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 چکیده
کاهش فضاهای باز در شهرهای و نیز بناهای با کاربری های متفاوت، دور ماندن انسان مدرن  افزایش تراکم ساختمان ها،

 از طبیعت و ماهیت زندگی ماشینی امروز، سبب شده است تا وظیفه طراحان در خلق فضاهای جوابگوی بعد روانی 

ت زندگی بشر، دارای اهمیت ویژه نقش فضاهای  باز در افزایش کیفی. معنوی انسان، از حساسیت بیشتری برخوردار شود

ای می باشد؛ بنابراین این بخش ها باید از شکل اضافات و باقی مانده از ساخت و ساز خارج شده و در جایگاه واقعی به 

معنوی بشر مورد توجه قرار گیرند و به این ترتیب، شاید بتوان گفت تا  عنوان بخشی از مکان های حیات فیزیکی 

معنوی و حتی فیزیکی ایجاد شده براثر زندگی وابسته به تکنولوژی بشر پاسخ داده  های روانی حدودی می توان خال

از طرف دیگر  فضاهای سبز و پوشش های گیاهی در طراحی محوطه ها، جدای از نقش زیست محیطی، کاهش  .شود

باط مجدد انسان و طبیعت و ، می توانند در ارت...آلودگی هوا، تنظیم شرایط محیطی، کاهش آلودگی های صوتی و 

اکولوژیکی بومی در طراحی منظر، ضمن  در این مقوله، توجه به درک فرهنگی . بخصوص طبیعت بومی موثر باشند

بومی، فضاهای همسان و هگون با معماری و شهرسازی بومی هر منطقه ایجاد خواهد شد و این  ارتباط فرهنگی 

در این مقاله سعی شده است نقش معمار در  .های نامناسب کمرنگ تر می شودگسستگی ناشی از تقلیدها و الگوبرداری 

 تحقیق روش پژوهش، موضوع بودن نظری به توجه با. طراحی فضاهای باز را در پیشبرد اهداف توسعه پایدار بیان نمود

 پژوهشی های طرح تخصصی، مجالت کتابها و استفاده مورد منابع ترین عمده و بوده متون بررسی و اسنادی بصورت

 پس مختلف پردازان نظریه درجهت دسته بندی که حال عین در .باشد می رسانی اطالع جهانی شبکه از استفاده و مرتبط

داده  ماهیت به توجه اینکه با سرانجام .است شده گرفته کار به ای مقایسه تحلیل روش اطالعات، آوری جمع مرحله از

 .بود خواهد کیفی پژوهش شیوه تحقیق، های

 
 توسعه پایدار، فضاهای باز، معماری منظر، معماری پایدار: های كلیدی واژه

 

 مقدمه -1
 پندارد که می هایی چالش را وآن ها تازد می دوره این های وغفلت تاریک وجوه به درحقیقت پایدار توسعه تفکر

 از تبعیت به سوم جهان درکشورهای پایدار توسعه تفکر. می انجامد انسان و نوع طبیعت انهدام پوشی، به چشم درصورت

 مردم اصلی های جز داشته و تاریخی فرهنگی رویکرد که ای درجامعه جمعی هویت حفظ است، بدون یافته توسعه کشورهای

 ای جامعه صورت به از پرداختن و غفلت زیستی محیط رویکردهای بیشتر به معماران پرداختن علت به هویتی بحران .است آن

با  معماران نگرد یا می بر معماری گونه مدرن رویکرد با پایدار توسعه .است بر معماری پرداخت تاثیرگذارترینکه  و فرهنگی

و  جوامع، فرهنگ ها برای المللی و بین مشترک مفهوم یک و شهرسازی پایدار معماری. نگرند می بر آن گونه مدرن رویکرد
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بررسی تاریخی،  و درک با جهانی، باید و نوین علمی بر تجربیات ای، درکنار تکیه هرجامعه نیست، بلکه جهان مردمان

 پست صورت پایدار به معماری نگاه .کند تعریف را پایدار وشهرسازی خود، معماری بنیادین های و زیرساختاقلیمی،  فرهنگی،

 بنا بر محیط حاکم و فرهنگ به نسبت دهد، بلکه نمی قرار بنا سیطره بر را جهانی هیچ گاه اصلی واحد و دیدگاه است مدرن

 کنیم می زندگی درعصری ما. ندارد یا شهرسازی بر معماری وارانه ماشین تفکر و هیچ گاه کند می انتخاب را متفاوتی شرایط

این  که کسانی است درگذر سریعی تغییرات با در آن که است عصری است، گریزی سنت عصر هندی چارلز قول به که

 پیشرفت شاو برنارد جرج ولی از نظر .نمایند استفاده خویش نفع به تغییرات از این توانند می بهتر کنند می رادرک تغییرات

 آنکه دهد، حال می تطبیق جهان با معقول، خودرا انسان بودکه او این استدالل .است وابسته غیرمعقول انسان به را یکسره

 است بیکن فرانسیس در دیدگاه برانگیزترین فکر مدرن مباحثهو  بهترین .سازد می منطبق خود بر را جهان غیرمعقول انسان

 .[1] »جهان بشربرای ونه است شده ساخته بشر برای جهان «گوید  می که

 تعامل خود پیرامون طبیعی محیط و بستر با باید ساختمان هر که این پایدار معماری آن طبع به و پایدار توسعه بحث در

 تدابیر نوع و تعامل برقراری چگونگی امر این توجه مورد و برانگیز بحث قسمت. است شده مبدل بدیهی امری به باشد داشته

 بهره آن از ویژه مهارتی با بوم و مرز این ساکنین پیش ها سال که است مطلبی همان درست این. باشد می شده گرفته نظر در

 و باد و خورشید خصوص به طبیعی منابع و ها انرژی از بهینه استفاده زمینه در خاص قواعد و فنون اجرای با و اند جسته

 تدابیر، نه این. است شده کشانده فراموشی و نابودی ورطه به انگاری سهل با امروزه و اند کرده استفاده آن از اقلیم با هماهنگی

 [.2]است  مشهود نیز ی اقتصاد و اجتماعی ابعاد چون پایداری دیگر ابعاد در بلکه محیطی زیست های زمینه در تنها

 انسان دگیزن کیفیت بر و طبیعی زیست طمحی روی بر انسان تاثیر در مهمی نقش شده ساخته طمحی و ها ساختمان

 مواد، از استفاده که است جهانی منابع مصر ازکل نیمی حدود مسئول معماری ادواردز، برایان فهد به توجه با .کند می بازی

