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 چكیده

 یو فرهنگ یطیمح یستز ی،اقتصاد یو به طور مجزا با تمرکز بر جنبه ها ییتواند به تنها یصرفاً نم یدر مباحث معمار یداریپا

 یحووزه هوا ییهم افزا یقو همگون و از طر یكپارچه یافتیرو با اتخاذ ره ینو با دوام مبدل گردد. از ا یدارپا یبه توسعه ا یاجتماع

( به هموراه یندهحال و آ)تمام جامعه و در هر مكان و زمان  یرا برا یینمود تا رشد و شكوفا یمرا تنظ دازیتوان چشم ان یم یداریپا

اسوت  یازغافل شد، بلكه ن یگرد یحوزه از حوزه ها یک یو بررس یدگیبا رس یداست و نبا یچند وجه یحرکت یداریداشته باشد. پا

جامعه و همه رشته ها و مشارکت فعال در  یاعضا یبندیمستلزم پا یهمبستگ اینو  یمقرار ده ید بررسکه همه جوانب را با هم مور

است. روش  ینرژیبه نام س یا یدهپد ی یلهبه وس یدر معمار یداریآن احقاق تفكر پا یجهو نت یردگ یها است که انجام م ینههمه زم

قورار گرفتوه و سوپس  یمورد بررسو ییافزا مو اصول ه ینرژیس یها یژگیباشد که و یم یلیتحل-یفیپژوهش توص یندر ا یقتحق

 یباشد که بتووان گوام هوا یم یدر معمار ینرژیبا مقوله س ییآشنا یقشده اند. هدف تحق یحو اهداف آن تشر یدر معمار ینرژیس

 برداشت.  یداریدر جهت پا یشتریب

ییهم افزا یداری،پا ی،معمار ینرژی،س: کلمات کلیدی

                                                 
 نویسنده مسئول *
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 مقدمه -1

اه در درون یك مجموعه، سیستم یا کل، بین اجزاء نوعي هماهنگي هرگ

و همسوئي باشد عملکرد و نتیجه مورد انتظار از آن مجموعه حاصل مي 

اجزاء نوعي هماهنگي و همسوئي باشد  ینشود. به بیان دیگر اگر ب

عملکرد و نتیجه مورد انتظار از آن مجموعه حاصل مي شود. اگر اجزاء 

ارتباط با یکدیگر بهترین استقرار را داشته باشند،  هم خود و هم در

سیستم دارای یکپارچگي و کارائي خواهد بود. حال اگر به   یامجموعه 

هماهنگي، شرطي دیگر اضافه شود که به واسطه اجزاء عالوه بر موارد 

فوق، به افزایش کارایي جزء دیگر نیز کمك کنند و یا از نوع پیوندشان 

یجه جزئي در دل نتایج کلي حاصل شود شرط هم با جزء دیگر یك نت

هر جزء  یيافزایي برقرار شده است. به عبارت دیگر به واسطه هم افزا

هم به واسطه ظرفیت خود و هم به واسطه انرژی و تأثیری که از جزء 

مجاور خود مي گیرد به حداکثر بازدهي و تأثیرگذاری در مجموعه خود 

 دست مي یابد. 

آن عمدتاً همراه باا  "انسان مدرن"به ویژه از نوع مداخالت انسان 

تسلط و زیااده خاواهي هماراه باوده اسات. نتیجاه امار نوعي تحمیل، 

ناپایداری و برهم خوردن موازنه محیط بوده است هرچند که در کوتااه 

مدت به اصطالح نوعي بهره برداری صورت گرفته اما عدم همااهنگي و 

منجر به حذف یکي )عموماً طبیعت( هم افزایي بین معماری و طبیعت 

و در نهایت عدم حصول نتایج مورد انتظار باوده اسات. هام افزائاي یاا 

سینرژی عالوه بر هماهنگي به دنبال حداکثر کاارائي و اثربششاي ماي 

باشد در شرایطي که هیچ جزئي، جدا از کل و یا در نقطاه مقابال کال 

ن و به طور دقیق تار نگاهي عمیق به انسان ماقبل مدر قرار نمي گیرد.

