
 مدارسطراحی  و انعکاس آن درپایداری معماری  مفهوم

 
 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمي واحد عجب شیر، عجب شیر ، ايران

 زيبا خدايي

z.khodaei.90@gmail.com 

 

 چکیده

دنیای طبیعي و براساس همین معیار تالش نموده با . انسان در طول تاريخ سعي در شناسايي و ارزيابي محیط خود داشته است

وبا رشد روز افزون جمعیت رسیدن به عوامل توسعه پايدار از دغدغه های جدی مطالعات .خود ارتباط صحیح و مناسبي پیدا کند

با اين شرايط ، معماری پايدار، چه به عنوان عملي در راستای خلق فضای انساني و تنظیم رابطه انسان و  .اجتماعي به شمار مي رود

چه به عنوان محصول اين فرآيند ،همواره با محیط پايدار در آمیخته و در يک چهار چوب کلي مي توان آن را به  محیط فیزيکي و 

 .تعبیر نمود "خلق محیط پايدار انسان ساخت "معني

و مدارس   فضاهای آموزشيتاثیر آن بر طراحي  و معماری پايدارمفهوم  اين مقاله با توجه به اهمیت معماری پايدار در عصر حاضر و

برای داشتن مدارس پايدار الزم است اصول و  .قرارمي دهد بررسيرا به عنوان يکي از مهمترين  ساختمان های کاربردی مورد 

و از جمله  ن اصول اقدام به طراحي کنیمآطراحي پايدار را طبق تعريفي که برای مدرسه مناسبت دارد، بکار برده و در راستای 

ايجاد امکان تعامل مدرسه با طبیعت و و  استفاده حداکثر از نور طبیعي به جای نور مصنوعيو   ر طرحشناخت و بررسي دقیق بست

 .پرداخته است چید مان مناسب فضاها با در نظر گرفتن اصول تنظیم شرايط محیطيو  دانش آموزان با طبیعت
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 مقدمه 

 گونه 00222 نابودی به منجر ما توسط زمین نابودی که سازد مي نشان خاطر را مسئله اين کتابش فصل آخرين در جنکز چارلز

 مجله براساس جديدتری مدارك! ساعت يک در نابودی سه يا و روز يک در انقراض چهار و هفتاد يعني شود مي يکسال در زيستي

 ! روز   يک در انقراض صدها يعني دهد مي نشان باالتر را تعداد اين ،0222 ژانويه 13 مورخ تايم

در اين میان توسعه به عنوان يکي از بزرگترين عوامل تغییر محیط زيست و به تبع آن ساخت وساز که جزو صنايع بزرگ در 

به مخاطره انداختن استخدام نیروی انساني ، باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی ، فرسايش خاك و آلوده کننده محیط زيست و 

 .سالمتي و بهداشت مردم است ، بر بحران انرژی دامن میزند 

با افزايش میزان آلودگي محیط زيست هشداری برای جهانیان محسوب شد ، سبب تشکیل  3691بحراني که در اواسط دهه ی 

 .مود گروههای طرفدار محیط زيست گرديد و مفهوم  گسترده ای تحت عنوان پايداری را پیگیری ن

توسط کمیته جهاني گسترش محیط زيست ، تحت عنوان رويارويي با نیازهای  3699اصطالح پايداری برای نخستین بار در سال 

عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آينده ، برای مقابله با نیازهايشان مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده 

 .میشود 

هنگام با تغییرات اجتماعي ، اقتصادی و پیشرفت های علمي و فن آوری موضوع توسعه پايدار به عنوان يکي از  در دنیای امروز

بحث توسعه پايدار که امروزه تمام جوامع علمي را به خود مشغول . اصلي ترين معیارها در طراحي فضاهای آموزشي در آمده است 

عنوان پايداری محیطي مطرح شده که در سالهای اخیر مبحث جديدی تحت و  داشته در سه بخش پايداری اقتصادی، اجتماعي

 فرهنگي هم بدان افزوده گشته است

ها و تشکالت ديگر در سالهای اخیر فعالیتهای پراکنده ای در اين مقوله انجام داده اند اما متاسفانه نتوانسته  برخي مدارس و دانشگاه