 [.1] است شده ساختمان جایگزین که حاصلخیز کشاورزی های زمین دادن دست از و آب انرژی،

به به عنوان راهکار و ابزار مناسب برای ارتباط متقابل محیط طبیعی و فضاهای ساخت بشر و همچنین طراحی منظر 

خواهد کرد تا  وله کمکتوجه به این مق. قرار گیرد بررسی می تواند مورد  عنوان رابط فضاهای بسته معماری با محیط زیست 

ک سو نیازهای فضاهای بسته و کنترل شرایط آسایش در آن ها با هزینه کمتر صورت گیرد، از سوی دیگر اهداف توسعه از ی

 .پایدار و به تبع آن معماری پایدار فراهم شود

 

 توسعه پایدارروند شکل گیری  -2
ها و نقد های گسترده ای  پرسش لذا .داشت ی پ در 06 دهه، ویرانی و تخریب محیط زیست را در نگاه یکجانبه به توسعه

ه طرح موضوع ر بن چنینی و پیامدهای ناسازگار آن بر محیط زیست مطرح شد که در نهایت منجای عهدرباره برنامه های توس

توسعه پایدار پس از مشکالت ایجاد شده از  .مطرح کرد عهرای  توسهایی را ب دودیتپایداری در توسعه شد و چارچوب ومح

زیست  کالتاتی و مشات طبقث اختالفتوسعه بی رویه باع جایی که. گ جهانی مطرح گردیدس از جنادی پرفا اقتصتوسعه ص

 .[3] ر از اقتصادی بها داده بوداعی کمتی و اجتممحیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیط

 بحث امروزه، .است رفته کار به بسیار ،1703 سال نفتی بحران پس از و میالدی 06 دهه اواسط از پایدار توسعه واژه

 زیست محیط طرفدار پر نهادهای و ها سازمان. است المللی بین سطح در ایج ر و مهم بسیار های بحث از یکی پایدار، توسعه

 مورد، این در کارشناسانه و جدی بحث. هستند امر این در دخیل های ارگان مهمترین از ملل سازمان همچنین و جهان در

 اجالس" به معروف پایدار، توسعه جهانی کنفرانس به 1772 سال در ها، بحث این اوج نقطه که شد آغاز مذکور، بحران از پس

 در بردهایی راه ارائه برای ای قطعنامه آن در و شد مشهور ریو اجالس به بعدها که انجامید برزیل ریودوژانیرو شهر در "زمین



 سال در بعد، سال. شدند قطعنامه این از پیروی به ملزم جهان کشورهای و شد صادر جهان کشورهای پایدار توسعه جهت

 زیست محیط کارشناسان و کشورها وزرای سطح در جنوبی آفریقای در ژوهانسبورگ شهر در دیگری انس کنفر ، 2662

 تعریفی مهمترین. بود جهانی سطح در مصوبات این کردن تر اجرایی و ریو کنفرانس مصوبات بر تاکید آن هدف و شد برگزار

 نیاز افکندن مخاطره بدون را بشر کنونی نیازهای که ای توسعه»: است قرار بدین شد، ارائه پایدار توسعه از ریو اجالس در که

 [.4]« شود توجه نیز فردا های نسل و زیست محیط به آن در و ساخته برآورده آینده، های نسل

میالدی 1701میالدی در سال  1706و  1796پس از تشدید بحران های زیست محیطی در سطح جهان در دهه های 

رانس ین کنفه اولت و در نتیجت گرفیط زیسه برگزاری کنفرانس بین المللی محازمان ملل متحد تصمیم بمجمع عمومی س

در این کنفرانس بحث محیط زیست انسانی و تخریب طبیعت به طور جدی . در استکهلم برگزار شد 1702جهانی در ژوئن 

ت یط زیسه محرانس بیانیکنفآن  کارحاصل  .تاکید شد تتهدید جدی محیط زیس وبسیار نامطلوب  شرایطمطرح گردید و به 

، نموده و استفاده منطقی از منابع ت را بیانتوصیه نامه بود که وابستگی انسان به محیط زیس 160انسانی و برنامه ای شامل 

للی زیست محیطی را یط زیست، تحقیقات زیست محیطی و ایجاد سا زمان های بین المها، آموزش همگانی مح کاهش آلودگی

اندیشه بیشتر درباره پیامدهایی که به  ابه کشور ها توصیه نمود و اعالم شد که باید فعالیت های کشورها در سراسر جهان ب

بیانیه استکهلم  .ژوئن هر سال بعنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شد  9تا ن راسمحیط زیست دارد همراه باشد و در ای

عه تاکیدکرده و از این پیوند مفهومی چون توسعه پایدار زاده تباط تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حق توسرا ، بر1702

های اکولوژیکی  ت و نگرانیذیر رفد ناپیلی تجدیابع فسوع منر از موضا فراته یالدی نگرانیم 16دهه  د در ن رونبا ای. شده است

. های زیست محیطی مورد توجه خاص قرار گرفت اهی یافتن از بحرانز آگت و نیزیس یطه محتوجه مردم ب ،و زیست محیطی

که مباحث  در واقع در حالیاجتماعی پرداخته بود  ی وحیطم ترب زیسأثیرات مخه تبتر دار بیشعه پایتوسمفهوم  16در دهه 

ل بازیافت جویی برای حفظ منابع فسیلی و مدیریت منابع قابر روی سیستم های بیولوژیکی و چاره رن بپایداری در اوایل این ق

کمیسیونی  1713در سال  .دای اکولوژیکی متمرکز شت هفعالیتر روی د بیشای جدیه رن و در تئوریمتمرکز بود در اواخر ق

عة محیطی و توسست ت وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع مسائل زیجهانی توسعه و محیط با ریاست خانم برانتلند نخس

منتشر کرد و از آن پس  1710 الترکمان در س، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان آینده مششد کیلانی تشجه

و مبنای تشکیل کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست  یافت ترده ایت و رواج گسواژه های توسعة پایدار مقبولی

رانس فیا کن که به کنفرانس منشور زمیندر کنفرانس مذکور  .قرار گرفت در شهر ریودوژانیرو 1772 ژوئن14تا  3و توسعه از

عبارت بود از بیانیه اصولی ریو پیرامون  واصل تهیه گردید  حاصل و نتایج کنفرانس ری 20ریو موسوم گردید، منشوری در 

اط با توسعه پایدار جهانی، اصل جنگل و دو کنوانسیون مهم ستورالعمل اقدام در ارتبیا د 21محیط زیست و توسعه، دستور کار 

که توجه جهانی را به مهمترین  و یا معاهده بین المللی تنوع زیستی و معاهده ساختاری سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی

