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 چکیده
 

در این جهان، معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تأمین زندگی            

می باشند که در بوده اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و ... همه و همه فعالیت هایی   مطلوب انسان

صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان  توسط معماران طراحی شده فضاهای

وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد. کاربرد مفاهیم پایداری و  تاثیر مستقیم خواهد داشت، 

هایی آن با عنوان "معماری  نموده اند که مهترین سرفصل آغاز» معماری پایدار«به نام  توسعه پایدار در معماری، مبحثی

.ایجاد می گردد  سبز" اکوـ تك"، "معماری و انرژی ـ معماری                                          

 

  معماری پایدار,توسعه پایدار,فرآیند معماری,طبیعت,اقتصاد.: هواژکلید 
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 مقدمه    

 

پیشرفت و توسعه تکنولوژی بکار میرود به معنای: بازگشت وهویت بخشیدن ذهن آنچه در این دهه به نام   

وهمگام با طبیعت زندگی اش بود،می باشد .به بیان صریح تر  گذشته ی بشر که در پی ابداع آنچه که پاسخگو

میسازد "تفکر چرخش  بازگشت به "پایدار گشتن" است. آنچه امروزه همگان را بسوی مسیری هماهنگ راهی

ارگانیکی در مسیر سبز " می باشد.این اندیشه جامعه معماران را بر آن داشته که فضایی خلق کنند که خود 

و بازدوباره موجودیت بخشیدن به فضای معماری را داشته باشد. و آنچه زیباست که در  توان بازگشت به طبیعت

معماری  نیز باشد. پایدارگوی مسیر عملکردش ، پاسخ بفردی ، سادگی، اقتصادی بودن و تنوع در عین منحصر

های مهم معاصر به حساب آورد  را شاید بتوان یکی از جریاناست  پایدار طراحي مجموعه که در واقع زیر پایدار

درصد از ذخایر ٥٠رود. براي مثال،  میالعملی منطقی در برابر مسایل و مشکالت عصر صنعت به شمار  عکس که

های زیست محیطی شده و خواهد  بحران شود که این به نوبه خود منجر به ها مصرف می سوختی در ساختمان

 درک خواهد بود.شد. بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبي قابل 

 

 

  مسئله بیان 
و پایان  معماری پایدار بحث برانگیز ترین موضوع در جهان می باشد به دلیل بحران های انرژیامروزه توسعه و 

پذیر بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر و نابودی محیط زیست وآلودگی ها,به دلیل استفاده بیش از رویه  از 

گرانی گان ضرورت یافته است.برای مصرف کنند انرژی ها فسیلی لزوم استفاده از انرژی های جدید و جایگزین

سوخت و لزوم صرفه جویی در انرژی,تفکر استفاده بهینه از آنرا که ثروتی ملی برای هر کشوری به حساب می 

آید مهمتر از گذشته جلوه می دهد.لذا در ساختمان سازی,یک سازه در عین اقتصادی بودن باید به گونه ای 

,در معماری پایدار هدف ایجاد محیط مصنوع  با کمترین آسیب طراحی شود که مصرف انرژی در آن کاهش یابد

رسانی به طبیعت و جلوگیری از بر هم زدن این تعادل را مد نظر قرار داده است و نیاز انسان به آسایش و راحتی 

از راهکارهای ارایه شده در جهت بهره گیری از عوامل و عناصر طبیعت است تا کمترین آسیب به محیط پیرامون 

برای ایجاد تعادل میان سطوح تنوع زیستی، سه اصل توسعه صنعت ساخت وساز پایدار که در جهت . ارد شود و

  .و حفظ تنوع زیستی در شهر باید رعایت شوند، به شرح زیر است

 

 :استفاده پایدار از منابع زیستی •

 

شوند،  های توسعه در کجا استفاده می برداری شده در سامانه بدین معنا که باید دقت شود که منابع زیستی بهره 

شوند استفاده شود. به عنوان  داشت، و از منابعی که سریعتر جایگزین می توان آنها را پایدار نگه و چگونه می
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توانند جایگزین  کرده و میمثال؛ از چوب درختهایی باید استفاده شود که سریعتر رشد 

که نوع خاصی از بین نرود، و یا مثال مساحت جنگلها را مقدار ثابتی  شوند. همچنین از منابع متنوع استفاده کرد،