با اهدافي ( دوستدار طبیعت)های سبز  مدارس و دانشگاه. و آلودگي هوا ايفا کند اند نقش بسزايي در رفع مشکالت محیط زيستي

روشن به منظور خودکفايي در تولید انرژی، بازيافت مواد و بهره برداری از انرژی های تجديد پذير مي تواند به عنوان الگويي قابل 

دولتي و غیر دولتي، بیمارستان ها، و غیره که در نهايت تاثیر از قبیل سازمان های اداری . تعمیم به ساير بخشهای جامعه نیز باشد

 . شاياني بر پاکسازی شهر خواهد داشت

 

 مواد و روش ها 

با . اين مقاله شیوه های طراحي پايداردر مدارس را به عنوان يکي از مهمترين ساختمان های کاربردی مورد تحلیل قرار مي دهد

پايدار و اصول آن  استفاده از منابع کتابخانه ای پس از بررسي مفهوم پايداری و عوامل توسعهاستفاده از روش توصیفي و تحلیلي و 

 .در ساختمان های آموزشي پرداخته

 

 



 

 

 پایدار مفهوم توسعه

 واژه ترجمه مقابل در "پايدار " واژه. بود "پايدار توسعه " بحث پیدا کرد ، معماری در بسزائي تاثیر که کلیدی مفاهیم از يکي

 گرفته «کردن نگهداری» يا و «نگهداشتن» معني به( sustain) فعل از( sustainable) واژه. است( sustainable) انگلیسي

 سبز گروه انديشمندان يا و جهاني های کمیسیون طرف از "پايدار توسعه " يا پايدار مفهوم مورد در زيادی تعريفات. .است شده

 :شود  مي اشاره تعاريف اين اهم به زير در. نیست دست در پايدار توسعه از جامعي تعريف است، مهم آنچه ولي شده، پیشنهاد

 در آينده های نسل های توانائي دادن دست از بدون را کنوني نیازهای بتواند که ای توسعه نوع ان: براند تلند  کمیسیون تعريف -

 .کند  تأمین شان نیازهای تأمین

 تمام برای هايي فرصت و بهزيستي موجب که گیرد مي بر در را اقتصادی رشد از جديدی مفهوم پايدار توسعه: الهه  کنفرانس -

 بین از خود شخصي منافع برای را موجود های ظرفیت و طبیعي منابع معدودی تعداد که نیست عادالنه و گردد مي جهان مردم

 (022،ص  3199باني مسعود ، ) .ببرند 

 تعریف معماری پایدار 

 .کرد  تعبیر "ساخت انسان پايدار محیط خلق"معنای به را پايدار معماری توان مي کلي چوب چار يک در

 ديدگاه از شرط اين. است  محیط مختلف نظامهای میان پويا تعادل محیطي ، برقراری پايداری در اساسي شرايط پايدار ، محیط

 :پايداری  به همزمان دستیابي عملي ،

 .باشد  ، مي اقتصادی نظام - 1 فرهنگي -اجتماعي نظام  - 0شناختي  بوم نظام  -3

 رويکردی و نگرش آن در که چرا دانست فعلي زمان به متعلق و خاص گرايش يک يا سبک يک توان نمي را معماری در پايداری

 .است واعتبار اهمیت حايز شرايط هر حسب بر و هرزمان در شودکه مي مطرح اخالقي

 آينده و ها اکوسیستم بهتر اداره و حفظ همه ، برای زندگي سطح ارتقاء بهبود اساسي، نیازهای تامین پايدار ، توسعه اصلي هدف

 توسعه واژه اصلي خصوصیات از را آن بسیاری که است تناقضي متضمن خود هدف اين. است  شده ذکر سعادتمندتر و تر امن های

صیادی .)ها  اکوسیستم حفظ حال، عین در و تر مرفه ای آينده و عموم زندگي سطح بهبود برای الزم رشد تأمین دانند ؛ مي پايدار

 ( 39،ص  3162و همکاران ،

 

 اصول کلی معماری پایدار 

 کلي اصل شش به معتقد ، (اقتصادی اجتماعي، ، محیطي) پايدار معماری در شده بیان گانه سه اهداف با ارتباط در ،زجنک چارلز