 .[3]یعنی محیط زیست جلب نمود  21مسئله بشری در قرن 

 با رویارویی عنوان تحت زیست محیط گسترش جهانی کمیته توسط 1710 سال در بار نخستین برای پایداری اصطالح

 [.9]گردید  مطرح نیازهایشان با مقابله برای آینده نسل منابع انداختن مخاطره به بدون حاضر عصر نیازهای

 

 توسعه پایدار -3
. دارد نظر مد نیازهایش دریافت در آینده نسل توانایی به توجه با را انسان حال نیازهای که است ای توسعه پایدار توسعه

 به، نسبت ای تازه آگاهی منطقی رشد نتیجه توان می را است گردیده مطرح دنیا علمی جوامع در 06 دهه از که پایدار توسعه

 انتشار محیطی، زیست های نهضت همچون عواملی تاثیر تحت خود نوبه به که دانست توسعه و زیست محیط جهانی مسائل



 برگزار استکهلم در که توسعه و زیست محیط مورد در ملل سازمان کنفرانس اولین و رشد های محدودیت نظیر هایی کتاب

 کیفیت سطح بردن باال آن از هدف و است زندگی کیفیات متوجه و کیفی است ای توسعه پایدار؛ توسعه .بود گرفته قرار شد

 [.2]باشد  می آیندگان برای زندگی

ات اقتصادی با توجه به مالحظات محیطی و عه امکانت و توسیط اسمح -ان ور انسر محتوسعه پایدار به مفهوم حرکت ب

ابع و ظ منا حفراه بر همهای بش ای برای رسیدن به آرمان توسعه پایدار راه تازه. اجتماعی را مورد توجه قرار می دهدعدالت 

 [3]امکانات برای آیندگان است 

 آینده بعدی، های نسل به توجه ها آن تمامی محور ولی شده، ارائه پایدار توسعه از زیادی های تعریف کنون تا چند هر

 بهره گذشته، تجربیات و بومی های ویژگی فرهنگ، به توجه. است بوده زیست جهانی، محیط از حفاظت و زیست محیط

 تعریف اساس بر. است پایدار توسعه اصول از ناپذیر تجدید های انرژی بکارگیری از پرهیز و شونده تجدید های انرژی از گیری

 توان که آن بدون ،باشد فعلی نیازهای پاسخگوی هک ای توسعه" از است پایدارعبارت توسعه ملل سازمان جهانی کمسیون

 توسعه" :کند می تعریف چنین را پایدار توسعه جهانی بانک ".  دهد قرار تاثیر تحت را خود نیازهای تامین در آینده های نسل

 .[4] ."یابد دوام که ای

 شرایط بهبود و انسانی احتیاجات کردن طرف بر هدف به دستیابی منظور به احتماال که است ای توسعه پایدار توسعه

 با ارتباط در خود مستمر های محدودیت با که است ای جامعه پایدار جامعه. گیرد می صورت دائمی صورت به زندگی، کیفی

 نموده، شناسایی را رشد های محدودیت که است ای جامعه نیست، بلکه رشد فاقد ای جامعه چنین. کند زندگی زیست محیط

 [.2]نگرد  می رشد به حصول برای دیگر جایگزین راهکارهای به

باشد که بتواند  ی فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه میهایی در مقابل الگوها وسعه پایدار به معنی ارایه راه حلت

ه ی رویزایش بیم، افهای زیستی، آلودگی جهانی تغییر اقل ی، تخریب سامانهابع طبیعابودی مناز بروز مسایلی همچون ن

نیازمند پیوند ناگسستنی ن امر ها در حال و آینده جلوگیری کند و ای عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ت، بیجمعی

 [.3] میان اکولوژی، اقتصاد و امنیت اجتماعی است

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

 که گفت توان می. باشد می اقتصادی و اجتماعی و محیطی موضوعات جدایی پایه بر که دیدگاهی است؛ تضاد در گذشته قرن

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

 و گسسته برخورد نوعی شود، می متجلی شده ساخته محیط در امروزه چه آن و شده ارائه کارهای راه ولی دهند می قرار نظر

 پایدار معماری اصول که چند هر .کند می توجه آینده های نسل برداری بهره جهت آن حفظ به تنها و است طبیعت از جدا

 بودن مناسب مسأله اما باشد، می روز های آوری فن ترین پیچیده تا ها روش ترین ساده کارگیری به از وسیعی بازه شامل

 به نگاه اصالح .است مطرح محیط آن کنندگان استفاده و مردمان فرهنگی و اجتماعی های زمینه با آن مطابقت و روش

 در اساسی بسیار گامی شد، خواهد مصرف فرهنگ تغییر به منجر که آن به نسبت انسان رفتار تغییر نتیجه در و طبیعت

 به نسبت برتری های وضعیت توانند نمی اجتماعی نه و طبیعی شرایط نه شد گفته که طور همان. باشد می پایدار توسعه

 که این جای به مسیر این در. گردد جستجو و شود داده تشخیص بایست می ساختی هم فرآیند یک. باشند داشته یکدیگر

 راه از بایست می گیرد، قرار برداری بهره مورد یا و شود ذخیره باید که آورد حساب به بیرونی و مستقل موجود یک را طبیعت

 .[0] کرد برقرار ارتباط آن با و نمود درک را طبیعت مختلف های



توسعه پایدار یک ابزار، حرکت یا بحث جدیدی نیست، در حقیقت یک روش هوشمندانه و عاقالنه توسعه کیفی زندگی، و 

در این توسعه ها سه هدف  .است یک نگرش و روشی متفاوت تفکر برای تولید محصول، یا ایجاد شغل و یا طراحی محله

 :ر نظر گرفته شودهمزمان باید د

 .باعث ارتقا زندگی جمعی شود  -1

 .موجب بهبود محیط زیست شود -2

 .[0] سبب پیشر فت اقتصادی شود  -3

 بسیار حوزه، این در معماران وظیفه. است محیطی مسائل دارد، تأکید آن روی پایدار توسعه که مهمی حوزه سه از یکی

 می بنابراین .هوا هستند و آب تغییر ٪ 09 مسئول مستقیم غیر و مستقیم صورت به معماران، که چرا است؛ حساس و خطیر

 می پایدار معماری شدن مطرح از ها دهه .بپردازند آن در اندازی دست به طبیعت، به نسبت ای نگاه تازه با معماران بایست

 ایجاد راه سر در مشکالتی همچنان ولی است، شده ارائه ها بحران حل برای معماران، توسط بسیاری، کارهایراه و گذرد

 .بخشید تداوم را آن توان نمی پایدار، معماری تئوریکی نواقص رفع با جزه ب که رسد می نظر به. دارد وجود پایدار معماری

[0]. 

