
International Conference on Civil Engineering 
Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 
 

1 
 

 

 آن و ضرورت بهبود پایدار اصول طراحی معماری

 

دانشگاه  *)دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 1مریم رضامنش,  (عضو هیت علمی-دانشجوی دکترا معماری)یاشار حسین زاده

 آزاد واحد علوم تحقیقات (

Rezamanesh.m@gmail.com, archyashar@gmail.com 

 

 چکیده     

 فیزیکی پایداري با تنها نه هم آن .کرد تعبیر آینده هاي سازه و ساخت طراحی، و پندار توان می را معماري در پایداري از سخن  

 بر را پایداري توان می که رسد می نظر به گونه این ترتیب بدین آن، انرژي منابع و سازه این حفظ و پایداري با بلکه ساختمان

 کار به بیشتري کارآیی با آنها گرفتن نادیده یا و رفتن هدر از بیش دسترس در منابع و موارد آن در که کرد تصور الگویی پایه

 طبیعی زیست محیط با هماهنگی و سازگاري پی در که باشد می معماري نوین گرایشهاي از معماري از سبک این شود گرفته

 با خوبی به آن مفاهیم و پایدار توسعه که رسد می نظر به .است کنونی صنعتی جهان در بشر اساسی نیازهاي از یکی که است،

 .شود مطرح پایداري اهداف تحقق جهت مؤثر عاملی عنوان به تواند می و بوده سازگار نوین سازي شهر و معماري مقاصد و اهداف

 تحریر رشته به دنیا سراسر در مختلف محققان توسط سبز معماري اصول زمینه در متعددي مقاالت و ها بیانیه اخیر هاي سال در

 نظرگیري در و انرژي از حفاظت به طراحان تشویق زمینه در را موضوعاتی اندك اختالف با ها بیانیه این اغلب .است درآمده

 مقاله گردآوري روش .اند نموده تثبیت براي بهبود پایداري آن اطراف جوامع و ساختمان کاربران با کار و مکان محلی هاي ویژگی

 .است بودهمجالت و مقاالت و ها کتاب از استفاده با شده اجرا هاي پروژه و طرحها بررسی و کتابخانه اي منابع مطالعه و گیري بهره

 

 بهبود پایداری-پایدار توسعه -پایداری اصول -پایدار معماری -بوم زیست پایداری :کلیدی واژگان
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 مقدمه     

 مسئله این به پی بار اولین براي نشین غار هاي انسان که هنگامی از مثال براي میباشد، کهن فرآیندي معماري در سبز فرآیند   

 .است سمت شمال به آن دهانه که باشد می غاري از تر مناسب بسیار محیط دماي لحاظ از جنوب به رو غاري انتخاب که بردند

 زمینه بسیاري در آوردهاي دست که میرفته بکار بوم و مرز این هاي اقلیم همه در نهادینه شکل به فرآیند این هم ایران در

 و نظر بر صاحبان نوین هاي نگرش با آن بازخوانی ضرورت که داشته همراه به را نگرش این موارد دیگر و منابع حفظ و پایداري

 انسان و مصنوعهاي  محیط براي سبز معماري که است مهم این درك جدید موضوع جهانی بعد در .باشد نمی پنهان اندیشه

 اشیا یا سوخت مصالح آن، ساختمان، به وارده منابع تمام که اي گونه به هاست؛ ساختمان طراحی براي فرآیند بهترین آفرینش

 ویژگی از یکی موجود حداقل هاي ساختمان از بسیاري .هستند پایدار معماري یک آوردن پدید نیازمند ساکنان، استفاده مورد

 را، کامل فرآیند این بناها کل این از اندکی تعداد حال،تنها این با دارند، خویش درون را سبز معماري تشخیص قابل و متعدد هاي

 هویت با ها الگو و اصول این تطبیق و جهان در پایدار هاي پروژه طراحی هاي الگو فتن گر نظر در با توانیم می ما .باشند می دارا

 مهمی نقش انرژي هاي حامل و حفاظت منابع و آینده هاي انسان زندگی کیفیت ارتقاء در نوین ایرانی طراحی و ایرانی فرهنگ و

 (1).کنیم ایفا را

 پایدار توسعه -1

 دانست توسعه و زیست محیط جهانی مسائل به نسبت اي تازه آگاهی منطقی رشد نتیجه توان می را 1791 دهه در پایداري مفهوم

 اولین و رشد هاي محدودیت نظیر هایی کتاب انتشار 01 دهه محیطی زیست هاي نهضت چون عواملی تاثیر تحت خود نوبه به که

 به ها خانه و ها ساختمان .بود شده برگزار استکهلم در 1791 سال در که توسعه و زیست محیط مورد در ملل سازمان کنفرانس

 در را دنیا شده موادتولید و فسیلی هاي سوخت پنجم دو و شده برداشت چوب چهارم یک دنیا، آبی منابع ششم یک مصرف تنهایی

 11 طی در سازها و ساخت حجم طبقکه  کنند می تولید را جهان اي گلخانه گازهاي نصف ها ساختمان عالوه، به .دارند اختیار

 واژه لغوي معانی . بدانیم طبیعت موجود، آمارهاي - از جزیی را انسان اینکه و انسان به توجه . شد خواهد برابر دو آینده، سال

 "یابد تداوم آینده در تواند می که آنچه ":از عبارتست باشد می نظر مد نیز بحث این در که پایداري واژه کنونی معناي :پایداري

 : زندگی پایداري فرایند Sustainable:در مرتبط عبارات و واژه است آورده ماندنی بادوام، معناي به را پایداري دهخدا ،ریشه

Sustennance ،مستمر دادن ادامه داشتن، نگه زنده حمایت : Sustain ،باعث که کند می توصیف را چیزي که صفتی پایداري 

 (1).شود می منجر آن کردن طوالنی و زندگی تداوم به نتیجه در و زندگی تامین و تغذیه و آرامش

 

 پایدار توسعه اصلی اهداف 1-1

 اي آینده و ها بوم زیست بهتر اداره و حفظ همه براي زندگی سطح ارتقا بهبود اساسی نیازهاي تامین پایدار توسعه اصلی هدف 