 :  از عبارتند ششگانه اين اصول. رسید  پايدار معماری يک به توان مي اصول اين رعايت با که دارد عقیده و است

 حفاظت از انرژی: اصل اول 



  برساند؛ حداقل به را فسیلي های سوخت به ساختمان نیاز که شود ساخته طوری بايد بنا

 کار با اقلیم: اصل دوم 

  باشند؛ داشته هماهنگي احداث، محل در موجود انرژی منابع و اقلیم با که شوند طراحي طوری بايد بناها 

 کاهش استفاده از منابع جديد: اصول سوم 

 خود، مفید عمر پايان در و دهند کاهش ممکن حد تا را جديد منابع از استفاده میزان که شوند طراحي طوری بايد ها ساختمان

  روند؛ کار به جديد منبع عنوان به جديد، بناهای ساخت برای

 احترام به کاربران: اصل چهارم 

  است؛ برخوردار خاصي اهمیت از ساکنان، جسمي و روحي نیازهای شدن برآورده پايدار، معماری در

 احترام به سايت: اصل پنجم 

  باشد؛ داشته سنخیت اطراف، محیط با و گیرد قرار خود زمین محیط در ماليمت با بايد بنا

 

 :اصل ششم 

 باني) «يابد تجسم – شود مي سالم زيست محیط شدن ساخته به منجر که کامل روند يک در بايد پايدار معماری اصول تمام

 (021 ص ، 3199 ، مسعود

با شنیدن همه ی اين تعاريف ، اهداف و اصولها  میتوان بطور خالصه بیان کرد که ؛ ساختمان پايدار ساختماني است که کمترين 

بنابراين استفاده معقول از منابع . را با محیط طبیعي پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد  ناسازگاری و مغايرت

طبیعي و مديريت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعي محدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده و باعث بهبود کیفیت 

 .محیطي مي شود 

 

 در طراحی فضاهای آموزشیانعکاس معماری پایدار و  عوامل تاثیر گذار 

فضاهای آموزشي در مفهوم عام نظام هايي هستند که از پنج جز اصلي يعني معلمین، کادر اداری و خدماتي، برنامه های آموزشي و 

بخش خالصه مي   0در اين بین کارکرد اختصاصي محیط فیزيکي در . پرورشي، گروه همساالن و محیط فیزيکي تشکیل مي شوند

تسهیل فرآيند ياد گیری جهت دست يابي به ( امل مزاحم يا مخرب و منابع استرس محیطي بحفاظت از افراد در برابر عو(الف:شود

بر رفتار دانش آموزان ... روانشناسي محیط تاثیر عوامل محیطي مانند سرو صدا، نورو ( .3106رحمتي ، ) اهداف آموزشي و پرورشي

مان نظیر اندازه کالس ها و مدارس، بوم شناسي ، محیط به ويژه در رفتار يادگیری آن ها در زمینه مشخصه های فیزيکي ساخت

 .کالس ، اندازه پنچره و سختي و نرمي سطوح بررسي مي کند

طراحي اقلیمي . ارزش يک فضای معماری در هر عصر و منطقه ای بستگي به مطابقت ساختمان با اقلیم خاص آن منطقه دارد 

طراحي ساختمان اولین خط دفاعي در مقابل عوامل اقلیمي خارجي  روشي است برای کاهش همه جانبه انرژی يک ساختمان،

 ها، ساختمان هايي که بر طبق اصول طراحي اقلیمي ساخته شده اند ضرورت گرمايش و سرمايشدر تمام آب  و هوا.بناست

 . دمکانیکي را به حداقل کاهش مي دهند و در عوض از انرژی طبیعي موجود در اطراف ساختمان استفاده مي کنن

 



 

 طراحی مدارس پایدار

مدارس پايدار ، مکاني است که نسبت به ويژگي ها و شرايط محیطي و مکاني پاسخگو و کنش مند است و از قابلیت های محیط 

بستر خود در راستای ايجاد شرايط محیطي استفاده بهینه مي کند و البته قابلیت انتقال اين روش ها توسط آموزش ديداری و 