 

  هداف توسعه پایدارا -4
 اهداف کلی توسعه پایدار را می توان به صورت خالصه به شرح زیر بیان نمود 

های آینده جهت تامین نیازشان از منابع طبیعی و پشتوانه های  ئولیتی است برای احتیاجات نسلمس :گرایی آینده( الف 

 علمی و فرهنگی از آن

 مسئولیتی است برای حمایت و مدیریت موثر از منابع محیطی و زیستی: محیط گرایی( ب

اس محلی و جهانی بر اساس عدالت و ایجاد مسئولیتی است برای در دسترس قراردادن منابع در مقی: عدالت گرایی (پ

 .فرصت برای همه

مسئولیتی است برای مدیریت جامعه برای تشخیص مسائل مرتبط با محیط بر اساس مشارکت مردم : مشارکت گرایی (ت 

 [.0] و دسترسی آزادانه به اطالعات

 

 داریپا یمعمار -5
معماری تا نیمه قرن نوزدهم محیط زیستی بوده است یعنی تا آن زمان ساختمان ها تعادل محیط زیست را به زیان 

معاصر رابطه اما با صنعتی شدن جهان  ،وجود نیاورده بودنده طبیعت بر هم نمی زده و آلودگی یا تخریب غیر قابل جبرانی ب

یب های زیست محیطی انسان با آسایش طلبی خود آس ،تکنولوژی و صنعت یط دگرگون شد و با ورود به عصرانسان با مح

با آغاز عصر . د معماری پایدار ضرورت جوامع قرن نوزدهم گردیدجبران ناپذیری را به محیط زیست تحمیل کرد و مباحثی مانن

ای اختمان ه، سدرن، نهادهای ممدرنیته. ه صورت الگو درآمدرد و بور کدرن ظهاری ممعم مدرن در حوزه معماری و شهرسازی

ره و سیمای شهرها را تغییر مدار معماری مدرن چهین شهرهای جدیدی را با خود به همراه آورد و بینش تکنود و همچنجدی

اصول نظری این سبک ساختمان می توانست فاقد هرگونه خصوصیات اس ود براسل بین الملبارزترین نمود آن در سبک ب. داد

دانستند و از آنجا که تکنولوژی  ک میئله تکنولوژیک مساری را یا معمم ه، مدرنیسدی باشای و اقلیم هه ای و محلمنطق

ری را در هر جایی از دنیا می د و اصول یکسان تبعیت می کند، هر گونه معماخصوصیات عام دارد و در سرتاسر جهان از قواع



همچنین آینده نگر و  .ای جغرافیایی بودارج از مرزهی و خور، علموژی محرا، تکنولدرن عملکردگمعماری م .دبسازنتند توانس

 .[3] تاریخ ستیز بود

 تعامل خود پیرامون طبیعی محیط و بستر با باید ساختمان هر که این پایدار معماری آن طبع به و پایدار توسعه بحث در

 تدابیر نوع و تعامل برقراری چگونگی امر این توجه مورد و برانگیز بحث قسمت. است شده مبدل بدیهی امری به باشد داشته

 بهره آن از ویژه مهارتی با بوم و مرز این ساکنین پیش ها سال که است طلبیم همان درست این .باشد می شده گرفته نظر در

 و باد و خورشید خصوص به طبیعی منابع و ها انرژی از بهینه استفاده زمینه رد خاص قواعد و فنون اجرای با و اند جسته

 نه تدابیر، این. است شده کشانده فراموشی و نابودی ورطه به انگاری سهل با امروزه و اند کرده استفاده آن از اقلیم با هماهنگی

 .[4] است مشهود نیز اقتصادی و ی اجتماع ابعاد چون پایداری دیگر ابعاد در بلکه محیطی زیست های زمینه در تنها

 استفاده در اعتدال و وری بهره افزایش با ها ساختمان از منفی محیطی زیست رساندن حداقل به دنبال به پایدار معماری

 پیچیده مسائل به حساس معماری به زیستی محیط معماری یا پایدار معماری اصطالح. است توسعه فضای و انرژی مواد، از

 خلق معنای به را پایدار معماری توان می کلی چهارچوب یک در .شود می اطالق مصنوعات و انسان طبیعت، همزیستی

 شرایط و انسان های خواست و نیازها میان تعادل برقراری اخالقی رویکرد و نگرش و کرد تعبیر ساخت انسان پایدار محیط

 مبحث در. است اعتبار و اهمیت حائز شرایط هر برحسب و زمان هر در آن در آینده، و حال در جهانی زیست نظام ارکان دیگر

 باشد داشته تعامل خود پیرامون محیط و بستر با باید ساختمان هر که این پایدار معماری آن طبع به و پایدار انرژی به مربوط

 ساکنان پیش ها سال که باشد می رفته کاره ب تدابیر نوع و تعامل برقراری چگونگی مهم نکته و شده تبدیل بدیهی امری به

 خورشید طبیعی منابع و ها انرژی از بهینه استفاده زمینه در خاص تدابیری اجرای و با جسته بهره آن از ویژه مهارتی با ایران

 [.9]اند  نموده استفاده آن از اقلیم با هماهنگی و باد و

 پایدار معماری نهضت مان پیشگا از لتابی ریچارد و موریس ویلیام ،راسکین جان. گردد می بر 17 قرن به پایدار معماری

 توان می پیشرفت و رشد به دستیابی برای که گوید می خود " معماری مشعل هفت" کتاب در راسکین. شوند می محسوب

 صنایع احیای و خودکفایی و شهر حومه سبز فضای به بازگشت موریس. داد قرار الگو ا ر طبیعت در موجود هارمونیک نظم

 از برداری بهره و انرژی نظر از محیط روی بر آن آسیب کاهش پایدار های ساختمان طراحی از هدف .کرد می توصیه را محلی

 :باشد می زیر قوانین شامل که ، است طبیعی منابع

  تجدید قابل غیر منابع مصرف کاهش -1

 طبیعی محیط توسعه -2

 [.2]ساختمان  صنعت در طبیعت بر رسان آسیب یا و سمی مواد مصرف کاهش یا حذف -3

 از بتواند که فرهنگی و اجتماعی اقلیمی، و محیطی و کالبدی های زمینه در هائی حل راه ارائه معنی به پایدار معماری

 بی رواج جمعیت، رویه بی افزایش زیست، محیط آلودگی ها، اکوسیستم تخریب طبیعی، منابع نابودی همچون مسائلی بروز