 .نی کمتر نشوند، و یا از گونه خاص موجودی به علت منافع اقتصادی حمایت نشوندیداشت و از مقدار مع نگه
  :استفاده از منابع تجدید ناپذیر •

استفاده عاقالنه از منابع غیر قابل تجدید باید به طور گسترده اعمال شود. به عنوان مثال؛ استفاده از منابع 

فسیلی برای سوخت غیر عاقالنه است. و یا در ساختن صندلی از چوبی استفاده شود که در طبیعت از سرعت 

 .پذیری و جایگزینی باالتری برخوردار است تجدید
ای نخورده و  شود که به اصل منبع لطمه ل از چوب (به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر) باعث میکاربرد معقو •

شود از موادی که  امکان جایگزینی آن در طبیعت وجود داشته باشد، و حتی در نوع رنگی که در آن بکار برده می

 .کمتر که برای محیط زیست ضرر دارد استفاده شود
 

 حفاظت از تنوع زیستی: •

 

و مشارکت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع زیستی موجود الزامی  از منابع زیستی به خوبی نگهداری شود، 

باشد. طوری از سامانه استفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشند. مردم به طور صحیح از منابع 

ی در جای خود و به صورت بهینه محیطی بهره گیرند، و به آنها آموزش داده شود که از هر محصول یا منبع

استفاده کنند. مثال در مورد مبلمان شهری، استفاده صحیح از ان به مردم آموزش داده شود. و با اندك نقصی به 

بلکه تعمیر و یا در غیر این صورت به محصولی دیگر تبدیل و یا در نهایت مواد اولیه آن   کنار گذاشته نشوند،

 )ی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایداربازیافت شود. (مفیدی، مبان

های متداول  عالوه بر فاکتور .طراحی پایدار همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیك، برق و سازه است

طراحی مانند زیبایی، تناسب و بافت و سایه و نور و امکاناتی که باید مد نظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به 

طی، اقتصادی و انسانی توجه نموده و اصول اولیه آنرا که به قرار زیر است، مد نظر عوامل طوالنی مدت محی

 :قرار دهد
 

 :درك محیط •
 

توانیم  شود. اگر ما به امکانات محیطی که در آن هستیم آگاه باشیم می طراحی پایدار با درك از محیط آغاز می 

شدن مراحل طراحی از جمله جهت قرارگیری از صدمه زدن به آنها جلوگیری کنیم. درك محیط باعث مشخص 

نسبت به خورشید و چگونگی قرارگیری ساختمان در سایت و حفظ محیط پیرامون و دسترسی سیستم نقلیه و 

 .گردد پیاده می
 

 ارتباط با طبیعت •

 
تر، ارتباط دادن طبیعی به محیط طراحی  طبیعی  چه ساختمان در داخل محیط شهری باشد و چه در یك محیط :

 .بخشد شده روح و جان می
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  درك روندهای موجود در طبیعت: •

 

شود. به بیان دیگر  الشه یك موجود، غذای یك موجود دیگر می .در سیستم موجود در طبیعت زباله موجود نیست

شوند تا  ا میـــدهایی که باعث احیــــــی می گردد. رونــــهای طبیع ام بشر به نیازهای انواع گونهموجب احتر

 .اندن ما می انجامندــضایع کردن، به بیشتر زنده م
 

 :درك تأثیرات محیطی •
 

 :پایدار سعی در درك تأثیرات محیط از طریق ارزیابی و تحلیل سایت دارد طراحی 
توان از  بطوریکه تأثیر منفی محیطی را می,های ساختمان سازی مصرفی، سمیت مصالح و تکنیكارزیابی انرژی 

طریق استفاده مصالح ساختمان سازی پایدار، مصالح با سمیت کمتر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش 

 .داد
 

 :روند مشارکتی طراحی •
 

مکاری با مهندسین مشاور و متخصصین دیگر در مراحل دانند. ه طراحان پایدار، اهمیت توجه به هر نظری را می

 .کنند پذیرد. طراحان همچنین به نظرات ساکنین محلی و همسایگان محلی نیز توجه می اولیه طراحی صورت می
 

 :درك مردم •
 

زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و بعبارتی طراحی و :چند ارزش در بر دارداز معماری پایدار ترکیبی 

 .ساختمان سازی هماهنگ با محیط
یك معمار باید زیرکانه چند فاکتور را در نظر بگیرد: مقاومت و پایداری و طول عمر بنا، مصالح مناسب، و مفهوم 

ساخته شدن محیط زیست سالم مي منجر به  که تمام اصول معماري پایدار باید در یک پروسه کامل و کانسپت

ها ... حفظ  زهای نسلهای آینده ... توجه به ظرفیت قابل تحمل اکوسیستمپاسخگویی به نیا .تجسم یابد شود

ثروت و سرمایه طبیعی ... نگهداری و ارتقاء سیستمها ... بدتر نکردن..... پایدار کردن زندگی 

را توسعه بشر.....حفاظت از محیط زیست ... یکپارچه کردن حفاظت و توسعه به عنوان رویکرد کلی..." 