از قبل از انقالب صنعتي گویای این حقیقات اسات کاه او باه صاورت 

فطری از رابطه دست ساخته های خود با طبیعات باه دنباال حاداکثر 

کارائي در کنار حداکثر پایاداری باوده اسات. او ماي دانساته  ارتبااط 

معماری با طبیعت دو سویه اسات و هار ناوع آسایبي باه طبیعات باا 

ی منفي همراه خواهد بود. در نقطه مقابل انساان اماروز دچاار بازخورد

شتابزدگي در بهره برداری از طبیعت، زیاده خواهي و مشتصار از هماه 

عاوار  ایان  جهل نسبت به طبیعت و قوانین و رموز آن شاده اسات.

رابطه یکسویه و اصطالحاً غیر سینرژیك، برهم خوردن موازنه طبیعت و 

ایجاد مجموعه ها و محایط هاای شاکننده و  معماری، تشریب منابع و

ناپایدار است. ناپایداری و فقدان کارائي یادشده هم متوجه بعد عملکرد 

و هم بعاد کاببادی آن ماي باشاد تاا آنجاا کاه گاهااً شااهد سایمائي 

ناهارمونیك و مشادو  از ایان پیونادهای نامبااري )باین معمااری و 

شاناخت دقیاق اجازاء و طبیعت( هستیم. رابطه سینرژیك با اتکاء باه 

قابلیت آن ها درصدد ایجااد مارثرترین و پایادارترین پیوناد میاان آن 

هاست. وجود رابطه سینرژیك در بین اجزاء یاك مجموعاه از کمرنا  

( بین overlapشدن تأثیر یك جزء جلوگیری کرده و نوعي همپوشاني )

ء اجزاء قوی و ضعیف ایجاد مي شود. چرا که در رابطاه ساینرژیك، بقاا

وتداوم حیات مجموعه )کل( به ازاء مشاارکت هماه اجازاء باا حاداکثر 

بازدهي مورد نظر مي باشد. آنچه مسلم است بي اعتناائي باه ایان ناوع 

رابطه، تداوم آسایب طبیعات و تزبازل رابطاه محایط هاای مصانوع و 

طبیعي را به همراه داشت. آسیب هائي که ترمیم آن ها گاه غیارممکن 

ه و خاطره نسل هاای حاضار نشواهاد گنجیاد. در بوده و گاه در حافظ

و هام  یداریابعاد پا ياست، که با بررس ینمقابه قصد بر ا یندر ا یجهنت

معمااران و پژوهشاگران قارار  یااررا در اخت یتر یقاطالعات دق یي،افزا

 داده شود.