 من»: گوید می آندو تادائو که گونه همان .نماید جلوگیری انسانها بین تعامل کاهش و زندگی کیفیت آمدن پایین و عدالتی

 که دارد را هایی ساختمان احداث وظیفه پایدار معماری عبارتی به. «باشد تحمل قابل طبیعت در که سازم می هایی ساختمان

 و امروز تاریخی، های الیه طی در ذهنی تصاویر با عینیت تطبیق و هویت نگهدار که برآن عالوه باشد، تحمل قابل طبیعت در

 [.2]باشد  آینده

 :کرد مطرح توان می پایدار معماری از را زیر تعاریف کلی طور به اما

 و منطقه با تر وسیع پهنه در و خود پیرامون طبیعی محیط با را مغایرت و ناسازگاری کمترین که ساختمانی 

 . دارد جهان



 اصول این. منابع بازدهی و سازگاری بوم اصول مبنای بر آن متعهدانه مدیریت و ساخت انسان محیط خلق 

 آسیب حداقل و طبیعی محیط شرایط بهبود و ارتقا ناپذیر، تجدید منابع صرف رساندن حداقل به : از عبارتند

 . محیط بر شناختی بوم های

 به نسبت معماری راث اهخودآگ مندی کنش بر که محیط با معماری اثر همزیستانه و متعادلتر رابطه تبیین 

 . است  شده ریزی پی محیطی شرایط

  طرح اساس بر ،پایدار بناهای "OECD" های محیط بر ا ر مخرب تأثیرات کمترین که شوند می تلقی بناهایی 

 داشته خود کلی زمینه همچنین و اطرافشان ناحیه نیز و خود بالفصل و مجاور طبیعی و (مصنوع) شده ساخته

 توجه آینده و مطلوب کارکرد کیفیت، با محیط ، ساختمان حیات چرخه تمام به پایدار های ساختمان .باشند

 . کند می

 خوبی به تر بزرگ کل از بخشی عنوان به جزیی هر آن در که شود می تلقی ای طراحی ،همگن و پایدار طراحی 

 . گیرد قرار توجه مورد

 است اخالقی و سیاسی اجتماعی، محیطی، ،زیباشناختی های ارزش از ای آمیزه دارنده بر در پایدار معماری. 

 تحلیل از بیش شدن احیا به که فرآیندی. شد خواهد منتج مکان از اساسی و درونی مفهوم به پایدار طراحی 

 .[4]است  جهان طبیعت و انسانی محیط بین مناسب ارتباطی برقراری هنر و علم واقع در و انجامد می بردن

 امر این به رسیدن برای جهان کشورهای تمام و شده شناخته اخیر های سال در راهکار مهمترین عنوان به پایدار معماری

 درباره متعددی های مثال آن سنتی معماری و ایران گذشته که حالی در این .تعاملند حال در طبیعی عناصر از استفاده و

 کرده عمل ای گونه به طبیعی محیط حفظ و زیباشناختی مسائل به توجه ضمن معمار که دارد وجود مسکونی های ساختمان

 به آب عنصر .است پایدار معماری دهنده نشان ایران سنتی معماری بررسی .باشد می منطقه هر اقلیمی نیاز پاسخگوی که

 به .اند برداشته را معماری پایداری در ها گام نخستین سنتی معماری در اساسی عنصر عنوان به حیاط و طبیعی عنصر عنوان

 .کرد اشاره شود می ساکنان حرارتی آسایش باعث تبخیری برودت از استفاده با که آبی های سیستم به توان می مثال طور

 بناهای رده در را بناها گونه این خشک و گرم نواحی سنتی معماری در طبیعی عناصر از استفاده که دهد می نشان نتایج

 .[9] دده می قرار پایدار

و « وفرهنگ جامعه»، «زیست محیط»: است مطرح رویکرد سه شامل معماری این اصلی مبانی که پایدار معماری

 ای پدیده عنوان به فرهنگ و جامعه هب نگاه و رویکرد است رفته ها ذهان و دیدگان یاد زا بین این در که امری تنها .«اقتصاد»

 نورمن چون بزرگای معماران کار در یحت. است مانده مستتر که است گونه کیفی نگاه نگاه، این که است واقعی هویت و اصلی

 [0. ]گیرند می نادیده را امر این نیز فاستر

 

 معماری فضاهایانواع  -6
 .فضای باز، فضای نیمه باز، فضای بسته: فضای معماری را می توان به سه دسته تقسیم کرد

چهار سطح عمودی که یک محدوده فضا را می بندد، احتماال مرسوم ترین و به طور یقین : فضای بسته -

از آنجا که محدود کامال بسته می شود، فضای آن . در معماری به وجود می آوردقویترین نوع تعریف فضا 

میزان بسته بودن یک فضا که توسط نحوه ترکیب عناصر تعریف کننده آن شکل و . کامال درونگرا است

 .بازشوهایش تعیین می گردد، بر درک ما از جهت و شکل کلی آن فضا اثر قابل توجهی می گذارد



در این پژوهش مراد فضای باز میان ساختمان ها، قسمت های تهی، خالی و فضای منفی است : زفضای با -

 . که در فرآیند طراحی و معماری کاربری های آموزشی در کنار فضاهای بسته، مثبت و پر پدیدار می گردند

بهترین . می باشد حد فاصل بین فضاهای باز و بسته و فضای ارتباط دهنده این دو نوع فضا: فضای نیمه باز -

ایوان به غضای نیمه باز و عمدتا مسقف اطالق می شود . مثال این گونه فضاها در معماری سنتی ایوان است

که مقابل فضاهای زیستی قرار دارد و رابط بین فضاهای باز حیاط و فضای بسته داخل می باشد فضای 

 [.1]ایوان معموال از یک یا دو طرف باز است 

ون به درون می توان ایوان را از آنجا که معموال ارتفاعی بلندتر از سایر نقاط نما می گیرد، همانا معرفی در دید از بیر

در دید از درون به بیرون نیز، . کننده و پیشانی بنا دانست که اعتبار نماهای داخلی حیاط بسته به قدر و ارزش آن می شود

 [.7]رو به سوی حیاط  ایوان گشادگی فضای متعین و محصور و چشم خانه اس

 

 
 ییفضا ارتباط مراتب سلسله: 1 نمودار

 

معماری و شهرسازی معاصر ایران بدون هیچ شباهتی و تاثیری از معماری سنتی این سرزمین با سرعت و لجام گسیخته 

خاصیت وجودی یکی وابسته به دیگری است،  هرچند فضای باز و بسته در کنار هم معنادار می شوند و. به ناکجا می رود

ولیکن امروزه به دلیل نادیده انگاشتن اهمیت فضای باز در معماری و شهرسازی، با چالش هویت معماری و شهرسازی مواجه 