توسعه پایدار، یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معانی متفاوت و بسیاری دارد و در  میم.پایدار می نا

نتیجه فراوانی این معانی، واکنش های مختلف صاحب نظران را بر می انگیزاند. مفهوم توسعه پایدار، یک نوع 

اقتصادی می  -عیتالش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتما

باشد. مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این 

مسأله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته 

عمده به عنوان یک موضوع خارجی نسبت به بشر، تلقی می بود در تضاد است. در دو قرن گذشته، محیط به طور 
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شده است و در نتیجه برای استفاده و استثمار انسان، مشکالت محلی اساسًا به صورت 

محلی دیده می شدند. در این دیدگاه، ارتباط انسان و محیط، به صورت غلبه انسان بر طبیعت درک می شد و 

ی تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی فایق آید. این دیدگاه مرتبط با باور داشتند که دانش و فن آوری بشر م

توسعه سرمایه داری، و انقالب صنعتی و علم مدرن می باشد. همان طور که بیکن یکی از پایه گذاران علم 

مدیریت محیطی بر پایه ) برای بشر ساخته می شود و نه بشر برای جهان جهان,(مدرن، آن را مطرح می کند

ریت منابع طبیعی بود که تصدیق می کرد، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و این منابع می بایست به جای مدی

استفاده سریع و بدون برنامه، مدیریت شوند تا حداکثر استفاده در سالیان طوالنی از آنها مقدور باشد. همچنین 

در نتیجه آگاهی و توسل به آن افزایش  علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی حاکم گردد، که

تولیدات، به عنوان اولویت، تعریف می گردد. این نگرش، کلیدی بود برای ایجاد رفاه در زندگی بشر و از طریق 

 رشد اقتصادی، فقر و تهیدستی می توانست مغلوب گردد.

 

 
 

  طی: اهداف توسعه پایدار در رابطه با مسائل محی١نمودار                  
 

معماری پایدار به عنوان یک فرآیند نه به عنوان محصول درک معماری پایدار شامل سؤال هایی است درباره 

 یپایدار
یک ساختمان از لحاظ زمینه فرهنگی اجتماعی آن و به همان اندازه توجه به زمینه محیطی اش. سؤاالت 

 دیگری نیزی وابسته 

اینجا منظور جستجوی روش در چه معنی است؟  معماری به درپایداری در این رابطه مطرح می شوند؛ از قبیل 

معماری برای پایداری به چه  ((معماری باید وفق داده شود. و سؤال دیگر اینکهبا هایی است که از طریق آن 

منظور در نظر گرفتن معماری به عنوان چیزی است که در میان فاکتورهای همکاری در سؤال دوم  ))معناست؟

ه بسیاری قرار گرفته است تا دستیابی به زیست معنی دار آدمی را در یک محیط اجتماعی غیر قطعی مقدور کنند

  .سازد

اول، از طریق درك انواع فعالیت هایي که در یك ساختمان اتفاق خواهد افتاد، آشکار مي شود. پاسخ  سؤال

شده، دارد. اگر بي رحمانه قضاوت شود، سؤال دوم، بسیار مشکل است همچنان که نیاز به داوري آنچه ساخته 

 حفظ طبیعت

 کنترل رفتارھای انسانی

فرآیند تغییر در استخراج  افزایش دوام منابع
 معادن

طراحی نقشھ مسیری کھ 
بر روی مجموعھ از 

روش ھا و اصول اخالقی 
 .متمرکز است

تغییر رابطھ انسان و 
 طبیعت

اھداف توسعھ پایدار در 
   رابطھ با مسائل محیطی
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در بسیاري از موارد، پاسخ به اینکه آیا آنچه پایدار شده واقعًا پایدار است، یا فقط جزئي 

مي باشد. با پاسخ نه معمار باید روشن کند که چه چیزي را به کار گیرد، و اگر نادرست است چگونه باید آن را 