 پیشینه تحقیق -2

در طول تاریخ بشر، قرن بیست و یکم به خصوص نیمه اول آن به علت 

جمعیت و محدودیت های شدید منابع از مقاطع بسیار حساس رشد 

محسوب مي شود و گذر از آن مي تواند برای بشریت از دیدگاه درد و 

رنج انساني بسیار پرهزینه باشد. به منظور موفقیت بشر در مقابله با 

چابش های قرن بیست و یکم، نیاز به هزاران جهش فني در کلیه ی 

به محدودیت منابع طبیعي، باید بیشترین امید زمینه ها است. با توجه 

 .]2[را به توسعه ی منابع انساني داشت 

 یالدیما 1999ساال  یهعلم که در ژوئ يکنفرانس جهان یانیهدر ب

 یاد. علم با1شده است:  یدتأک یردر بودا پست منتشر شده، بر مسائل ز

باه  ي،و همبساتگ يباه ارز  مشاارکت یالدیما یکامو  یستدر قرن ب

. علام 2شاود   یلمردم باشد، تباد يمنافع تمام یرندهکه در برگ ینحو

 یجااد. ا3کند   یفاها و راه حل ها ا یاستس یندر تدو ينقش اساس یدبا

 یيهاا یاتو فور يحل مسائل جهان یعلم و جامعه برا ینب ینيرابطه نو

بهداشات  یبودن مراقبت ها يناکاف یطزیست،مح یبهمچون فقر، تشر

در خادمت  یاد. علام با4اسات   یضارور یره،و غ یتعدم امن ي،عموم

 يها و اجتماعات عموم ان[. سازم5] یردصلح و توسعه قرار گ یشرفت،پ

روابط مکمل  یدار،ارتقا توسعه پا یبرا یازصاحب منابع مورد ن یيبه تنها

مشتلاف  یبشاش هاا یانا یاانو مشارکت سازنده که هم در درون و م

مشارکت در داناش  یقمعموالً از طر یي. هم افزایستنداست، ن یازمورد ن

  [.8شود ] يم لها حاص یکاهش دوباره کار یاو منابع به منظور حذف 

در  یارکاه در چناد دهاه اخ یساتن یا یادهپد ینرژیدر واقع سا

نکتاه  یانبشر باه ا یشسازمان ها مطرح شده باشد، بلکه صدها سال پ

و  یطايمح یهاا یبتواند آن ها را از آس يبود که با هم بودن م یدهرس

امار  یان. ایدرا فراهم نما یشانا یو موجبات بقا یدمصون نما ياجتماع
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 يصورت رسم یشسال پ 200که از حدود  تاس یسر منشأ تعاون بشر

 [.13]شده است  يها متجل يتعاون یلدر تشک ینرژیمفهوم س

 مفهوم سینرژی -3

و سینرژی در زبان یوناني به معنای کار دسته جمعي مي باشد. این د

کلمه نشان مي دهند که سینرژی همیشه مربوط به انجام کاری است 

 عنصر، چند که که توسط اجزای مشتلف انجام مي شود. در واقع زماني

 معموالً  باشند هوشمند داشته تعامل و همیاری هم با عامل یا جریان

 آن از کدام هر که اثرهایي از مجموع اثر این اگر مي آید. اثری به وجود

 کند، حاصل بهتری نتیجه به وجود آورند مي توانستند جداگانه عناصر

 .]7[است  داده رخ هم افزایي یا سینرژی پدیده صورت در این

شاود. بادون وجاود  یلتشاک ياجتماعات یدبا ینرژیس یدتوب یبرا

باه  ینرژیتوسعه س ي،و اصول ارزش يهم دل و معتقد به مبان ياجتماع

 یو همکار يمنتج از تال  گروه یيیروزا. نیافتدست نشواهد  یقيتوف

 یازمندن يگروه یتاست و فعاب يگروه یتو حاصل فعاب يو تعامل جمع

ارز  ها، باورها و اهداف مشتري است )اهداف مشتري،  یق،وجود عال

از  ياثر مضاعف ناش یيهم افزا [.3تال  مشتري، سرنوشت مشتري( ]

 یاأم با تعامل دو مشتري، تو یتو فعاب یاریهم یروزایي،هم ن ي،همکوش

باا  یارو بس یشترحاصل از آن ها ب یجهکه نت یان،جر یاعامل  یاچند نفر 

تعامال  یيدارد. هم افزا يمستقل در پ و یفرد یها یتارز  تر از فعاب

 یاعگردد و باعث توز يمنجر م ياثربشش یشاست که به افزا یسازنده ا

+  یيکاارا) یبهاره ور یشافازا ینهمگون و هماهن ، تعادل و همچنا

شاود. هام  يم ياحتماب یاز بحران ها یریو جلوگ یایي( و پوياثربشش

 يما يمناابع انساان زا یموجب رشد، مشارکت و بهبود بهاره ور یيافزا

روناد کاه  يبااور ما ینا یبه سو یجاز مهندسان به تدر یاریگردد. بس

در ساخت و  یتواند موجب بهبود عملکرد و بهره ور يم يگروه یتفعاب

 یریتاسات کاه ماد یتيبرگرفته از اهم یم،ت یقيحق یتدد. ماهساز گر

 وگاردد. دري  يما يمنابع انساان یتدارد و موجب خالق يمنابع انسان

 یافتعر یو بر رو یکدیگر یگروه بر رو یهمه اعضا یفکر یتمرکز انرژ

باشد  يم یپروژه ضرور یك یتساختن و موفق ياهداف مشتري و عمل

[10. ] 

