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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
 
 كه بود طبيعي منابع رفتن بين از آن تبع به و پيرامون محيط در انسان روزافزون تصرف و دخل مدرنيسم، ايجنت جمله از

 به توجه تا  زمين،گرم شدن كره ي از ناشي آسيب هاي  و اگي هآاليند مانند،، داشت همراه به  را متعددي مشكالت

 بيوسفر در بشر اقتصاد و حيات  .دهد قرار طراحان و فعاليت هاي برنامه ريزان  در را پايدار معماري و سبز معماري

 و بيوسفر اكولوژيكي توانائيهاي به كامل طور به انسانها اقتصادي و حياتي فعاليتهاي تمامي و گرديده واقع
 بر انسان يا تأثيرفرد به نتيجه در.است وابسته دهد مي قرار انسانها اختيار در طبيعت كه هاي سرويس
رويه  و گرايش يك به نوعي  پايدار معماري تفكر، اين در .گويند مي اكولوژيك پاي رد بيوسفر يا زيست محيط

 و موضوعات ،با رويكرد اكولوژيك پايدار معماري تعريف در.شود مي قلمداد پديدآمده نهاي بحرا برابر در بخش نجاتي 
 گيرد مي قرار توجه مورد مهم دو معاصر، معماري در موضوع اين تحقق راستاي در است، شده مطرح مختلفي هاي شاخصه

 اين آيا» ببينيم اينكه دوم و يابيم دست آن درخصوص جامع تعريفي به معماري، نوع اين پيشنهاد از قبل اينكه  لاو  :

 دردو پژوهش اصلي جهت « است؟ كنوني شرايط در موجود بحران كردن ف برطر براي نظر مورد معماري همان معماري،

  .مي گردد شفاف يادشده پرسش
 مهم اين .مشخص مي گردد اكولوژيك  با آن نسبت ومي شود،  پرداخته پايدار  اصلي معماري تعاريف به مقاله اين در

 معماري در آن مصاديق و پايداري اصلي مفاهيم وسلسله مراتبي شامل كلي نگاهي از موجود، تعاريف دسته بندي براساس

  .مي شود مشخص
  
 


	 �� ا���ن ا�� ، گرا طبيعت معماري ، سبز معماري ،رويكرد اكولوژيك ،پايدار  معماري     :كليديكليديكليديكليدي كلماتكلماتكلماتكلمات�� 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه 1.
سالمت و پشتيباني سكنه اي كه در آن محيط زندگي مي كند و موجب رضايتمندي  معماري پايدار و يا معماري سبز ايجاد

آنان خواهد شد كه در اين راستا نيازمند كاربرد انرژيهاي نوين در معماري است.:استفاده از طبيعت و تكيه بر انرژي 
برق و استفاده هاي گرمايش و سرمايش و نيروي برق و استفاده فاده هاي گرمايش و سرمايش و نيروي خورشيدي براي است

كردن دوباره از ضايعات و يكپارچه سازي ساختماني اين استراتژيها را توليد مي كند.ما بايد به هم پيوستن و وابستگي به 
دا كنيم زيرا جهان طبيعت قلمرويي عرفاني و نسبت به همه يكديگر را با يك چيزي خيلي وسيع تر از خودمان را دوباره پي

موجهاي  روز شاهد به وجو دآمدن سبك ها و باتوجه به رشد روزافزون تكنولوژي و شهرنشيني، هر چيز برتري دارد.
جاست سؤال ايناما  عجيب خود را مطرح مي كنند. جديدي درمعماري هستيم .كه به صورت بناها و فرمهاي متفاوت و كامالً

فوايدي  كه كدام اثر معماري را مي توان به نوعي اثر ماندني و پايدارمعرفي كرد؟ و در صورت دستيابي به چنين اثري چه
گوناگوني در  از بحث برانگيزترين موضوعات در معماري است و نظريات ي پايدار امروزه شود.طراحي و توسعه حاصل مي

شك قبل  بي موجه و معقول براي شهرسازي مخرب قرن بيستم است كه جانشيننگاه كي  اين اين زمينه ارائه شده است. 
  .باشد نيازمند تعريف وشناسايي صحيح مي از مداخله در الگوهاي طراحي،