ن فرم ساخته شده و آنچه که باید پایدار شود اینگونه است که باید اصالح کند. ایجاد یك ارتباط صحیح بی

توجه طراحي را از یك ساختمان به عنوان یك محصول تمام شده، تغییر داد و به فرآیندهایي توجه کرد که در 

برگیرنده این موضوع هستند که چه چیزي حمایت مي شود؟ چگونه با فرآیندهاي دیگر متناسب مي شوند و 

اطالعات،  مي کنند. بدین معني که آنها را به عنوان یك گره در تقاطع جریان هاي خدمات، مصالح، همکاري

مردم و دیگر چیزهاي زندگي دید معماری پایدار به معنی یک فرآیند است که می تواند تکرار شود. پایداری یک 

ی وشی که با نیاز های حفاظتمفهوم است که بیشتر به عنوان اندازه ارزش یک روش به کار برده می شود. ر

ذیر و بادوام مواجه می شود. بنابراین در این جا روی فرآیند به اندازه محصول ر پمعاصر از طریق یک رفتار تکرا

نهایی توجه می شود. معماری پایدار به طور قطع تشخیص می دهد که محصول نهایی در اثر زمان ممکن است 

جایگزین گردد. ولی فرآیندی که ماندنی و قابل دوام بر جا می ماند را نیز فرسوده شود و یا نیاز باشد که 

تشخیص می دهد و آن فرآیند معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست می تواند تجدید شود و یا دوباره 

 ....تکرار شود، بدون خرابی های غیر ضروری محیط و منابع و.

 

 

 بقای انسان 
تداوم تعادل 
 محیط زیست

 

 تنظیم رابطھ
 با محیط

 
موجود ھوشمند

 

 

اقدامات 
  آگاھانھ
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 پیشینه و روند گسترش مفاهیم امروزین توسعه پایدار :

در   زمین بر پایة قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل،با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی برای کره 

کمیسیونی جهانی با ریاست خانم برانتلند نخست وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع مسائل  ١٩٨٣اواخر سال 

المللی، این  ها و گفت و شنودهای وسیع بین زیست محیطی و توسعة جهانی تشکیل شد. در پی پژوهش

منتشر کرد و از آن پس  ١٩٨٧در نیمة سال » آینده مشترکمان«حت عنوان کمیسیون گزارش نهایی خود را ت

 ای یافت. مقبولیت و رواج گسترده  داد، های توسعة پایدار که بحث محوری این گزارش را تشکیل مي واژه
 مواردی که میتوان در رسیدن به توسعه پایدار(معماری پایدار) از آنها استفاده کرد:

 که محیط در  اختیار ما می گذارد) درک محیط(امکاناتی -١
 ارتباط با طبیعت-٢
 درک تاثیرات محیطی(تحلیل سایت)-٣
 روند مشارکتی طراحی(مشورت با مهندسین)-٤
 درک مردم(فرهنگ و دین)-٥
 به کارگیری و پایدار ساختن مصرف منابع تجدید پذیر-٦

اوان در کنار یکدیگر بنا می کردند .ساختمان عوامل دیگر مردمان ساختمانهای خود را به خاطر مزایای متقابل فر

هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تالش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته می شوند ، نسبت 

به آپارتمانهای عادی امروزی ، حامل تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و در نتیجه ، به عنوان تالشهای نیمه کاره برای 

بسیاری از این تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تالش انفرادی بوده؛ و  .ری سبــز مطــرح می شوندخلـق مــعـــما

 .بنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار در طراحی ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد

 

 معماری سبز اصول

 حفاظت از انرژی*  
  کار با اقلیم*  

  جدیدکاهش استفاده از منابع *  

 احترام به کابران*  

  احترام به سایت*  

�    
 اصل اول : حفاظت از انرژی �

.  هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد

ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر 

انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوری های جدید در دوران معاصر چنین  قابل

اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب 

. ربران تغییر میدهندهای مختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیاز های کا  
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 اصل دوم : کار با اقلیم  �

. ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند �

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گــونــه ای باشد که 

رون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه ، موجب ارتقاع سطح آسایش د

موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط 

مشترک فراوان می باشند.پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی ، چوب منبع اصلی انرژی 

درصد از انرژی امروز را نیز تأمین می کند. هنگامی که چوب  ١٥حدود  به حساب می آمد که هنوز هم