 ییهم افزا ای ینرژیاصول س -3-1

شش اصل انساني که باعث هم افزایي در فعابیت ها مي شود عبارت اند 

 از:

 گروه ها و افراد مشتري میان تعهد  اتحاد: -1

 عملکرد: تعهد به نتایج و سنجش -2

راه حل: جست وجوی وجه اشتراي هنگام وجود فرصت ها و  -3

 مشکالت

 روابط: گفت و شنود باز -4

 یافتن امکانات جدید ابتکار: خالقیت و -5

اصول: دیدگاه مشتري، ارز  ها و سیاست های سازنده و راهگشا  -6

[16] . 

 نشان داده شده است. 1این اصول در شکل 

 : اصول سینرژی یا هم افزایی1شكل 

 

برای دستیابي به هم افزایي شرایطي باید فراهم گردد که عبارت 

 اند از:

روشن از اهداف خود داشته باشند  اهداف روشن: افراد باید دریافتي -1

و به این باور برسند که هدفشان نتایج مهم و با ارزشي در پي دارد. 

اهمیت این اهداف به افراد شهامت مي بششد تا انرژی خود را به دور از 

 .امور ششصي در جهت اهداف به کارگیرند

ف تعهد به هدف مشتري: برای دستیابي به هم افزایي افراد به اهدا -2

مشتري متعهدند، مي دانند چه چیزی را باید به انجام برسانند و دري 

 .مي کنند که چگونه با هم کار کنند تا به این اهداف برسند

مهارت های مرتبط: افراد باید توانایي و مهارت های دستیابي به  -3

اهداف مطلوب و ویژگي های ششصي عابي در هنگام کارکردن با 

مهارت های کاری خود را تعابي بششند تا نیازها  دیگران داشته باشند و

 .را برآورده سازند

ارتباطات خوب: افراد باید از نظر فنّاوری و ایجاد ارتباط با دیگران  -4

مهارت داشته باشند و بتوانند پیام ها را به شکلي صحیح و روشن 

 .دریافت کرده و به یکدیگر برسانند

شدت تحت تأثیر فرهن  است. اعتماد متقابل: فضای اعتماد به  -5

جوامع و سازمان هایي که برای صداقت، امانت، فرایندهای همکاری، 

 اعتماد را خلق مي واقع فرهن  شهامت و آزادی عمل ارز  قائالند در

و توانایي  متقابل افراد به صداقت، ششصیت کنند. با وجود اعتماد

 .یکدیگر اعتقاد دارند

انعطاف پذیری و تغییر مداوم باعث مي  مهارت در مذاکره: تمایل به -6

شود افراد بتوانند با تغییرات و تفاوت ها از در آشتي درآیند که این امر 

 .با مهارت در مذاکره و تعامل حاصل گردد
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رهبری اثربشش: رهبران کارامد مي کوشند تا اعضا به ارز  خود  -7

لکه نقش پي ببرند و بزوماً رهنمود دهنده و نظارت کننده نیستند ب

 .معلم و تسهیل کننده را نیز دارند

ایجاد فضای حمایتي: از نظر دروني باید زیرساخت ها سابم باشند.  -8

زیرساخت ها باید اعضا را حمایت کرده و رفتار آن ها را استحکام 

بششند تا سطح عابي عملکرد به دست آید. از نظر خارجي نیز باید 

نشان  2. شکل ]4[ین کنند منابع الزم جهت انجام وظایف را تأم

 دهنده ی هشت مورد نام برده مي باشد.