بدين ترتیب نه تنها از تعادل بوم شناختي بر خوردار خواهد بود و کمینه صدمات .دانش آموزان غیر قابل انکار خواهد بودبصری به 

را به محیط زيست دارد و نسبت به شرايط، انطباق پذير و در نتیجه تداوم پذير است بلکه ارزش آن زماني بیشتر مي شود که قدرت 

تامل بیشتری در موضوع حاکي از آن است که مفهوم پايداری در عرف . ر حائز اهمیت خواهد بودانتقال مفاهیم آن به مراتب بسیا

های قديمي و فرهنگ های کهن بشر هم ريشه داشته و در زندگي سنتي، در قالب تکريم و حرمت گذاری به طبیعت و منابع 

 .ثابه تالشي برای احیا مفاهیم کهن دانستاز اين رو مي توان اين گونه فعالیت ها را به م. طبیعي جلوه گر شده است

 مدارسدر اهداف طراحی پایدار

 کیفیت مناسب هوا، کنترل دلخواه به حداکثر رساندن آسايش دانش آموزان؛ به واسطه انجام جذب نور، منظر دلپذير،

 رطوبت، مراقبت های موثر کیفیتي و پیش بیني های الزم ايمني، کنترل مناسب انساني

  جهت سیالن و تحرك مناسب دانش آموزان در فضای مدرسه ايجاد امنیت قابل تحقق،سهولت در کار آمد؛برنامه ريزی

 .انطباق و تغییر پذيری،قابلیت پاسخ گويي در برابر نیاز های دانش آموزان، در هم آمیختگي سازه ساختمان با تاسیسات

 پیچیدگي در فضا و  یساتي، موتور خانه، تقلیل؛از طريق تقلیل فضاهای تاسبه حداقل رساندن هزينه احداث ساختمان

 .عناصر خدماتي ، هماهنگ سازی سازه و عناصر خدماتي، استفاده از سازه کار آمد

 ؛ازطريق استفاده از مصالح با دوام، تجهیزات با عمر زياد، سیستم های کنترلي محیطي  تقلیل هزينه نگهداری ساختمان

برای نگهداری و تعمیرات زيرا در صورت بروز هر گونه مشکل در ساختمان ساده و قابل اطمینان ، دسترسي مناسب 

 .مدرسه، در روند آموزشي مدرسه اخالل ايجاد شده و کارايي که يکي از اصول مهم پايداری است ، از بین میرود

 افت آب حفاظت و بهبود بخشیدن ارزش های طبیعي توسط در هم آمیختگي با طبیعت ، جمع آوری آب باران و باز ي

 شیرين، باز يافت موثر از فاضالب و به کا رگیری آن

  ،به حداقل رساندن هزينه های جاری برای انرژی با استفاده از حداکثر انرژی های رايگان مانند نور روز،گرمای خورشید

ساختماني، به  ، روش های موثر و مناسب کنترل و نظام های کارآمدباد، کنترل تغییرات دما با عايق کاری حرارت مناسب

. آموزشي و مدارس بر کسي پوشیده نیست کار گیری گیاهان،که امروزه تاثیرات مثبت رواني وجود گیاهان در فضاهای

 .گیاهان عالوه بر ايجاد فضايي پوياتر،باعث ايجاد سر زندگي و انرژی در دانش آموزان نیز مي شود

 د را بتواند با توسعه و افزايش نیازمندی ها وفق دهد و تغییر طراحي برای تغییر از طريق طراحي ساده و مدوالر که خو

از محاسن مدارس مدوالر مي توان سرعت در ساخت و ساز و همچنین . نقشه و کار کرد ها در درون بنا را آسان کند

 .قابلیت گسترش آن در آينده را نام برد



  باغچه ها در درون ساختمان حداقل نمودن فضای به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده؛ از طريق تقلیل مساحت

و تاسیسات بر طرف نمودن ضرورت سقف کاذب در ساختمان  کانال کشي های هوا، بیشترين ترکیب عناصر سازه ای

 .مدرسه

ن ٱای برای داشتن مدارس پايدار الزم است اصول طراحي پايدار را طبق تعريفي که برای مدرسه مناسبت دارد، بکار برده و در راست

 :که به اختصار در زير آورده شده اند. اصول اقدام به طراحي کنیم

 