پيرامون بوده است. در اين معماري كيفيت در راستاي نيل به يك  معماري پايدار حاصل شناخت عميق نسبت به محيط
نسلهاي آينده نيز حفظ شود، دنبال مي شود. نكته ي مهمي كه در اين نوع معماري مورد  هدف آسايش به طوري كه حقوق

سيستم واحد در نظر  در آسايش، مرتبط با هم و به صورت يك  توجه قرار مي گيرد، آن است كه تمامي عوامل دخيل
انرژيهايي كه  دي و زيست محيطي،رزش فراوان اقتصاطريق معماري مي توان جامعه را از مطلوبيت و ا گرفته مي شود. از 

نهايي مطرح است و  عنوان هدف ي پايدار، انسان به در توسعه.به نا مهاي بي زيان، سبز، آرام و... مشهورشده مطلع كرد
سازي انسانهاست .تا ضمن مشاركت در توسعه، خود نيز از زندگي  براي آماده هاي الزم نمودن زمينه منظور آن فراهم
 شانس را براي آيندگان نيز در نظر داشته باشند. معنوي بهره برده و همينپايدار مادي و 

مصاديق پايداري معماري و معماري اكولوژيك شامل: استفاده از انرژي هاي طبيعي در مصرف روزمره ، استفاده ازضايعات و 
استفاده از مصالح قابل بازيافت پساب براي آبياري فضاي سبز ، به كارگيري شيوه هايي براي بهينه سازي مصرف انرژي ، 

  غير شيميايي ، طراحي و ساخت و ساز با مصالح نزديك به طبيعت.
امروزه در پي پيامدهاي منفي جهان صنعتي ، نظير آلودگي روزافزون هوا ومحيط زيست ،كاهش منابع طبيعي و بحران 

هها تبديل شده است و معماري اكولوژيك  در انرژي ،حفظ و پاسداري از منابع طبيعي جهان به يكي از مهم ترين دغدغه 
جهت به حداقل رساندن اثرات منفي ساختمان ها بر محيط زيست براي همسويي با طبيعت از طريق افزايش كارايي و 

  .بهينه سازي در مصرف مصالح ،انرژي و گسترش فضا
ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد و انرژي هاي طبيعت را مهار  كرده و به بهترين شكل در در معماري اكولوژيك ، 

بيعت از مواد و همراه با طبا معماري پايدار و رويكرد اكولوژيك مان دستيابي به چنين هدفي ممكن است در يك ساخت
شود كه براي طبيعت زيان نداشته و بلكه قابل برگشت به چرخه طبيعت باشد ساختماني كه با استفاده  مصالحي استفاده 

ح پيرامون خود و مستحكم بنا شده باشد و در استقرار چنين ساختماني دسترسي آسان به حمل و نقل عمومي از مصال
با توجه به جهت بهينه كاهش خورشيد و با هدف استفاده از نور سعي ميگردد ساختمان  مناسب مد نظر قرار مي گيرد.
مان ها فراهم كردن راه و امكاني براي ورود طبيعت و اهميت در اين گونه ساخت احداث شودطبيعي و كسب انرژي رايگان 

به صورت منفرد اگر چه خوب است وليكن كار ساز نيست و بايد  ي با معماري اكولوژيك به بنا است طراحي ساختمان هاي
شكل از لكه هاي سبز جدا از هم نيست بلكه پوشش سبز تهمزمان با يك طراحي شهري سبز انجام شود،چرا كه طبيعت م

  گسترده يي است كه بايد شهر را در بر بگيرد.
   

 وپشتيباني سالمت ايجاد سبز معماري يا و پايدار
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 آوري جمع با كه است اي كتابخانه و ميداني تحقيق از تركيبي و روش تحليلي توصيفي مقاله، اين در تحقيق روش

بررسي معماري پايدار  و معماري  به كه باشد، مي اي كتابخانه و اسناد مطالعات و هاي  ميداني مشاهده انواع از  اطالعات

 و مقاالت كتاب، از اعم اي كتابخانه تحقيق از مقاله اين در مطلوب نتايج آوردن دست به براي .شود مي داختهاكولوژيك پر

 نهايي بندي جمع به و نموده تكميل و تحليل را آمده دست به مطالب نهايت در و است شده استفاده اينترتي هايسايت