کمیاب و نایاب شد برای بسیاری از مردم امری طبیعی بود که در راستای کاهش نیاز به چوب ، برای 

مکان شهر را به گونه ای » پیرنه«تولید گرما از گرمای خورشید کمک بگیرند . شهرهای یونانی همچون 

که از ورود سیل به شهر جلوگیری شود ، و شبکه ای مستطیل شکل با خیابانهای شرقی ـ تغییر دادند 

ودند که به ساختمان ها اجازه جهت گیری به سمت جنوب و استفاده از نور مطلوب را احداث نم  غربی

.خورشید را می داد   
 

8 
 



International Conference on Civil Engineering 
Architecture and urban infrastructure   

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

                             
   

 اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید
در پایان عمر مفید    هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و

گر چه جهت گیری این اصل ، همچون سایر اصول اشاره . سازه های دیگر بوجود بیاوردخود ، منبعی برای ایجاد 

اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع  شده به سوی ساختمانهای جدید است ، ولی باید یادآور شد که

طی ، امری اثرات زیست محی  فعلی بکارگرفته شده اند و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهای فعلی برای کاهش

توجه قرار داد که   است که از اهمیتی برابر با خلق سازه های جدید برخوردار است . این نکته را نیز باید مورد

برای خلق محیط های مصنوع در جهان وجود ندارند که بتوان برای بازسازی هر نسل از  تعداد منابع کافی

 .  ار دادساختمان ها، مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قر

                    
     

 اصل چهارم : احترام به کاربران 
به نظر می رسد که این . معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد 

اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن داشته باشد . اما فرآیند سبز از 

اختمان کامل هستند انسان را از این معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یک س

مجموعه خارج نمی نماید. تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت 

حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی دیگر تالش برای رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت 

روبات نقش انسان را در ایجاد و طراحی ساختمان ها بر عهده گرفته اند، اما در ژاپن تعدادی  مشاهده می شود.
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برای یک روبات کارآیی مؤثر در مورد پروژه ، شامل اجرای یک وظـیـفـه خـاص مــی باشد 

ان به عنوان معمار همچنان می تواند بر که می تواند آن را به دفعات تکرار کرد. اما در مقیاسی متفاوت یک انس

احترام بیشتر به نیازهای انسانی و نیروی کار، .ت خود بر انجام تعداد بسیاری از کارهای نامرتبط اعتماد کندمهار

می تواند در دو مسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد. برای یک ساختمان ساز حرفه ای توجه به این نکـته ضرورت 

ان به همان میزان که برای کارگران و یا دارد که ایمنی و سالمت مصالح و فرآیند های شکل دهنده ساختم

 استفاده کنندگان آن مهم است برای کل جامعه بشری نیز از اهـمـیت بـســزایی بـرخوردار می باشد. 

                                                 
        

 

 اصل پنجم : احترام به سایت

معمار استرالیایی گلن مورکات این جمله عجیب . سبک لمس کند هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و

کند. این گفته یک ویژگی از تعامل   را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس

ان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروری است و البته دارای ویژگی های می

ه تری نیز می باشد. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کند آلودگی تولید می کند و با مصرف گسترد

تفسیری  .کنندگان و کاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس نمی کند

ساخته شده در آن خارج نمود و  صریح تر از این گفته چنین است که نـمی توان هر ساختمان را از درون سایت

 شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد. 

 

 اصل ششم: کل گرایی
یافتن ساختمان هایی .تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند

که تمام اصول معماری سبز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست. چرا که معماری سبز هنوز بطور کامل 

شناخته نشده است. یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و باید شامل یک 

از مجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان  شکل پایدار از محیط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر

که بصورت شکل  –سامانه هایی برای زیستن و تفریح  –بصورت مجموعه ای از سامانه های در حال تعامل دید 

ها اسـت که می توانیـم چهره شهـر  های ساخته شده دارای کالبد می باشند و با نگاهـی دقـیـق بـه ایـن سامانه

 .ـمایـیـمتـرسـیـم نآیــنده را 
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های فسیلی، در  هاي تجدیدناپذیرمانندسوخت برداري مناسب از منابع و انرژي این اصل ها از یك سو به بهره

پردازد و از سوي دیگر به کنترل و بهکارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری  جهت کاهش مصرف مي

