساتی  - آب های باران و استفاده از

نحوه ی   - طراحی و ساخت صحیح درب و پنجره به عنوان رابط داخل و خارج ساختمان  - بوجود آوردن بدنه و سقف ها با الیه های مجوف هوا

پایدار است، که می بایستی مورد  ، و در خاتمه باید گفت که اصوال پیشرفت  - فضاهای زندگی با کمترین ضایعات مانده از سوخت نورگیری صحیح

 (۷:۷۳۳۱شهروز تهرانی، )توجه همگان قرار گیرد. 

 نتیجه گیری 

اولیه ا به دید آفریدگارشان نگاه کنیم و از همان مراحل ما نیاز داریم که به ساختمان ه .همان طور که طبیعت زنده است ساختمان ها نیز زنده هستند

. ارتباطی که طراحی با دید زندگی و زنده بودن به موضوع نگاه کنیم تا بتوانیم ساختمانی را طراحی کنیم که تمام نیازهایش را جواب دهد گرما و سرما 

ای شرایط موجود حی معماری از دیدگاه من یعنی خلق بهترین موضوع برمی خواهد با محیط اطراف بر قرار کند . تحمل شرایط سخت آن محیط . طرا

مشکل ما عدم عایت و نظارت ساختمانی است خوشبختانه همه ی مجریان قانون و مسئولین  . موضوعی که بعد از خلق تمام نیازهایش را پاسخگو باشد

 آگاهی کامل را در زمینه های عنوان شده ، دارند.
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