و محور که از عوامل تعیین کننده ... فضاهای باز از قبیل حیاط ها، میدان ها، کوچه ها، گذرها، میدانجه ها، لردها و. شده ایم

معماری سنتی ایران بوده اند، به واسطه تقلید ناآگاهانه از معماری تندیس وار اروپایی به اضافه و پس مانده فضاها تندیل شده 

یکی از مشکالتی که به شدت امروزه با آن درگیریم استخراج الگوی فضایی از . اند و اهمیت و غنای پیشین خود را ندارند

ه ای که از قدیم تا امروز هیچ معماری از معماران مکتب معماری ایران و فارغ التحصیالن سایر معماری ایران است به گون

 [.1]مکتبهای معماری سعی در تدوین الگوهای معماری نداشته است و فرهنگ شفاهی گریبان معماری ایران را گرفته است 

 

 (Landscape) منظر -7
 هر نگریستن، جای" معنای به دهخدا نامه لغت در است و لیسیانگ زبان در  Landscape واژه فارسی برگردان منظر

از بررسی ریشه های لغوی . است آمده "دیدگاه. نظر جای .نظرگاه می گردد، واقع نگریستن محل و شود می که دیده چیزی

Landscape  و طیف وسیع معانی آن در طول قرون متوجه می شویم که این واژه را می توان از یک پرسپکتیو عمومی، یک

 [.16]چشم انداز تا مکانی خاص جغرافیایی به کار برد 

 فضای باز
فضای نیمه 

 باز
 فضای بسته

 عمومی
نیمه 

 خصوصی
 خصوصی



 و گیاهان میان انسان در. است بوده اولیه و اصلی مسکن منظر،. است ما فطری زبان منظر، زبان :است معتقد اسپیرن

 می حمل خود روج و جسم در را چنین میرائی انسان ها همه و کرد پیدا تکامل آب نزدیک و زمین روی آسمان، زیر حیوانات،

 کرده، بو شنیده، دیده، کرده، لمس را منظر باشند، خود داشته اعمال توصیف برای کلماتی اینکه از پیش انسان ها. کنند

 و عالئم سایر اختراع از انسان، پیش که بودند هائی متن اولین منظرها،. اند شکل داده را آن و کرده زندگی آن در چشیده،

زیر  زندگی و صخره عالمت آب، مخالف جریان های و امواج هوا، از هایی نشانه خورشید و باد ابر، .خوانده است را آن ها نمادها

 بوده شکارچی هشداری برای پرندگان صدای و غذا از حاکی برگ ها سرپناه، دهنده نشان ها صخره در ها حفره و غارها آب،

 [.96]است 

 ادراک و دیده مرئی محیط در واسطه بدون یا واسطه با که است تصاویری یا مجموعه تصویر معادل منظر واژه سویی از

 قابل و پردازش دیگر زنده موجودات و انسان که توسط طبیعی یا مصنوع محیطی دورنما و چشم انداز، تلقی یا. شوند می

 کند، می ا پید سروکار "منظر" واژه با خود ای حرفه دانش و شغلی شرایط با متناسب که کسی به عالوه،. است شده سکونت

در  آن نتیجه و یافته تغییر هوا و آب بوسیله که است زمینی با مرتبط و برپایه منظر که بپذیرد نیز را توضیح این ممکن است

 بدین ترتیب .گذارد می تأثیر جانوری مجموعه و گیاهی های پوشش طبیعی، از زینت ها اعم و عناصر انواع استقرار و توزیع

 های گونه شکل ها، الگوها، انواع که بسترهایی و فلسفی فرهنگی، های عرصه از ای مجموعه بعنوان تواند می منظر موضوع

 تأثیر طریقه وضعیتی در چنین که است بدیهی. شود مطالعه نیز است، داده جای درخود را جمادات و موجودات دیگر و حیات

 . [11] .شود می دیده نیز موجود های تعامل و زندگی شرایط بر آن گذاری

 

 
 [11] منبع انسان یستیز جوامع در منظر سازنده عناصر: 2 نمودار

 

با مقایسه معانی گوناگون و معانی لغوی منظر، عالوه بر معانی همسانی چون چشم انداز یا نظرگاه، متوجه قرابت معانی آن 

ها در استفاده از مفهوم مکان، جای و همچنین مفهوم نظر کردن از دید خاص فرد نظر کننده یا به عبارت دیگر تاثیر نوع نگاه 

نخست اشاره به مکانی : و منظر دو وجه مهم را می توان برداشت کرد Landscapeمعانی  در. فرد در نحوه نظر او می گردیم

 [.16]خاص و از سوی دیگر بیانی از یک فرهنگ 

 

 طراحی در گیاهان نقش -8



 طرحهای قالب در آن ها از مطلوب استفاده و باشند در محوطه می سبز فضای آورنده وجود به اصلی عناصر از گیاهان

 تنگاتنگی ارتباط کاشت طراحی کلی، در مفهوم. دارد ای ویژه قواعد و اصول رعایت به ونیاز داشته گسترده مفهومی بسیار سبز

 زیبایی آن به که است ای حاصل تجربه هنر، و آید، می حساب به هنر یک نیز خود واقع در هنری داشته های رشته سایر با

  .گوییم می شناسی

 در سعی خود خاص های روش و اصول از گیری بهره با است که هنری واقع در کاشت طراحی که گرفت نتیجه توان می

 تقریبا ها، محوطه طراحی درتمامی .دارد گیاهان از بخش رضایت و زیبا ای منظره خلق و طبیعت از برداشتی هنرمندانه

 به زیادی بسیار حد مکان تا یک حسی درک. کنند می ایجاد تصویر افراد ذهن در که هستند محیطی متغیر ترین مهم گیاهان

 .گیرد می صورت بصری شکل

 آنچه .بشناسد بصری طراحی عنوان مصالح به را گیاهان پرورشی، و آموزشی فضاهای محیط طراح که است الزم بنابراین 

 در زیبایی بصری های جنبه لحاظ از که شود می مربوط عناصری و اصول به عمدتا  گیرد می قرار بررسی مورد جا این در

 و نماید جستجو بصری محدوده در را زیبایی صرفا  طرح اگر که داشت توجه باید حال عین در اما. دارد اهمیت طراحی کاشت

 ایمنی و رفاهی خدمات تأمین جهت در را انسانی نیازهای نتیجه در و ورزد غفلت عملکردی و محتوایی به ابعاد آن گسترش از

 در نه و آن شکل در زیبایی نهایت در و نبوده موفق حسی رابطه ایجاد و زیبایی ارائه خواه در نا خواه گیرد، نادیده ها آن