 .دارد تجدید پذیر و ماندگار توجه جدي

  نرژیا حفظ .١

  حفظ آب .٢

  حفظ مواد .٣

ریشه در نیازهایی  اصل طراحی برای انسان، آخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل

آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را  دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم الزم است که

 طراحی سایت و – ی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهریاین اصل دارای سه استراتژ .تضمین می کنند

راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن وبین ساختمان و 

 بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت های فسیلی را به. افراد استفاده کننده از آنهاست

ستفاده از پنجره های دو جداره , اکشیدگی شرقی غربی برای تامین حداکثر نمای رو به جنوب د,حداقل برسان

استفاده از جرم حرارتی عایق بندی شده برای جلوگیری از ,میزان باالی صرفه جویی انرژی توسط عایق  ,جنوبی

استفاده ازشیشه های پخش بهره گیری از نور روز در کالس ها توسط پنجره های جنوبی ( ,نوسان دما هنگام عصر

+عایق خارجی پلی ١٧٥mmسقف بتن مسلح  -mm ٢٢٥دیوار آجری  ,کننده ی نور برای کاهش چشم زدگی) 

 ١٢٥mmاستر به ضخامت

 

 
همچنین پروسه کارخانه ای کمتر برای تولید  استفاده از مصالح بومی و طبیعی به علت هزینه حمل و نقل کمتر و

آنها، محیط زیست را کمتر آلوده می کنند. آزبست و رنگ های روغنی در محیط مسکونی مناسب نیستند و باید 

از استفاده از آنها پرهیز شود.هم اکنون بکارگیری این نوع مصالح در کشورهای پیشرفته به علت دارا بودن مواد 

گازهای سمی، متوقف شده است.مصالح قابل بازیافت به علت وارد ساختن آسیب کمتر به سرطان زا و تولید 

محیط زیست به دلیل کوتاه بودن فرآیند چرخه ی بازیافت در اولویت قرار دارند. استفاده از مصالح بازیافت 

برای )بیولوژیکی(ھای زنده سوخت
 حمل و نقل جھانی

ھای سوختی ھیدروژنی کشورھای  پیل
 پیشرو

سیستم ھای انرزی خورشیدی  توسعھ
 کشورھای در حال توسعھ

 پیشنھادات
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شده نیز به علت استفاده کمتر از منابع طبیعی، از منظر معماری پایدار بسیار مناسب 

پالستیک از جمله مصالحی است که تجزیه آن در طبیعت بسیار طوالنی است. لذا استفاده از مواد  است.

پالستیکی را باید به کمترین حد ممکن رساند. به طور کلی استفاده از مصالحی که جهت تولید آنها انرژی 

شند.با است، در اولویت می کمتری مصرف شده و روند تجزیه آن ها در بستر طبیعت کوتاه تر  

 

در معماری پایدار رح مطمباحث   
 

. آب و ٤. ضایعات و زباله، ٣.مصالح ساختمانی، ٢. انرژی،١به طور کلی معماری پایدار در پنج حوزه مطرح است: 

  . مکان سازی٥

درحوزه انرژی، هدف کاهش مصرف انرژی و در مرحله بعد، استفاده از انرژی های تجدید پذیر به منظور تامین 

مورد نیاز است. از جمله عوامل تاثیر گذار بر کاهش مصرف انرژی، طرح ساختمان است که باید با توجه  انرژی

به شرایط اقلیمی در هر منطقه طراحی شود و یا به عبارتی، طرح تابع اقلیم. استفاده از عایق در پوسته خارجی 

حائز اهمیت است. نصب عایق در الیه  ساختمان، راهکار دیگری است که با توجه به نوع اقلیم و کاربری بنا

مناسبی از پوسته خارجی بنا و استفاده از وسایل و تجهیزات برقی با بازدهی خوب، از جمله عوامل موثر در 

کاهش مصرف انرژی است. جرم حرارتی به علت کاهش نوسان حرارت بین شب و روز در داخل بنا، از عوامل 

رود. بهترین جرم حرارتی در داخل ساختمان، آب و مصالح بنایی است مهم در کاهش مصرف انرژی به شمار می 

زیرا دیر گرم می شوند و دیر حرارت خود را از دست می دهند. در مبحث انرژی های تجدید پذیر، استفاده از 

ا انرژی های طبیعی مانند خورشید، باد، زمین گرمایی و گاز متان مطرح است. با بکارگیری اینگونه از انرژی ه

جهت تامین گرمایش، سرمایش و تهویه در داخل بنا، آسیب کمتری به زیست بوم کره ی زمین تحمیل می 

استفاده از مصالح بومی و طبیعی به علت هزینه حمل و نقل کمتر و همچنین پروسه  در حوزه ی مصالحشود.