 اورده پدید خود طبیعی بستر و محیط در بشر که تغییراتی با که است این موضوع لیکن .است شده ذکر سعادتمندتر و تر امن

 فرضیاتی در نظر تجدید مستلزم را زمین کره در سالم حیات ادامه که است رسیده خود تاریخ از بحرانی مرحله چنان به است
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 روح به توجه و حیات مادي و معنوي جنبه .اند گرفته قرار آنها پایه بر توسعه و ریزي برنامه رایج هاي مدل که دهند قرارمی

 (3).دانست پایدار توسعه ایرانی نسخه میتوان را دیگر ویژگیهاي بسیاري و گرایی فرد جاي به جمعی

 (4)پایداری اصول -1

 اصل اول :حفاظت ازانرژی 2-1

زآن به سوخت فسیلی  به حداقل ممکن برسد ساختمان هایی که درتعامل اهرساختمان باید به گونه اي طراحی وساخته شود که نی

ن هاي عادي امروزي حاصل ابااقلیم محلی ودرتالش براي کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته میشوند نسبت به ساختم

 .یاتی منفرد ومجزابوده ودرنتیجه به عنوان تالش هاي نیمه کاره  براي خلق معماري سبز مطرح می شوند تجرب

 اقلیم با اصل دوم :کار 2-  2

به استفاده  ازاقلیم ومنابع انرژي محلی باشند شکل ونحوه استقرار ساختمان ومحل قرارگیري فضاهاي داخلی   قادر ها باید ساختمان

طریق عایق بندي صحیح  گونه اي باشند که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد ودرعین حال از آن می توانند به

قلیم آمد درتقابل با ا کار موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید استفاده ازسیستم هاي تهویع مطبوع هوا تنها فرآیندي نا

ی باشد که حتی به هنگام ارزانی وفراوانی انرژي به دلیل آلودگی حاصل به شمارمی رود ودرعین حال همراه با مصرف زیادانرژي م

  ازآن امري اشتباه به شمار می آید.

 اصول سوم:کاهش استفاده ازمنابع جدید 2-3

 یجادامفیدخود منبعی براي  پایان عمر در را  به حداقل برساند و به گونه اي طراحی شود که استفاده از منابع جدید هرساختمان باید

هاي فعلی براي کاهش اثرات زیست محیطی  امري است که ازاهمیتی  ورد.ترمیم وارتقاء وضعیت ساختماناسازه هاي دیگربه وجود بی

منابع کافی براي خلق محیط هاي مصنوع  مورد توجه قرارداد که تعداد نیز باید برابرباخلق سازه هاي جدیدبرخورداراست .این نکته را

 آنها رامورد استفاده قرار داد.این استفاده مجدد از ندارند که بتوان براي بازسازي هرنسل ازساختمان ها مقداري جدید درجهان وجود

ده از مصالح بازیافت شده یا فضاهاي بازیافت شده شکل بگیرد.نوسازي ساختمان هاي موجود همچنین می تواند ااستف میتوانددرمسیر

 .ه جهت تخریب و بازسازي ساختمان بدین ترتیب جلوگیري از تخریب جامعه شودموجب حفاظت از منابع مورد استفاد

 اصل چهارم: احترام به کاربران 2-4

معماري سبز به تمامی افرادي که از ساختمان استفاده میکنند احترام میگذارد .به نظر میرسد که این اصل ارتباط اندکی با الودگی 

الیه اوزون داشته باشد .احترام بیشتر به نیاز هاي انسانی و نیروي کار می تواند در دو مسیر  ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب

 مجزا مورد تجربه قرار گیرد.
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 اصل پنجم: احترام به سایت 2-5

تعامل میان ساختمان و سایت براي فرایند سبز امري ضروري است.ساختمان هایی که انرژي را حریصانه مصرف میکنند آلودگی 

تولید میکنندو با مصرف کنندگان و کاربران خویش بیگانه است.تفسیري صریح تر از این گفته چنین است که نمی توان هر ساختمان 

 را از درون سایت ساخته شده در آن خارج نمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد.

 (5)گرایی کلاصل ششم:  2-6

 اصول تمام که هایی ساختمان یافتن .هستند مصنوع محیط ساخت براي گرا کل روندي در مشارکت نیازمند سبز، اصول تمامی

 معماري یک .است نشده کامل شناخته بطور هنوز سبز معماري که چرا .نیست اي ساده کار باشند داشته خود را سبز معماري

 شهر، .باشد شهري محیط پایدار از شکل یک شامل باید و شود شامل را خود قطعه منفرد ساختمان یک از بیش باید سبز

 – دید تعامل حال در هاي از سامانه اي مجموعه بصورت توان می را آن حقیقت در هاست؛ ساختمان مجموعه از فراتر موجودي

 ها سامانه این به دقیق نگاهی با و می باشند کالبد داراي شده ساخته هاي شکل بصورت که – تفریح و زیستن براي هایی سامانه

 .نماییم ترسیم را آینده شهر چهره توانیم می که است

 (6)پایداری اساسی اصل سه 2-1-1

  منابع مصرف در جویی صرفه :1 اصل 

  حیات چرخه براساس طراحی :1 اصل

 انسانی طراحی 3: اصل

 جان و شوند حفظ معماري هستند  هاي ي ورود حقیقت در که طبیعی که منابع است راهکارهایی و قوانین دنبالبه  منابع اقتصاد

 و بناها عمر مفید طول افزایش عمر، ي چرخه طراحی هدف .طبیعی منابع بازیافت و بازمصرف کاهش از است عبارت آن کالم

 زیست طیمح بر آن برآورد تأثیر و سازي ن ساختما فرآیند تحلیل طریق از هدف که این است طبیعت بر آنها منفی تأثیرات کاهش

 افزایش و منفی تأثیرات کاهش آن غایت و یشودم متمرکز طبیعت و انسان بین تعامالت نیز بر انسانی طراحی .آید می دست به

 .طبیعت می باشد با انسان مثبت تعامالت

 معماری پایدار -3

به وجود آورده  را پایدارکاربرد مفاهیم پایداري در جهت کاهش اتالف انرژي وآلودگی محیط زیست درمعماري بحثی به نام معماري 