 محوطه کیفی و کمی امکانات به توجه طراح وظیفه عملکردی، ایجاد زیبایی راستای در. یافت خواهد بازتاب آن محتوای

 آن حاصل تا شود داده جای تواند می مختلف فضاهای ودانش در علم فراگیران نیازهای تأمین چهارچوب در که است پرورشی

 .نماید آشکار نیز را طرح عملکردی زیبایی ها

 :دارد بستگی زیر عوامل به طراحی در گیاهان نقش 

 محوطه زیبایی و آرایش -

 سایبان ایجاد -

 صدا آلودگی از جلوگیری -

 خاک و گرد از جلوگیری و بادشکن ایجاد -

 (داربست) اسپالیه و پرچین سبز، دیواره ایجاد -

 چمن روی آرایش -

 معماری و هنری سبز های پیکره ایجاد -

 به درختی هیچ که چرا است ای گونه تنوع حداکثر از استفاده مستلزم فوق منظورهای از هریک برای درختان انتخاب

 [.11]باشد  داشته تواند نمی را نظر مورد های ویژگی صفات و تمامی تنهایی

 و ستا دیاز و شدید بفتاآ تابش که لسا میاا از قسمتی در ریمعما یفضاها از ریبسیا در سایه دجوو وملز به نظر

 در که ختانیدر) یزر گبر نختادر از انتو می ستا دسر اهو که لسا میاا از یگرد قسمتی در بفتاآ تابش از دهستفاا همچنین

 از یجلوگیر رمنظو به سبز همیشه نختادر از دهستفاا.  دکر دهستفاا( هندد می ستد از را دخو گ هایبر نمستاز و پاییز

 و باشد دسر یا مگر ایهو برابر در یسد انعنو به ننداتو می دهستفاا ردمو نماز و عنو به بسته نختادر. دشو می حمطر تابش

 در و باشند محیط در اهو حرکت به ههندد جهت عاملی ننداتو می نختادر. دکر محافظت هگزند عنصر ینا از را نساختما

 پالن های در اهو حرکت برابر در سد یا ههندد جهت عامل انعنو به نهاآ از انتو می شوند حیاطر آل هیدا یطاشر در تیکهرصو

 [.12]د کر دهستفاا ریمعما



 

 

 سبز در معماری منظر فضای -9
 بازدهی از برخوردار و جنگلی شبه ساخت با گیاهان از متشکل فضایی از ستا عبارت شهری سبز فضای محیطی زیست نظر از

 سو یک از بایست می سبز فضای شبکه این. شهر زیست محیط بر حاکم محیطی زیست شرایط با متناسب معین، محیطی زیست اکولوژیک

 .[13] نماید فراهم را خود پیرامون محیطی زیست نیازهای دیگر طرف از و سازد منتفع خود اکولوژیک بازدهی از را شهر فضای کل

در  که طبیعی های زیبایی با ارتباط بدون ها توانایی این و دارد بسیاری های توانایی که است شده آفریده ای گونه به انسان فطرت

 سبز خالقیت فضای از مندی بهره پرتو در بنابراین و گراید می خمودی و افسردگی به ،باشند می سبز فضاهای همان که شهری زندگی

 .[14]گردد  می شکوفه انسان های

 فضای اصطالح مول، گاری. است شده گرفته کار به گیاهی پوشش مفهوم برای اندرکاران دست از برخی وسیله به سبز، فضای اصطالح

 اطراف و داخل در گیاهان از پوشیده ای منطقه عنوان به را سبز فضای کارشناسان،.گیرد می کار به محوطه، سبز پوشش بیان برای را سبز

 [.11]می دانند  محوطه

 انتخاب در توجه مورد مهم عوامل اندازه و رنگ بافت، فرم ،رشدی عادات که باشند می سبز فضای ارکان ترین اصلی از یکی گیاهان

 گذراندن برای ن هاآ تشویق پیاده، افراد هدایت جهت در توان می گیاهان از. باشد می ماندگار زیبایی با تصویری ایجاد منظور به گیاهان

 بی مناظر در همبستگی ایجاد محیط، در انگیزی خاطره حس و سرزندگی ایجاد اجتماعی، تعامالت افزایش عمومی، باز فضاهای در وقت

 .[14] نمود استفاده... و بصری نظم

 :کرد استنباط توان می مهم، و مشترک بخش دو در را سبز فضای اهمیت درکل، شده بررسی تعاریف براساس

 از را سبز فضای مفهوم که چمن و ها بوته ها، گل ها، درختچه درختان، شامل ای سبزینه پوشش از ای مجموعه: اول -

 .کند می القا ظاهری نظرشکل

 عنوان به که اکولوژیک نیازهای سایر و زیبایی تأمین محیطی، زیست کیفیت بهبود شامل وظایفی و انتظارات برآوردن :دوم -

 یزمین ها محوطه دور به که ها درختچه و درختان از سبزی نوار .باشد می مستتر سبز فضای دراحداث وظیفه و هدف

 حفاظت برای بیشتر سبز کمربند .گویند سبز کمربند را است ای جانبه چند کارکرد دارای و شود می کشیده آموزشی

 [.11] رود می کاره ب وغبار، گرد غربال هوا، آلودگی برابر در محیط

براساس آنچه عنوان شد در دیدگاه کلی و غیر علمی، معماری منظر را با طراحی پارک ها برابر می دانسته اند، که نشان دهنده 

پرداختن به مناظر طبیعی و علی الخصوص با توجه به اکولوژی و مناظر خصوصا . اهمیت و جایگاه طراحی فضاهای سبز در این رشته است

 .طبیعی بومی، می تواند جوابگوی ابعاد گوناگون مرتبط با این مقوله از جمله زیبایی شناسی، اجتماع و فرهنگ، باشد

 

 استفاده از فضای سبز در تاریخ معماری -11
 شهرهای در سبز فضای و باغ احداث ضرورت بشر گذشته ادوار از که است مهم این نمایانگر شهرسازی و معماری تاریخ

 به تفکر، طرز این از ای نمونه بیان برای. باشد نمانده جدا خویش اصل و طبیعت از تا بود برده زمان، پی آن اگرچه ابتدائی

 مرکز در عظیمی کاخ هکتاری چهارده محوطه در میالد از پیش سال پانصد که کرد اشاره بابل معلق های معلقه باغ حدائق

 از هایی باغ ، طبقه هفت در شده استوار هایی ستون بر که بود هایی سطح از عبارت بزرگ باغ این. احداث گردید بابل شهر