 شناخت و بررسي دقیق بستر طرح 

 سازماندهي و تلفیق مناسب فضاها با عملکرد های مشابه 

 چید مان مناسب فضاها با در نظر گرفتن اصول تنظیم شرايط محیطي 

 استفاده حداقل از وسايل و تاسیسات مکانیکي 

  حداکثر از نور طبیعي به جای نور مصنوعياستفاده 

 ايجاد بستر مناسب برای ياد گیری اصول پايداری و تاکید بر اهمیت آن برای دانش آموزان 

 ايجاد امکان تعامل مدرسه با طبیعت و دانش آموزان با طبیعت 

 

 نتیجه گیری

در طراحي  پايدار معماری اساسي و اصلي ودن اصولِشده در اين مقاله ، به طريقي سعي در بیان نمارائه  ما با تحلیل و بررسي 

کاهش مصرف منابع غیر قابل تجديد ، توسعه محیط طبیعي و حذف يا کاهش مواد سمي آسیب رسان به :  جمله ازمدارس 

ابنیه همچنین توجه به انرژی های پاك و نوين و سیستم های مربوطه، که مهمترين آنها در تامین انرژی  و.طبیعت  داشته ايم 

استفاده از اين سیستم .سیستم های خورشیدی مي باشد، مي تواند راه گشای بسیاری از مشکالت مربوط به تامین انرژی بنا باشد 

های نوين در قالب معماری خورشیدی و تلفیق آن با معماری اقلیمي گامي نو در طراحي و معماری ابنیه بوده و تاثیر به سزايي در 

 .آينده خواهد داشت الگوی مصرف انرژی در

با توجه به مباحث ارائه شده مي توان مفهوم توسعه پايدار در معماریِ عصر حاضر را ، در بکارگیری مديريت يک محیط پاك وسالم 

 .بر اساس بهره برداری مؤثر از منابع طبیعي تجديد شونده و انرژی های پاك با رعايت اصول اکولوژيکي دانست 

هماهنگي هر چه  و انرژی منابع و يمحیط های آسیب کاهش ، و مدارس پايدار پايدار فضاهای آموزشيطراحي  غاييهدف  لذا

له رحبه معنای ديگر ،فلسفه طراحي پايدار،پشتیبان و مشوق نگرش ها و تصمیم هايي است که در هر م. مي باشد  طبیعتبیشتر با

 .سالمت استفاده کنند گان را نیز در نظر گرفته باشداز طراحي ،ساخت و سپس مصرف ،تاثیرات منفي بر محیط زيست و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع و مراجع

 خاك نشر ، انتشارات (معماری و مدرنیته پست)،  3163  سوم امیر ، چاپ مسعود ، باني 

 کسری کتابکده ، انتشارات (کوچک ای سیاره برای پايدار شهرهای)،  3160 ، راجز، ريچارد 

  01،مجله مدرسه ، شماره (تاثیر زيست محیطي بر رفتار در محیط های آموزشي)3106رضا،رحمتي ، محمد 

  ،13آبادی ، شماره مجله ،((پايدار معماری های وپروژه مباني بر مروری) فردا برای امروز ساختمان)، 3199سفاليي،فرزانه 

 لوتس ، انتشارات (پايدار معماری)،  3162،  مهدی احسان ، مداحي ، سید صیادی ، سید 

 ،سبحان نور: چاپ دوم ، تهران ،(دستور زبان طراحي محیط های ياد گیری مفاهیم و تجربه ها )،3191کامل نیا 

  ،کنفرانس ملي بنای ماندگار، (اصول توسعه پايدار در طراحي فضاهای آموزشي)،3163کاملي،محسن 

  ،ايرج شهروز تهراني، نشر : ، ويرايش دوم، مترجم"پايدارهايي به سوی معماری  کتاب رهنمون"،3196ادوارد، برايان

 321مهرازان، تهران، صفحه

 ،مجموعه مقاالت "مدرسه سبز، رويکردی پايدار درطراحي مراکز آموزشي"،3162ملک محمودی، رضا و صفری، زهرا ،

 .3دومین همايش ملي معماری پايدار، همدان، صفحه 

 

 

 