ی کند به م آن برقرار است دراین نوع معماري ساختمان نه تنها باشرایط اقلیمی منطقه خود راتطبیق میدهد بلکه ارتباط متقابلی با

وخودراباشرایط طوري که براساس گفته ربجارد راجرز.))ساختمان ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهاي خود را برش داده 

 گاهی پایدار طراحی براي شده مطرح تعاریف در .(9)جدیدمحیط وفق می دهند وبراساس آن سوخت وسازشان راتامین می کنند((

 پایدار ساختمان" :است آمده چنین زیر تعریف در مثال شود می تاکید با معماري ارتباط در محیطی پایداري ایده بر بیشتر

 ”.(8)دارد جهانی و اي منطقه استقرار و ساختمان عمر طول در را طبیعی بر محیط ناسازگار تاثیرات کمترین که است ساختمانی
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 پایدار  معماری اصول -4

 را هایمان ساختمان ساخت آینده که است مسائلی مهمترین از کنیم انتخاب آنرا مصالح و طراحی را هایمان خانه چگونه که این 

 اشاعه شامل ها موفقیت این .است داشته مالحظه قابل هایی موفقیت اخیر سال چند در سبز معماري .دهد می قرار تاثیر تحت

 اصل چهار مبناي بر سبز معماري کلی طور به .است سبز معماري تفکر با متناسب مصالح فروش و جدید ساختاري هاي تکنیک

 اقتصاد -3 . کنیم تامین را مان زیست محیط سالمت -1 . کنیم حفاظت طبیعی منابع سایر و باد و آب انرژي از-1 : است استوار

 .دهیم ارائه شهروندان براي زندگی از باالیی کیفیت -4 .دهیم رشد کشور در را

 بومی، معماري – 3 فرهنگ – 1 جغرافیا 1-یعنی پایدار، معماري در موثر و ساختاري عامل سه از اي مجموعه زیر اصول این که

 .میباشند

 جنبه تمامی باید گیري تصمیم هر در و بوده وابسته یکدیگر به موضوعات تمامی که شود می مطرح اینگونه سبز فرآیند کلی بطور

 اصول مجموع در . گیرد می قرار تضاد در آن با مجزا بصورت اصول بررسی ایده ترتیب، بدین و گیرد قرار بررسی مورد آن هاي

 شده ارائه موضوعات حال این با باشند، می دارا بحث براي را فراوانی مشترك نقاط که است مطرح سازه نوع هر ایجاد در گوناگونی

  .شد خواهد سبز معماري آمدن پدید و توازن ایجاد سبب آنها گرفتن نظر در که هستند مختلفی اصول از اي مجموعه

مفیدساختمان ازآن به عنوان  ساختمان بایدطوري طراحی شود که استفاده ازمنابع جدید به حداقل برسد وبتوان درپایان عمر

منبعی براي ایجاد سازه هاي دیگر بهره برد گرچه این اصل بیشتر به ساختمان هاي جدیداشاره دارد ولی بایدبه خاطربسپاریم  که 

مرمت واحیاء وضعیت ساختمان هاي فعلی درراستاي کاهش اثرات زیست محیطی  به اندازه روش ساخت ساختمانهاي جدید حائز 

است بایدبدانیم تعداد منابع براي ایجادمحیط هاي مصنوعی جدیددرجهان محدوداست ونمی توان براس بازسازي وساخت اهمیت 

هرنسل ازساختمانها مقدارجدیدي از آنهارا مورد استفاده قرارداد استفاده مجدد می تواند درمسیراستفاده ازمصالح بازیافت شده 

تغییردرساختمان هاي قدیمی براي کاربردهاي جدید یکی دیگراز راه هاي کاهش یافضاهاي بازیافت شده شکل بگیرد همچنین 

استفاده ازمنابع جدیداست که گرچه هزیینه ها ومشکالتی به همراه دارد بااین سال مزایاي حاصل ازاستفاده مجدد ازاین ساختمان 

ا غلبه کند .نوسازي ساختمتن هاي موجود هاي بزرگ درکنار یکدیگر ودرون یک محیط شهري میتواند براین مشکالت وهزینه ه

درشهرهاي بزرگ وکوچک همچنین می تواند موجب حفاظت ازمنابع مورداستفاده جهت بازسازي ساختمان هاي موجود 

درشهرهاي بزرگ وکوچک همچنین می توانمدموجب حفاظت ازمنابع مورداستفاده جهت بازسازي ساختمان ودرنتیجه جلوگیري 

 (7).ازتخریب جامعه شود

درك محیط طراحی ساختمان باید به گونه اي باشد که استفاده ازتوانایی هاي محیط ومنابع انرژي محلی امکان پذیرگردد اگرمابه 

امکانات محیطی که درآن هستیم آگاه باشیم می توانیم ازصدمه زدن به آنها جلوگیري کنیم  همچنین درك محیط باعث مشخص 

رارگیري نسبت به خورشید وچگونگی قرارگیري ساختمان  درسایت وحفظ محیط پیرامون شدن مراحل طراحی از جمله جهت ق

ودسترسی سیستم نقطه وپیاده می گردد شکل ونحوه استقرارساختمانومحل قرارگیري فضاهاي داخلی می تواند موجب ارتقاء سطح 

وچه دریک محیط طبیعی ترارتباط دادن  آسایش درون  ساختمان شود  ارتباط باطبیعت ساختمان چه درداخل محیط شهري باشد
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ن باطبیعت به محیط طراحی شده روح وجان تازه می بخشد وبازگشت به محیط طبیعی رادرخوددارد کل گرا براي ساخت محیط آ

مصنوع هستند یک معماري پایداریاسبز بایدفراترازیک ساختمان منفردراشامل شود وبایدشامل یک شکل پایدارازمحیط شهري 

رموجودي فراترازمجموعه ساختمان هااست درحقیقت می توان  یک شهررا مجموعه اي لزسیستم هاي درحال تعامل دید  باشد شه

که داراي روح وکالبد می باشند .درنتیجه اگرساختمان هارا کجزادرنظرنگیریم می توانیم همزمان باطراحی ساختمانی سبز وپایدار 

شهر براي آینده ترسیم کنیم آنچه پیرامون معماري سبز یاپایدارگفته شد بیان کننده شهري پایدار داشته باشیم وچهره اي سبز از

 نوعی نگرش به معماري است برچند نکته اساسی اشاره دارد.