ابل بازیافت به علت وارد مصالح ق.کارخانه ای کمتر برای تولید آنها، محیط زیست را کمتر آلوده می کنند

در اولویت قرار دارند. )به دلیل کوتاه بودن فرآیند چرخه ی بازیافت(ساختن آسیب کمتر به محیط زیست

استفاده از مصالح بازیافت شده نیز به علت استفاده کمتر از منابع طبیعی، از منظر معماری پایدار بسیار مناسب 

زیه آن در طبیعت بسیار طوالنی است. لذا استفاده از مواد است. پالستیک از جمله مصالحی است که تج

پالستیکی را باید به کمترین حد ممکن رساند. به طور کلی استفاده از مصالحی که جهت تولید آنها انرژی 

کاهش در حوزه ی کمتری مصرف شده و روند تجزیه آن ها در بستر طبیعت کوتاه تر است، در اولویت می باشند.

اله از جمله اهداف مهم در معماری پایدار است. در ابتدا می باید جداسازی و بازیافت زباله انجام ضایعات و زب

پذیرد. باقیمانده آن در کارخانه های زباله سوز، سوزانده و از حرارت آن جهت تولید برق و آبگرم استفاده می 

وآب....ی شود.شود. دود حاصل از احتراق زباله، پیش از رها شدن به جو زمین تصفیه م  

با عنایت به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز هرچه بیشتر به آب شیرین، این موضوع از جمله مباحث بسیار مهم 

در دهه های اخیر است. از راهکارهایی که به کاهش آب مصرفی در داخل ساختمان کمک می کند می توان به 

کرد که عمدتا" به کمک تکنولوژی موجود، مصرف آب استفاده از شیر آالت و تجهیزات بهداشتی مناسب اشاره 

و استفاده از آب باران، از )آب خاکستری(را کنترل و به حداقل می رسانند. استفاده مجدد از آب های مصرفی 

موارد کاهش دهنده مصرف منابع آب موجود در طبیعت می باشند. کاشت گیاهانی که به کمترین میزان آبیاری 
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مکان سازی نیز  درحتیاج دارند نیز به کاهش مصرف آب می انجامد.برای بقا در محیط ا

شهر محل تعامالت اجتماعی بین شهروندان است. تکه تکه کردن شهر باعث مختل شدن این تعامالت می  که

شود و بعضا باعث افزایش تنش و مناقشه بین طبقات مختلف اجتماعی و یا قومی می گردد. لذا در عین توزیع 

انات شهری در سطح شهر و امکان دسترسی شهروندان به این امکانات، باید به ایجاد ارتباط و روابط متوازن امک

اجتماعی بین آنها نیز توجه شود. پدیده ای که در عصر مدرن موجب انقطاع بافت های شهری شده، احداث 

گریزناپذیر برای زندگی بزرگراه های چند بانده در داخل شهرها بوده است. اگرچه احداث اتوبان پدیده ای 

ماشینی امروزی است، اما برای طراحی آن در بطن شهر، باید به عواقب اجتماعی، فرهنگی و کالبدی آن در بستر 

شهر توجه نمود. حفظ پیوستگی بافت شهری و فعال نگاه داشتن فضاهای شهری امری حائز اهمیت است. 

زرگ، پیوستگی کالبد شهری و ارتباط اهالی ساکن در احداث بزرگراه ها، شاپینگ مال ها و پارکینگ های ب

اطراف آنها را مختل می کند. در عین حال این ساختارهای عظیم ، مقیاس انسانی محالت شهری را از بین می 

برند. از معضالت مهم شهرهای امروز اتومبیل شخصی است. این هیوالی کوچک و پرشمار، باعث گسیختگی 

و فضاهای شهری است و ایجاد تسهیالت برای حرکت آن، مخل پیوستگی و حیات کالبد شهری و مخرب بافت 

اجتماعی در سطح شهر است. انتقال بخش عمده ای از بار ترافیکی به زیر شهر و فعال نگاه داشتن سطح شهر 

ه برای عابر پیاده، دوچرخه و وسائط حمل و نقل عمومی از مواردی است که در طراحی شهری پایدار مورد توج