 : شرایط دستیابی به سینرژی یا هم افزایی2شكل 

 معماری سینرژی -4

روند رشد و زایش معماری پایدار از دو دیدگاه قابل بررسي است. یکي 

بررسي روند شکل گیری معماری پایدار از منظر مباني توسعه پایدار که 

بید تفکر توسعه پایدار در حوزه اقتصاد و بوم شناسي و نسوخ در آن تو

آن در سایر علوم و معماری مدنظر است  و دیدگاه دوم که شکل گیری 

معماری پایدار از منظر تکامل رویکردها و دانش معماری قابل بررسي 

است. این دیدگاه که زایش هم افزا نام گرفته و کمتر بدان توجه شده 

یدار در روندی هم افزا که حاصل برهمکنش سایر است، معماری پا

مفاهیم معماری قبل خود و به خصوص معماری زمینه گرا از درون 

معماری، شکل گرفته است و بستر اصلي نظری آن دیگر توسعه پایدار 

نیست. بلکه توسعه پایدار به عنوان یکي از پایگاه های تئوریك این 

آن. معماری پایدار زاییده روند معماری قابل بررسي است و نه شابوده 

هم افزا، محصوبي درهم تنیده با مفاهیم معماری است که مفاهیم 

را دست یافته در روند تکاملي سایر رویکردهای معماری پیش از خود 

مدنظر قرارداده و در مسیری رو به جلو با مواجهه با مسائل روز سیاسي، 

اجتماعي، اقتصادی و محیطي و ... شاخص هایي بدان افزوده است 

]11[. 

توسعه پایدار انرژی هدف نهایي جامعه مدرن به منظور پاسخ 

گویي به نیازهای رو به رشد، انرژی است، این مرحله نیاز به توسعه فني 

لیه زمینه ها دارد اما توسعه پایدار صرفاَ یك پدیده فني نیست، در ک

بلکه یك پدیده اجتماعي هم هست و با توجه به محدودیت منابع 

طبیعي، باید بیشتر امید را به توسعه منابع انساني داشت. در محدود 

بودن منابع انرژی طبیعي بزوم بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر مدنظر 

یگر منابع انساني را مي توان به عنوان منبع انرژی بي است و از سوی د

پایان )فناپذیر( یا همان سینرژی مطرح نمود. مفهوم جدید توسعه 

پایدار کلي نگر است و همه ابعاد اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و دیگر 

نیازهای بشری را دربر مي گیرد، بذا تحقق پایداری نتیجه یك هم 

اجتماعي، فرهنگي و زیست محیطي مي  افزایي از عوامل اقتصادی،

باشد و معماری پایدار نیز صرفاَ نمي تواند به طور مجزا و با تمرکز بر 

جنبه های انرژی، مسائل اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي و زیست 

محیطي به پایداری و دوام منجر شود و هم افزایي این عوامل موجب 

د در یك چشم انداز بلند یك ارتباط متقابل مي شود و این ایده مي توان

مدت ارز  اقتصادی و اثر خنثي زیست محیطي، رضایت ساکنان و 

عدابت اجتماعي را ارتقاء دهد. کلیه پدیده های این عابم در دیدگاه 

سیستمي کامالَ به هم وابسته و در تعامل با یکدیگر هستند، در این 

لیت میان وجود بسیط انسان خود، حاصل نوعي هم افزایي است و ک

یك پدیده موقعي برابر است که از گرد هم آمدن ایستای مجموع امور 

یا اجزای خاص و عام پدید آمده باشد. جمع شدن، حاصل ترکیب 

ایستای دو یا چند جز با هم است و هم افزایي حاصل آمیز  پویای دو 

یا چند جز در هم است که مي تواند فعاالنه مبادرت به پدیدار شدن و 

و واکنش کند. در کل پایداری حاصل نمي شود مگر از حرکت و کنش 

هم افزایي اجزایي که ذاتاَ جزئي از کل هستند، تا اجزا حاصل نیایند و 

ترکیب نشوند کل یا همان پایداری تشکیل نمي شود. در این معادبه هر 

جز خود کلي است و وحدت فراهم آمده از هم افزایي اجزا است. بهبود 

احي پایدار در راستای نیل به یك هدف صورت کیفیت معماری در طر

مي گیرد و آن هم دري ما از سلسله مراتب نیاز است. در اصل پایداری 

محیط های ایجاد شده به عنوان یك رویکرد جامع برای اقتباس از 

نگراني های زیست محیطي، اقتصادی و اجتماعي، فرهنگي در تکامل 

ابعاد سینرژی در  3شکل . ]9[طراحي معماری شناخته مي شود 

 معماری را نشان مي دهد. 
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 اهداف سینرژی در معماری -4-1

 و ساختمان پایدار مهندسي رویکرد ارتقا پایداری و سینرژی از هدف

 هدف است. انساني و طبیعي زیست محیط از حفاظت همچنین سابم و

 پایدار طرح ساختمان اجرای در هم افزایي جوهره توضیح مطابعه این

 طور به و تنهایي به نمي تواند صرفاً  معماری مباحث در پایداری است.