 *کیفیت گرایی

 *توجه به آینده

 *توجه به محیط

طبیعت ومعماري است))معماري که نشانگراین مطلب است که معماري پایدارداراي مفاهیم عمیقی است که پیونددهنده انسان 

پایدار(( ودرادامه آن))شهرپایدار((مستلزم رعایت قواعد واصولی است که بایدازسوي معماران ومسئوالن مابادقت وانجام عملیات 

کارشناسانه موردبرسی قرار گیرد تا بتوان درآینده اي که چندان دورنیست به وجود یک شهرزیبا ومتسجم  بارعایت کامل 

اریی افتخارکرد.فناوري نوینی است که امروزه جایگاه خودرابه آرامی درشهرهاي معاصرومترقی جهان پیدامی کند قواعدمعم

 (11).دیوارسبزاست

 (11) پایدار طراحی اصول 4-1

 باشیم داشته حساسیت مکانی ظریف مسائل به ما اگر زیرا شود می مطرح مکان از شناختی با پایدار طراحی مکان؛ شناخت - 1

 محافظت باعث و کرده کمک طراحی به ساختمان یک نور جهت مانند مکان شناخت .شویم ساکن آن در تخریب بدون توانیم می

 .کرد خواهد آسانتر نیز را ها دسترسی حتی و شود می محیطی

 بازگشت طبیعت با هماهنگ طراحی باشد، تری طبیع محیط در چه و شهر درون چه که سایت طراحی در طبیعت؛ با ارتباط - 1

 .باشیم داشته طبیعی فضایی که میکند کمک ما به طراحی تاثیرات و دارد خود در را محیطی زندگی به

 عبارتی به و سازدمی فراهم دیگري براي را غذا ارگانیسم یک تولید .ندارد وجود اتالفی طبیعت در طبیعی؛ فرایندهاي شناخت - 3

 خود بتواند که طراحی با و گذارده احترام هانه  گو نیاز به ما زنده فرایندهاي با کار با .دارند ه ايبست چرخه طبیعی هاي سیستم

 .دهیم می بازگشت زندگی به را طراحی دهد، قرار طبیعت چرخه در را

 تاثیرات .است سایت ارزیابی با محیطی تاثیرات از شناختی داشتن جهت کوششی پایدار طراحی محیطی؛ تاثیرات شناخت  - 4

 .کند پیدا تخفیف پایدار مصالح انتخاب و ساختارها تکنولوژي تجدیدپذیر، انرژي کارایی با تواند می محیطی منفی

 آن در یا و برند می بکار آنرا که مردمی عادات و مذاهب نسلها، فرهنگها، از وسیعی گستره باید پایدار طراحی مردم؛ شناخت - 5

 “ .است جامعه و مردم نیازهاي به حساسیت نیازمند این و دهد قرار توجه مورد را شوند می ساکن
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 (11)پایدار طراحی اساس کیفیت؛ 4-2

 حال .یابند می اي ویژه اهمیت ساختمان داخلی فضاهاي کیفیت لذا و مردمی است طراحی شد ذکر که همانگونه پایدار طراحی

 نورگیري طبیعت، به توجه بدون مطلوب کیفیت تردید بدون آید؟ می حاصل چگونه خوب کیفیت که است مطرح سوال این

 پدیده یک بعنوان ساختمان خود ماندگاري و پایداري که آنجا از اینکه ضمن در .آید نمی فراهم مطبوع تهویه و فضاها مناسب

 به رسیدن .شود گرفته نظر در باید نیز طوالنی ماندگاري قابلیت با مصالحی از استفاده باال، کیفیت با ساختن لذا است؛ نظر مد

 استانداردهاي به دستیابی .گیرد می صورت ها تکنولوژي آخرین کارگیري به و کارآمد مدیریت از استفاده با شرایطی چنین

 ضمن در .است پایدار معماري اهداف مهمترین از کند می تامین را انسانها سالمت واقع در که آسایش و امنیت کیفیت، باالي

 به دستیابی راهگشاي معماري، کیفیت بهبود در گذشتگان تجربیات از گیري بهره که گرفت نادیده نباید را نکته این اینکه

 .بود خواهد پایدار طراحی

 است آسایش آنهم و گیرد می صورت هدف یک به نیل راستاي در پایدار طراحی در معماري کیفیت بهبود مهم  نکته

 یک صورت به و هم با مرتبط آسایش در دخیل عوامل تمامی که است آن یگیرد م قرار توجه مورد معماري نوع این در

 آرامش، آسایش، :از عبارتند یگیرد م قرار آن عام معناي در آسایش مجموعه زیر آنچه .شود می گرفته نظر در واحد سیستم

 کمترین ایجاد و زندگی کیفیت باالبردن با افراد آسایش حداکثر ایجاد جهت در است تالشی پایدار طراحی سالمت ایمنی، امنیت،

 طبیعی عوامل از استفاده با و زیست محیط آلودگی کمترین ایجاد با پایدار طراحی در آسایش تامین .پیرامون محیط به لطمات

 .شود می میسر

 اهداف معماری پایدار 4-3

چه درهنگام تولید ویاکاربري وحتی اهمییت دادن به زندگی انسان ها وحفظ ونگهداري ازآن درحال وآینده کاربرد مصالحی که 

تخریب بامحیط خودممکن وپایدارباشند حداقل استفاده از انرژي هاي سوختی وحداکثربه کارگیري انرژي هاي طبیعی حداقل 

تخریب محیط زیست بهبود فیزیکی وروانی محیط زندگی انسان ها وکلیه موجودات زنده هماهنگی بامحیط طبیعی هدف ازطراحی 

 (13)ان ها کاهش آسیب برروي محیط منابع انرژي وطبیعت است وشامل قوانین زیرمی باشداین ساختم