 .بود آویخته نادر گیاهان

 ستون و گل سبد شکل به را ها ساختمان های ستون سر( کرنت)معماری  سبک به یونانیان میالد از پیش پنجم قرن در

 ها ستون نیز مصری معماران. می کردند درختکاری را جدیدالتاسیس محالت ، نیز آتن در. ساختند می پیچک به صورت را ها



 های باغ دارای اسکندریه شهر. ساختند می طبیعت و اطراف محیط با هماهنگ نخل، و پاپیروس قبطی، شکل  باقالی به را

  .داشت وجود وحش باغ و شناسی، موزه گیاه باغ آتن و در بوده بزرگ ملی

 درختان از هلو و گوجه و کردند می میوه احداث باغ های خویش، شهرهای اطراف در هخامنشیان عصر از نیز ایرانیان

 یادگار به دوران آن از هایی باغ و صفوی داریم عباس شاه زمان از هایی گزارش هم تفریحی های پارک از البته. است بوده رایج

 و نهر شکل به یافت، می جریان در آن آب که مرکزی کانال کلی، حصار یک شامل ایران قدیم های باغ کلی سبک .است مانده

 ارم و کاشان فین اصفهان، ها چهارباغ باغ این از هایی نمونه. بود استراحت جای و باغ مرکز در معموال که فرنگی کاله عمارت

 [.14]برد  نام توان می را شیراز

 

 عملکرد فضای سبز -11
 :کرد تقسیم کلی دسته چهار به توان می را سبز فضای های عملکرد

 این .دارند اجتماعی های عملکرد که پارک ها هستند و شهری سبز فضاهای این ها: عمومی سبز فضای -

 استفاده مورد و فرهنگی اجتماعی های گردهمایی تفریح فراغت اوقات گذران در مردم عموم برای فضاها

 .گیرد می قرار

 باز های محوطه مانند. محدودترند عمومی فضاهای به نسبت فضاها این: نیمه عمومی سبز فضای -

 .باشند می آن و نظایر دولت بیمارستان ها، ادارات

 حاشیه درختکاری معمول طور به که اند شهری سبز فضاهای جمله از :ها خیابان و معابر سبز فضای -

 .دهد می تشکیل را سواره و پیاده رو فاصل حد از باریکی

 استفاده که است شهر در موجود باغ های و ها باغچه جمله از فضاها کلیه شامل : خصوصی سبز فضای -

 .[14]باشد  آن می مالکان به محدود آن

 

 لزوم توجه به فضاهای سبز -12
 بزرگ مناطق احیاء فرسایش، از جلوگیری: از عبارتند درخت از پوشیده و مشجر ومناطق سبز فضای عمده کارکردهای

 فضای کارشناسان، .وحش حیات کوچک های دسته حفظ و گردشگاه هوایی، و آب شرایط بهبود و محیط شده، زیباسازی رها

 فضاها تمامی برای مهم کارکرد دو دارای بیشتر محوطه که اطراف و داخل در گیاهان از پوشیده ای منطقه عنوان به را سبز

 [.  11]آفرینی زیبایی و هوا تلطیف و دما تعدیل: باشند می آموزشی فضای باالخص

کرد  اشاره شهری فضای در سازی منظر اهمیت به توان می دارد انسان ادراک کیفیت در که نقشی و سبز فضای درمورد

 [.19]«آرایی زمین» جلوه ارتقای موجبات که شکلی و گونه به طراحی در گیاهان کاربرد از است که عبارت

این . انه فضاهای سبز بیشتر نمایان می شوداهمیت استفاده از گیاهان در محیط های مختلف، در کارکردهای چندگ

 فضای روانی و روحی سبز، اثرات فضای فرهنگی, اجتماعی سبز، کارکرد فضای محیطی زیست کارکرد: کارکردها عبارتند از

 مزایای و ها سبز، ویژگی فضای زیباشناختی و بصری سبز، کارکرد فضای اقتصادی شهری، کارکرد زندگی کیفیت بر سبز

 .سبز فضای بصری

 

 نتیجه گیری -13



 :باشد موثر ساختمان داخل محیطى شرایط تنظیم در می تواند محوطه، صحیح طراحى

 در بان ن و سایهپهبرگ  درختان از استفاده اطراف آن از طریق و محوطه ساختمان بر روى اندازى سایه -

 . گرم سال ماه هاى طى

برگ، عوارض  سوزنى گیاهان از استفاده طریق از تابستان نامناسب باد و زمستان سرد باد از جلوگیرى  -

 . بادشکن و مجاور هاى ساختمان زمین

 . سال گرم هاى ماه طى در محوطه پاشى آب و آب، فواره حوض گیاهان، طریق از تبخیرى برودت ایجاد -

 جهت مناسب مصالح از استفاده با ساختمان دخل به محوطه از آفتاب بازتابش افزایش یا و کاهش  -

 . محوطه در مختلف پوشش سطوح

 . بنا آفتابگیر سطح افزایش جهت ساختمان جنوب سمت در باغچه گودال ایجاد -

سمت  در خصوص ا , ساختمان سرد سطوح پوشش جهت، خاک حرارتى جرم و زمین عوارض از استفاده -

 [.10]بنا  شمال

بخشی از نیازها در تقابل با . انسان است... معماری هنر طراحی فضاهای جوابگوی نیازهای زیستی، فیزیکی، روانی و

شاید بتوان فضاهای سبز را جز . فضاهای باز و طراحی محوطه ها، که اهمیتی کمتر از فضاهای داخلی ندارند، دیده می شود

در جوابگویی نیازهای کاربران بیشتر کند، طراحی باتوجه به مسائل فنی، آنچه که می تواند کارآیی و تاثیرگذاری آن ها 

معماری بومی، اقلیم منطقه، پوشش گیاهی مناسب، رویکردهای فرهنگی، جوابگویی به مسائل روان شناختی و نیازهای کابردی 

 . در کاربری های مختلف می باشد

ضمن تاثیر بر بعد روانی انسان این امکان را فراهم می آورد تا ... طراحی فضاهای باز با عناصر مختلف مانند آب، گیاه و 

کمک خواهد کرد تا انرژی های تجدید پذیر در فضاهای داخلی بهتر ضمن آن که . رقرار سازدارتباط دوباره انسان و طبیعت را ب

-مورد استفاده قرار گیرند، ساختمان در بستر طبیعی جای گیرد، شرایط آسایش در فضاهای داخلی با هزینه های اقتصادی

معماری پایدار راحت تر انجام و به تبع آن ریست محیطی کمتری تامین شود و در مجموع دسترسی به اهداف توسعه پایدار 

 .شود
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