 فرهنگي و اقتصادی، زیست محیطي جنبه های بر تمرکز با مجزا

 اتشاذ با این رو از گردد. دوام مبدل با و پایدار توسعه ای به اجتماعي

 پایداری حوزه های یيهم افزا از طریق و همگون و یکپارچه رهیافتي

 تمام برای را شکوفایي و رشد تا نمود تنظیم را چشم اندازی مي توان

باشد.  داشته همراه به )آینده و حال(و زمان  مکان هر در و جامعه

 یك بررسي و رسیدگي با نباید و است وجهي چند حرکتي پایداری

 با را بجوان همه که است نیاز بلکه شد، غافل دیگر از حوزه های حوزه

 پایبندی اعضای مستلزم همبستگي این و دهیم قرار بررسي مورد هم

 که است زمینه ها همه در فعال مشارکت و رشته ها همه و جامعه

وسیله  به در معماری پایداری تفکر آن احقاق نتیجه و مي گیرد انجام

بازشناسي و بدیهي است که . ]10[است  سینرژی نام به پدیدهای ی

ینه معماری در بسترهای اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و پژوهش در زم

محیطي مي تواند به طرح رهیافت های نوین و افق های تازه مبتني بر 

ارز  ها و تجارب معماری پایدار رهنمون شود. به رغم این که پایداری 

نیز در دل این تعامالت جای دارد، هدف از سینرژی بهره مندی به نحو 

ت است. وقتي از منابع انرژی بحث مي گردد توجه احسن از این تعامال

ما رو به منابع طبیعي )انرژی های تجدیدپذیر( متمرکز مي شود و از 

منابع انساني )سینرژی( غافل مي شویم اما واقعیت این است که تحقق 

نگر  پایداری در گروی همسو شدن )هم افزایي( این دو عامل است. 

کدیگر منبع انرژی و سینرژی عظیم و مشارکت و همیاری انسان ها با ی

پنهان است که مي تواند انرژی های پراکنده را همسو نموده و به 

سینرژی مبدل گردد. هدف، پیوند و همسو نمودن نیروهای انساني و 

استفاده از این انرژی کارآمد )سینرژی( در رسیدن به چشم انداز 

ری است و حاصل پایداری است و سینرژی ابفبای رسیدن به این پایدا

این تعامل، مرثرتر و بهتر از نتیجه هر یك از این عوامل به طور جداگانه 

 .]9[است 

 ساختمان پایداری سینرژی در نقش -5
 نظر در و ساختمان عمر تمام به توجه مستلزم پایدار ساختمان