 *کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید

 *توسعه محیط طبیعی

 *حذف یاکاهش مواد سمی ویاآسیب رساندن به طبیعت درصنعت ساختمان سازي

استفاده معقول از  ادي اجتماعی ومحیطی است.تکنیک هاي ساختمان سازي تالش درجهت تامیین کیفیت یکپارچه ازنظراقتص

منابع طبیعی ومدیریت مناسب ساختمان سازي به حفظ منابع طبیعی محدود وکاهش مصرف انرژي کمک نموده)محافطت 

ازانرژي(وباعث بهبود کیفیت محیطی می شود .کیفیت اساس طراحی پایدارمی باشد کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت فراهم  
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وهمچنین استفاده ازمصالح با قابلیت ماندگاري طوالنی  نیز باید درنظرگرفته شود  رسیدن به استانداردهاي باالي کیفیت نمی شود 

امنیت وآسایش که درواقع سالمت انسانها راتامین می کند  ازمهمترین اهداف معماري پایداراست که رسیدن به چنین شرایطی 

براین اساس اصولی که باید دراین معماري به کاربست  ي آخرین تکنولوژي هاصورت میگیردبااستفاده ازمدیریت کارآمد وبه کارگیر

 (14)شامل موارد زیراست

 *ادراك حس مکان فضاي هستی وعدم مزاحمت درآن

 *استفاده ازانرژي هاي طبیعی مانندانرژي خورشیدي وباد

 *کاربرد مصالح طبیعی وبومی قابل بازیافت وبادوام

 اده ازآب بویژه آب باران وبهره گیري از آب دریاچه. دریا*جمع آوري واستف

 *عایق بندي حرارتی .صوتی وایزوله مناسب ساختمان

 *قابلیت تهویه طبیعی به کمک سقف

 *نورگیري صحیح وطراحی صحیح بازشوها

 ساختمان سبز چگونه ساختمانی است؟ -5

ساختمان هاي سازگار بامحیط  زیست )ساختمان سبز(بایدازانرژي ساختمان سبز یک رویکرد عملی وشهودي است وبراي ایجاد 

کارآمد صرفه جویی منابع  ایجادمحیط سالم درمحیط داخلی  وارائه فضاهاي زیبا وبادوام که بااستفاده ازموادسازگار بامحیط زیست 

جداره  دوام مواد تجزیه وتحلیل  استفاده نمود  ساختمان سبز شامل مفاهیم یکپارچه طراحی  جهت گیري هاي خورشیدي توجه به

 اقتصادي چرخه زندگی  استفاده مجدد مواد .موادطبیعی موادمحلی دردسترس وپایداري اقتصادي است.

شاید ساده ترین راه براي درك ساختمان سازي سبز اولین اثرات مختلف زیست محیطی است که درتولید ساختمان ها بایددرنظرگرفته 

رید که چگونه اثرات منفی  می توان کاهش داد یاحذف نمود بابرنامه ریزي موثر طراحی وساخت وساز شوند وپس ازآن درنظربگی

درساختمان هاي محیط زیستی زمینه هاي انتخاب سایت موادو منابع  مصرف انرژي وآلودگی هوا کیفیت مصرف آب  وکیفیت هواي 

 یست راهم موردتوجه داشته باشیم.داخلی ساختمان وعالوه براین اثرات تحوالت ساختمانی درمحیط ز

موادومنابع اثرات منفی  زیست محیطی را می تواندازطریق استفاده مسئوالنه  وعمدي ازمواد به حداقل برساند ومحصوالتی که حاوي 

ت مایل سای511درصدباالیی  ازمنابع  تجدید پذیر است موادي که به صورت محلی استخراج برداشت وتولید )معموال تعریف شده

پروژه (تاثیرکلی آنمناسب تراز حمل درمسافت هاي طوالنی است .ساختمان سازي سبز بااستفاده ازمواد بادوام هزینه هاي چرخه ي  

زندگی ومحدودیت هاي زیست محیطی را کاهش می دهد ساختمان سبز  وبیشتربرنامه ریزي انرژي کارآمد ومنطقه  بعدي مقررات 
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جه درمصرف انرژي واتمسفروآلودگی داشته باشدکاهش درقیمت هدف نهاي یک برنامه ساختمان می تواند درنتیجه کاهش قابل تو

سازي سبزاست که به تولید خالص انرژي صفرساختمان می انجامد رسیدن به این نقطه نیازبه افزایش اجراي اقدامات سبز ازجمله 

 (15) رژي است .استفاده ازانرژي تجدیدپذیر وبسیاري از روش هاي دیگرصرفه جویی دران

ساختمان سبزیک راه عالی براي حرکت تولید به سمت توسعه است اهمیت فرآیند طراحی براي ساختمان سبز موفق درادغام یک 

تیم پروژه حرفه اي وحساب براي محل پروژه وآب وهوا ضروري است  موفقیت توسعه یک پروژه ساخته شده ي سبز قوي نیاز به 

 ل طراحی حرفه اي از جمله طراحی هاي خورشیدي وبرنامه ریزي سایت پایدارو...می باشد.بدست آوردن یک تیم که شام

ساختمان سبز استفاده کامل ازویژگی هاي بالقوه ومنحصربه فرد سایت است ازلحاظ تاریخی ساختمان هاي سبز به صورت محلی 

حل هایی طراحی منحصربه فرد براساس دردسترس  ساخته وبه طورکلی پایدار ازمواداست این مواداغلب بومی منطقه ومنجرب راه

بودن آنها وآب وهوایی که درآن ساختمان ساخته شده است سازندگان سبز ادغان دارند که اثرات زیست محیطی موادانتخاب شده 

ش هبه حمل در مسافت هاي طوالنی وانتخاب طرح مناسب است ساختمان سبزساخته شده مقرون به صرفه ویک چرخه زندگی باکا