برج های مسکونی مرتفع از دیگر مواردی است که تعامالت اجتماعی بین ساکنان را کاهش می دهد. در  .است

ساختمان های مسکونی چهار و یا پنج طبقه، ارتباط بین ساکنان در محوطه های بین و اطراف ساختمان ها بهتر 

پایداري به معناي صورت می گیرد. میسر است. لذا در فضاهای محله ای روابط اجتماعی به نحو مناسبتری 

مداومت، پیوستگي و استمرار است. فعال است و به معني جنبش و حرکت است و به معني ذخیره براي آینده 

آن چیزي را حفظ مي کند که قابلیت پایداری دارد. پس معماري نیاز  ,باشد؛ مانند حفظ منابع موجود آب مي

دارد که به عنوان یك فعالیت طراحي، پایدار کننده محیط باشد به همراه توانایي پایدار کردن آنچه که نیاز به 

 پایداري دارد.
 
 

 نتیجه گیری

ا یکدیگر می باشد. این مسأله با نگاه دو توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها ب

که طی و اجتماعی و اقتصادی می باشد.قرن گذشته در تضاد است؛ دیدگاهی که بر پایه جدایی موضوعات محی

توسعه پایدار و معماری پایدار، با توجه به شعائر اولیه شان، حفاظت از محیط زیست را با تغییر رویکرد نسبت به 

می دهند ولی راه کارهای ارائه شده و آنچه امروزه در محیط ساخته شده متجلی می طبیعت مورد نظر قرار 

شود، نوعی برخورد گسسته و جدا از طبیعت است و تنها به حفظ آن جهت بهره برداری نسل های آینده توجه 

یچیده ترین می کند. هر چند که اصول معماری پایدار شامل بازه وسیعی از به کارگیری ساده ترین روش ها تا پ

فن آوری های روز می باشد، اما مسأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمینه های اجتماعی و فرهنگی 

مردمان و استفاده کنندگان آن محیط مطرح است. اصالح نگاه به طبیعت و در نتیجه تغییر رفتار انسان نسبت 

نه شرایط  وساسی در توسعه پایدار می باشدا به آن که منجر به تغییر فرهنگ مصرف خواهد شد، گامی بسیار

طبیعی و نه اجتماعی نمی توانند وضعیت های برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند. یک فرآیند هم ساختی می 

بایست تشخیص داده شود و جستجو گردد. در این مسیر به جای اینکه طبیعت را یک موجود مستقل و بیرونی به 
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ود و یا مورد بهره برداری قرار گیرد، می بایست از راه های حساب آورد که باید ذخیره ش

مختلف طبیعت را درک نمود و با آن ارتباط برقرار کرد. با توجه به گستردگی مسأله پایداری و جوانب پیچیده و 

به هم پیوسته ای که این موضوع شامل می شود، توجه به یک نکته نیز ضروری می نماید؛ و آن در نظر گرفتن 

داری به عنوان محصول فرآیند معماری است. معماری پایدار نیاز دارد که در رابطه با فرآیند دیده شود. به پای

انسان از دیدگاه سنتي در پي وظیفه اي و عنوان قدرتي که پایدار مي کند، آنچه را که قابلیت پایدار شدن دارد

اصالت  و ه به هم پیوسته و مرتبط می داندسامان که دارد، موظف به عمران زمین است و کل هستي را یك ابر

معماري خاك به واسطه نفس انسانها ا ست و اصالت خود را از نفس انسانهاي سازنده و استفاده کننده آن مي 

بین انسان و محیط زندگي ,به مانند یك پیکره واحد میداند رد و تمام هستي رایابد انسان دیدگاه وحدت گرا دا

او ناچار به زندگي و ماندن به صورت موقت در زمین است . در این رهگذر از این موقعیت  خود اتحاد قائل است.

ختیار دارد.در پي رشد و تعالي نفس خویش است. او در تولد اولیه و طبیعي مجبور و در تولد دوم خود ا  
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Architecture and Sustainable Development 
 

Abstract: 
In this world, the architects are also in line with other stakeholders to find new ways to 
provide good life of man 
Respectively.a very sensitive on this issue is the responsibility of architects. The use of the 
concepts of sustainability and sustainable development in architecture, discussion 
In the name of "sustainability" has started the most important Srfslhayy to as "single eco-
architecture", "Architecture and energy, green architecture" is created. 
 
Key Words: Sustainable architecture, sustainable development, process architecture, nature, 
economy 
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