 آینده و ارز  های عملکردی کیفیت زیست محیطي، کیفیت گرفتن

 با معماری مدبرانه تلفیق پایدار ساختمان احيطر بنابراین، مي باشد،

 نگراني بیان بر عالوه. سازه مي باشد و مکانیك برق، مهندسي منابع

 و سایه بافت، مقیاس، و تناسب حجم، ایجاد مرسوم زیباشناسي برای

 باشد نیز مدت بلند هزینه های نگران تأسیسات باید طراحي گروه نور،

 ساختمان ها. انساني و اقتصادی ي،زیست محیط هزینه های: از جمله

مي  کمك زندگي کیفیت به مي کنیم فکر ما که از آنچه بیشتر بسیار

توسعه(،  و اقتصادی همکاری )سازمان OECD پروژه اساس بر. کنند

 کرد تعریف ساختمان هایي عنوان به را پایدار ساختمان های مي توان

 شاید. طبیعي دارند و شده ساخته محیط بر را جانبي اثرات کمترین که

 تعریف ساخت وسازی از شیوه هایي عنوان به پایدار سازهای و ساخت

 )از جمله ویژگي های جدایي ناپذیر گسترده برای روشي به که شوند

. [14]مي کنند  زیست محیطي( تال  و اجتماعي اقتصادی، عملکرد

ته میان رش تعامل بدون به پایداری رسیدن که است بوده این بر تأکید

 هنر، و دانش روحي، جنبه و مادی جنبه بین تعادل بدون هماهن ، ای

 و دیگر انساني ارز  های پیشرفت و بهبود فرهنگي و فناوری توسعه

 مفهوم دیگر عبارت به. [15]نیست  امکان پذیر پایداری اخالق بدون

هم  یك نتیجه پایداری تحقق بذا است، کلینگر توسعه پایدار جدید

مي  زیست محیطي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، املعو از افزایي

 به. وابسته اند همکاری مشارکت و به عناصر این از بسیاری .باشد

این  که هنگامي تا جدید نگر  این به دستیابي هزینه نمونه عنوان

 و نمي شود جبران نگردد، حاصل افزوده ارز  و نشود برده به کار ایده

 از ثمری را نپذیرند، تفکر طرز این ماعاجت که زماني تا دیگر سوی از

محیط  سالمت از اطمینان که موقعي تا و برد نمي توان شیوه این

 ارز  نشود حاصل استفاده درست فرهن  و نگردد حاصل زیست

 هم افزایي یك نتیجه پایداری، تحقق بذا آمد، نشواهد پدید افزوده ای

 و هستند منظوره چند اغلب و زیستي پایدار ساختمان های. مي باشد

. رسید خواهیم دیگری سودمند مواضع به پایداری هدف به رسیدن با

 هستند شیوه هایي بلکه نیستند اهداف ما، اوقات، مشکل اغلب در اما

 حرکت در تال  بذا مي بریم، به کار اهداف آن به رسیدن برای که
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 مهندسي. نیست پوشیده کسي بر هدف این به و رسیدن نمودن

حداکثر  استشراج به قادر که مي شود تعریف گروهي عنوان به معماری

 بهترین و هزینه حداقل با را میان رشته ای فعابیت های و عملکرد

که متناسب با اهداف توسعه  طرحي یافتن دست در نتیجه و کیفیت

 .]9[پایدار باشد را درهم مي آمیزد 

 نتیجه -6

)اثر مضاعف  سینرژی تعامل سازنده ای است که به افزایش اثربششي

ناشي از هم نیروزایي( منجر مي گردد که موجب تعامل، تعادل، پویایي، 

همیاری، مشارکت، توزیع همگون و هماهن  و افزایش بهره وری 

)کارایي+ اثر بششي(، جلوگیری از بحران های احتمابي و همسو نمودن 

ابگوهای  دنبال به معماران انرژی های پراکنده مي گردد. امروزه

 بوم و ساز و ساخت منسجم نظام های بین هم افزایي از ده ایپیچی

با  کلي، فرایند یك در هماهنگي و تعامل این هستند. شناختي

 و آغاز )طبیعت( پویا واقعیت )معماری( و ایستا واقعیت بین رویارویي

 در و شده است مبدل حاضر عصر مسائل حل برای حلي راه عنوان به

هم  و فناوری و طبیعت بین جدید اتحادی طریق از معماری با مواجه

 پایداری بر «افزایي هم«جوانب  زیست شناسي، علوم بین افزایي که

 فناوری ایجاد شود. و طبیعت انسان، بین مي ورزد، که تاکید معماری

هم افزایي  اجتماع و فرهن  مفهوم اقتصادی، از معماران دري بزوم

 و حال در را انساني و طبیعي زیست محیط کیفیت بتوان تا است این

 محور با همکاری، و یاری و پیشرفت رویکرد با وبهبود بششید  آینده

 پایداری این مفاهیم از اصوبي همراه به طبیعت، و انسان دادن قرار

 عصر شرایط و پیراموني محیط به توجه با معماری زمینه در را نگر 
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