 (10)هزینه بیش از مرسوم رادارند درساختمان سبز درنظرگیري آیتم هاي زیرالزم است 

 ss*درنظرگرفتن سایت پایدار 

 weکارائی آب*

 ea*انرژي واتمسفر

 mr*متریال ومنابع

 ieq*کیفیت محیط داخلی

 io*نوآوري دراجرا

  rp *درنظرگرفتن اولویتهاي منطقه اي

 سبزضرورت ایجاد ساختمان های  5-1

طراحی ساختمان هاي سبز یکپارچگی اندیشمندانه معماري در براورده نمودن نیاز هاي بشر همراه با حفظ محیط زیست و روابط 

اجتماعی انسان ها و صرفه جویی هاي اقتصادي ساختمان است .به طوري که نه تنها این نیاز ها در حال حاضر براورده گردند بلکه 

ضرورت –رورت طراحی ساختمان هاي سبز را می توان در سه قسمت بررسی کرد : ضرورت اقتصادي در آینده نیز عملی گردند.ض

تاثیرات سه گانه اجتماعی محیط زیست و اقتصادي  1یک نمایش ساده در شکل شماره در (19)ضرورت اجتماعی . –زیست محیطی 

 را بر ساختمان هاي سبز نشان داده شده است.
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 (11: )بررسی تاثیرات سه گانه ساختمان های سبز منبع  -1شکل 

 انواع عناصر سبز در طراحی ساختمان -6

 دیوارسبز 6-1

دیوارهاي سبز دامنه وسیعی ازفواید زیست محیطی اقتصادي واجتماعی رادربرمیگیرند.پوشاندن نماي ساختمان باپوشش گیاهی 

وآالینده ها کاهش گازهاي گلخانه اي کاهش دماي محیط پیرامون وتبدیل پدیده ازنظرابعاد زیست محیطی درکاهش آلودگی هوا 

ي جزیرهی گرمایی شهري کاهش آلودگی صوتی کاهش مصرف انرژي ودریک کالم بهبودکیفیت محیط زیست نقش تعیین کننده 

وپرندگان ازنظر اکولوژي وحفظ تنوع اي دارند دیوار سبز همچنین باایجاد زیستگاه براي گونه هاي گیاهی  وجذب گونه هاي جاندار 

زیستی داراي اهمیت می باشد ازنقطه نظراقتصادي نیزدیوارهاي سبز باافزایش سطح فضاي سبزحفاطت ازسازه بنا وتیزبعدزیباسازي 

محیط به ارزش بنا می افزاید دیوارسبز همچنین  باایجادعایق حرارتی موجب ذخیره انرژي گرمایشی وسرمایش درزمستان 

ستان ودرنهایت کاهش هزینه هاي درارتباط بامصرف انرژي می شود سیستم آبیاري قطره اي دیوارهاي سبز وچرخش آب وتاب

درسیستم منجربه ایجاد فضاي سبز باحداقل مصرف درآب است .ازنظربعداجتماعی دیوارهاي سبزباادغام طبیعت وساختمان و 

اط شده به سالمت جسمی وروانی شهروندان کمک شایانی می زیباسازي محیط زندگی شهروندان موجب ایجادوارتقاء نش

 (17)کنند.

 مزایای دیوارسبز 6-1-1

مزایاي دیوارسبز فقط به زیباي آن ختم نمی شود این دیوارهمانند عایقی ست که به تنظیم درجه حرارت داخلی ساختمان کمک 

درجه خنک ترازیک دیوار درمعرض هواي 11می کند مشاهده شده است که سطح خارجی دیواري که متصل به دیوارسبزاست.

ی دیوارسبز سبب کاهش مصرف انرژي درسرمایش ویاگرمایش انرژي می شود  آزاداستباافزایش هزینه ها وکمبودانرژي این ویژگ

درصد  کاهش دهند همچنین وجودشان  باعث حفاظت ازساختمان 11این سازه ها توانایی اي رادارند که صورتحساب برق شما راتا

مجدد استفاده از آب است گیاهان با  دربرابرنور خورشید باران وبرف ونوسانات حرارتی می گردد ازدیگرمزایاي دیوارسبز توانایی
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شکستن  ترکیبات وموادمغزي درآب آلوده به صورت مجدد ازآن استفاده می کنند همچنین توانایی جذب سروصدا وکاهش آلودگی 

 (11)صوتی درداخل ساختمان دارا می باشند.

له اي نزدیک به آن قرار می گیرد وتوسط دیوارهاي اکسیژن ساز سازه اي مستقل دارند که جدااز نماي اصلی ساختمان  ودرفاص

ساختمان مهارمیگردد .جزئیات مختلفی براي طراحی این دیوارها وجوددارد که این جزئیات بیشتر مربوط به چگونگی نگهداري 

 گیاه برروي دیوار  وشکل قالب  هاي نگهدارنده سیستم مربوط می گردد .

 بزکامپوزیت های زیستی و تولید ساختمان های س 6-2

کامپوزیت هاي زیستی یکی از مهمترین مصالحی هستند که در ساخت ساختمان هاي سبز به کار میروند.کامپوزیت هاي زیستی به 

دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل وزن کمتر و هزینه تولید پایین تر موضوع تحقیقات بسیار به ویژه در بخش صنعت ساختمان قرار 

سازندگان ساختمان تعداد بسیاري از مالکان خانه ها نیز عالقه مند استفاده از کامپوزیت هاي زیست گرفته اند .امروزه عالوه بر 

 (11)محیطی در قسمت هاي مختلف ساختمان هستند.

کامپوزیت هاي زیستی از اختالط مواد تقویت کننده الیاف طبیعی از قبیل الیاف درختان و الیاف غیر درختان با مواد زمینه پلیمري 

ید میشوند .کامپوزیت هاي زیستی می توانند به عنوان مصالح ساختمانی در قسمت هاي مختلف ساختمان از قبیل دیوار سقف تول

 نما کاشی مبلمان در و پنجره به کار روند.

دي طبقه بنالیاف زیستی از درختان و بوته ها تهیه می شوند و داراي مزیت هاي فراوانی هستند این مزایا را به صورت زیر میتوان 

 (11: )کرد

الیاف گیاهی منابع تجدید پذیري هستند و تولید آنها نیازمند انرژي کمی است به عالوه الیاف گیاهی از از لحاظ محیطی  -1

 لحاظ آزاد سازي دي اکسید کربن خنثی هستند وبعد از دور ریزي میتوان آن هارا به کود آلی تبدیل نمود.

محصوالت خنثی الی هستند و در مقایسه با الیاف ساختمانی دیگر موجب نشر مواد زاید و از لحاظ زیستی این ترکیبات  -1

 سمی نمیگردند.

 از لحاظ تولید الیاف زیستی از لحاظ سایشی مقاوم بوده و داراي قابلیت شکل پذیري بسیار باالیی می باشند. -3

 از لحاظ وزنی الیاف طبیعی سبک وزن هستند. -4

 یعی بسیار ارزان تر از الیاف شیشه هستند.از لحاظ اقتصادي الیاف طب -5

از لحاظ عمومی الیاف طبیعی در برابر شکنندگی مقاوم بوده و در همه جا در دسترس می باشند و به خاطر دارا بودن  -0

 ساختار لوله اي تو خالی ,عایق هاي گرمایی و صوتی خوبی هستند.

 بام سبز 6-3
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د، یک سیستم سبک وزن مهندسی ساز است که رشد گیاه را در بام میسر شو نامیده میبام سبز که بام گیاهی و یا بام زیستی نیز 

گیاهان را دارند بر  نمو و رشد قابلیت که هایی¬الیه افزودن واسطه به همچنین و کند ساخته و در عین حال از بام محافظت می

 شوند، می ساخته ها در پشت بام خانه زمین سطح جاي به که هایی باغ سبز، هاي بام(. 13) شوند می ایجاد ها خانه بام فراز پشت

 بیشتر شهرهاي پیشرفته و پرجمعیت دنیا که به علت افزایش ساخت و ساز و کاهش سطح زمین با کمبود فضا مواجه می در امروزه

 الحاص مدیریت بهبود و اقتصادي محیطی، زیست سالمتی هدف با و اند شده ها پارك همان یا شهري سبز فضاي جایگزین شوند،

 (14) اند  فاضالب سطحی در شهر و توجه به مسائل زیبایی شناسی ایجاد شده

 رد محیطی زیست تنوع اي، اثرات گازهاي گلخانه کاهش آب، بازیافت بارندگی، از ناشی هاي نقش عمده بام سبز در مدیریت آب

پوسته زمین، جلوگیري از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، بهبود و تلطیف هوا، کاهش دما،  از محافظت شهري، زنده گیاهان

نفوذ تابش الکترومغناطیس، بهبود کیفیت اقلیمی و ایجاد  کاهش ها، معتدل نمودن هواي گرم، جلوگیري از آتش سوزي ساختمان

پاکیزگی و کاهش آلودگی  شهري، فضاهاي مطلوبیت و تکیفی افزایش شهري، زیباي اندازهاي تهویه مطبوع در شهر، ایجاد چشم

مربوط به نگهداري و تعویض سقف ساختمان، ایجاد محیطی آرام در  هاي هوا، ذخیره انرژي، کاهش آلودگی صوتی، کاهش هزینه

 روش سه سبز هاي براي ساختن بام .است چشمگیر تفریحی هاي نواحی پر ازدحام شهري و افزایش فضاهاي جدیدي براي فعالیت

 (15).برد کار به توان گیاه را بنا به شرایط محیطی و اقتصادي می جعبه یا مدوالر سیستم و متمرکز گسترده،

 کاربرد مصالح سبز در گذشته ایران  نمونه هایی از -7

در برابر عوامل  با نگاهی اجمالی به ساختمان هاي قدیم در ایران مشاهده میشود که این سازه ها سازگار با محیط زیست بوده و

محیطی انعطاف پذیر می باشد.از جمله این مصالح می توان به کاه گل در سازه هاي قدیمی اشاره کرد.این خانه ها در کویر صبح ها 

دیر تر گرم شده و شب هنگام دیرتر سرماي خود را از دست می دهند.همچنین در بعضی نواحی بومی در ایران از چوب و الیاف 

 (10)ختمان سازي استفاده شده است.گیاهی براي سا

 

 ( (26)نمونه هایی از استفاده منابع تجدید پذیر سبز در گذشته ایران )منبع:   -2شکل 
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 گیری نتیجه

 مفید پایدار توسعه سوي به حرکت و سالم شهرهاي و ها فضا ایجاد در که است بحثی پایدار معماري یا سبز معماري بحث

 و دارد، تاکید طبیعی منابع حفظ و زیست محیط و زیستی تنوع به توجه و معماري به پایداري، اصول که چرا . شود می واقع

 ،و کردن مند ضابطه با کشورها دیگر در .باشد نیاز این گوي پاسخ تواند می باشد آن تلفیق و پایدار توسعه جهت اگردر طراحی

 گونه به . میباشیم گذشته به نسبت بیشتري کاربرد و نگرش این چشمگیر رشد شاهد سازي، فرهنگ کنار در الزم بستر ایجاد

 بسیار اصولی از استفاده با پوشی چشم قابل حد در پایین، بسیار انرژي رفت هدر با ساختمانی آلمان کشور در تازگی به که اي

 بهره و وزن سبک ولی باال، حرارتی ظرفیت با مصالح از گیري بهره مانند ایرانی سنتی معماري به آشنا معماران براي آشنا

 انرژي مصرف با ساختمانی دیگر مورد چند و اقلیم، به توجه با سبز بام جداره، سه هاي پنجره مانند روز، تکنولوژي از گیري

 .بسازند صفر به نزدیک

 هاي شیوه در فراوان بسیار ارزشهاي واجد ایران سنتی معماري محیطی زیست ارزشهاي سنت و سنتی معماري ارزشهاي

 گرچه.است زبان بی و پایدار انرژیهاي کاربرد خصوصا و انرژیها انواع از اکولوژیک برداري بهره و انرژي از بهینه استفاده گوناگون

 بی انرژیهاي کاربرد نوع ترین رایج و ترین عمده نسیم ایجاد و هوا حرکت از برداري بهره تر صحیح عبارت به و باد از استفاده

 عالی کاربرد داراي (خاك و خورشید هوا آب) آیینی و فلسفی اربعه عناصر همه حال این با .است ایران سنتی معماري در زیان

 در که آنچه خصوصا گذشته در رایج ساختمانی فنون و مصالح نوع. است بوده قدیم ایران معماري و مدنیت در محیطی زیست

 عبارت به یا ها سقف و ها دیواره یعنی داده می تشکیل را ساختمان اصلی باربر عناصر و رفته می کار به بنا پایداري با رابطه

 مواد و مصالح با مقایسه در طبیعی و خودي به خود طور به زیاد وزن و حجم بودن دارا علت به عمودي و افقی عناصر تر کلی

 فضاهاي در حرارت سازي متعادل استعداد و انرژي ذخیره و داري نگه باالي ظرفیت داراي کنونی حجم کم و وزن سبک

 ارجمند کیفیات و عالی پایداري آسایش زیبایی که نیست آن معناي به روي هیچ به ویژگی این حال عین در .است بوده مصنوع

 نیاز بی و افتاده پیشپا و خودي به خود امري ایرانی معماري در انرژي از بهینه استفاده به مربوط ابتکارات و محیطی زیست

 دانش از برخوردداري از حاکی ایرانی معماري ویژگیهاي دقیق بررسی خالف بر .شود تلقی دانش و علم و خالقه قدرت هوش از

 داخلی آسایش و راحت فضاي ایجاد امر به بسیار توجه بذل معماري جزییات در دقت و هوشمندي و ذکاوت بسیار، وآگاهی

 ...است زیست کیفیت حفظ و محیط تخریب عدم و استحکام زیبایی

 منابع

 در سوخت مصرف سازي بهینه همایش مقاالت مجموعه ایران؛ سنتی معماري در اقلیمی عناصر پایداري سفالیی؛ فرزانه - ؛ ص 134 -1

 1 جلد ؛ 1381 ساختمان؛

 1 صحرایی ،آرش 1 رشید اله حجت)ساختمان سبز(انرژي کم مصرف ساختمان هابا احداث پایدارو معماري در سبز دیوار بررسی -1

 1371المللی رویکرد هاي نوین در نگهداشت انرژي سومین کنفرانس بین -زاده مطلب ،دانیبل

 1صفحه ، 1381 تابستان ، 5 شماره ، دوم دوره ، ایران معماري فصلنامه -3

سومین کنفرانس بین المللی رویکرد هاي  -امکان سنجی استفاده از معماري سبز در طراحی مدارس شهر کرمان)ساختمان سبز( -4

 پریسا ضیا سعیدي,محمد حسین آیت الهی -1371نوین در نگهداشت انرژي
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 ساختمان در سوخت مصرف سازي بهینه همایش مقاالت مجموعه پایدار؛ معماري مفهوم مفیدي؛ مجید- آذربایجانی مونا -5

 2؛جلد 2831
-کیخای همتعل افشاري محسن مهندس ،1 یزادهقعلین مهدي مهندس سبز معماري اصلی هاي پایه از یکی پایدار، طراحی قوانین -0

 04صفحه  71مجله معماري و شهر سازي چاپ 

7- Johnston, Jackly (1002). “Building Green: A guide to using plants on roofs, walls and 
pavements”. Mayor of London; London. 

alessandro rocca, natural architecture, princeton architectural press,21178-  

همایش عمران معماري وشهرسازي و -غفاري پریچهر ، فرد براتی علیرضا. کسمایی کامران حدیثه -پایدار  معماري در اصول و نگرشها -7

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان-1371بهمن –مدریت انرژي 

11- (2) 
 1383 معماري؛ و شهرسازي تحقیقات و مطالعات مرکز توسعه؛ حال در کشورهاي در پایدار شهرهاي پاگ؛ سدریک، -11
 دکتري دانشجوي -قزوین آزاد دانشگاه علمی هیات عضو محمودي مهناز -پایدار توسعه اهداف راستاي در پایدار طراحی مبانی -11

 معماري

 .57توسعه,تهران,مجله رشد آموزش جغرافیا,شماره (,توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال 1381ضرابی اصغرو مهري اذانی,) -13

 (همان13 -14
21- Craig Nielson,9002. “Green Building Guide Design Techniques, Construction Practices & Materials for 

Affordable Housing" 

10- LEED REFERENCE GUIDE FOR GREEN BUILDING OPERATIONS & MAINTENANCE , 1002 
 -خیاوي خاوندي منصور -سامانی کانادا قدسیه کشور موردي آنها نمونه شدن جهانی روند و سبز هاي ساختمان طراحی ضرورت -19

 1332سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی
  Greenest City 1010 Action plan”, Vancouver City Action Team, 1021. 21 Beattie, M., Gardiner, L., James, 

P., “THE INTERPLAY BETWEEN ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF GREEN BUILDINGS”, 

TRIPLE BOTTOM LINE CASE FOR GREEN BUILDING, Australia, 1021 

18-  

17- (1) 

 ( همان1) -11
12- M. Golbabaie; Applications of biocomposites in building industry; Department of Plant Agriculture, 

University of Guelph, 100_. M. _oger, _owell; A New Generation of Composite Materials from Agro-based 

Fiber, Polymers and other 

11- advanced materials: emerging technologies and business opportuni1es; Proceedings of the  d interna1onal 

conference on fron1ers of polymers and advanced materials, 2221 January 2Kuata Lumpur, Malaysia. 

13- Velazquez, linda s,Environmental quality Management, (1115), organic green roof architecture, sustainable 

millennium, The green roof projects database, design for the new. 

 .اوثس نشر ثهران، اول، چاپ ،"پایدار معمارري" ، 1391 ،.م مداحی، ،.الف صیاد، -14

-131صص ، 19 شماره محیط، آمایش جغرافیایی مهنال فص ،"زبس بامهاي" ،1391 ،.م رضویان، ،.الف پور، غفوري ،.ت.م رضویان، -15

119 

سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در  -دادي اله مریم چی، آبگینه انرژي زهرا مصرف و سبز هاي ساختمان بررسی -10

 1332نگهداشت انرژی