 .است شده رسانده

        پايداريپايداريپايداريپايداري مفهوممفهوممفهوممفهوم    ....3333
با نيازهاي عصر  رويارويي«عنوان  زيست تحت ي جهاني گسترش محيط كميته بار توسط اصطالح پايداري براي نخستين

 اي و نازك گلخانه گازهايافزايش .مطرح شد» آينده براي مقابله با نيازهايشان  حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل

هستند كه دست در  هاي زيستي، همه و همه از جمله عواملي و انقراض گونه ي ازن، كاهش منابع تجديدناپذير شدن اليه
  )1389(نصر، مفهوم پايداري هر روز بيشتر از روز قبل شود. اند تا ضرورت توجه به دست يكديگر داده

 به.است بيروني اتفاقات و تغييرات به نسبت سيستم واكنش به وابسته كامل طوربه  سيستم يك پايداريِ ديگر سوي از

 در كامالً كه باشد پايدار تواند مي سيستمي است تحول و تغيير حال در همواره پيرامون محيط كه ازآنجايي ديگر بياني

 هيكس(.دهد انطباق بيروني متغير شرايط با را خود لحظه هر پويا صورت به و بوده انعطاف قابل بيرون، محيط شرايط برابر

 به صحيح پاسخ و كاركرد عدم دليل به به زودي  باشد، نداشته را قابليت اين سيستمي اگر چراكه )198،1376 گولت، و

 درون در هم كه كرد معرفي پايدار را سيستمي مي توان مجموع. در بود نخواهد خود حيات تداوم و ادامه به قادر اتفاقات،

 پايدار سيستمي ديگر عبارت به باشد، داشته را انطباق قابليت بيروني متغير شرايط با هم و باشد مناسب كاركرد داراي

  .باشد رسيده )محيط با ارتباط( بيرون در پايداري و درون در پايداري به كه آن مگر بود، نخواهد
 ميان توسعه فرصتهاي نه ي عادال تقسيم منظور به عدالت برقراري براي سيستم توانايي معناي به پايداري ديگر، تعريفي در

 اجتماعي و اقتصادي سياسي، انساني، ابعاد تمامي از انسانها  ميان آن بودن همه گير  و بعدي نسلهاي  و كنوني نسلهاي 

 و فشارها كاهش طريق دو از و است توسعه نيازهاي و زيست محيطي  هاي ضرورت بين ايه موازن پايداري عمل در .است
سيستم ها بايد با شرايط . 1 شرايط اصلي پايداري عبارتند از:) . 1379(نصيري، مي شود محقق موجودظرفيتهاي  افزايش

داشته سيستم ها بايد با نيازهاي آتي و اهداف مورد نظر قابليت سازگاري .2محلي و زيست محيطي سازگار باشند.
پذيري كافي داشته باشند و در صورت تخريب سيستم در اثر وقوع سيستم ها بايد نسبت به تغييرات، انطباق .3باشند.

سيستم ها نبايد باعث واردآوردن آسيب به سيستم هاي گسترش .4حوادث ناخواسته با صرف كمترين هزينه ترميم شوند.
  يكي شود.آب وهوا، خاك وسيستم هاي بيولوژ حافظ زندگي انسان، مانند

        .توسعه پايدار.توسعه پايدار.توسعه پايدار.توسعه پايدار4444
 زيست  و توسعه، تحت عنوان كميسيون جهاني گسترش محيط ي پايدار، تعريفي است كه توسعهمتداولترين تعريف 

 ، ارائه كرده است."انداختن منابع نسل آينده برآورده سازد توسعه اي كه احتياجات نسل حاضر را بدون به مخاطره"

به بياني  .عدالت بين نسلها را رعايت كند بر اساس اين تعريف، پيش از اينكه هر جامعه اي بتواند به پايداري برسد، بايد
ديگر، توسعه ي اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه اي تحقق پذيرد كه در هر زمان كه بر نسل هاي آينده، هزينه اي تحميل 

ص بر رفاه شود، اثرات فعاليتهاي اقتصادي را به حداقل رساند. باتوجه به اين تعريف، توسعه ي پايدار بايد بتواند با تأكيد خا
 افراد فقير در جامعه، همزمان امكان بهبود استاندارد زندگي مردم را در سطح اجتماع فراهم آورد. و در عين حال از وارد

  )16،1390بل جبران برآيندگان ممانعت نمايد(افتخاري،آمدن خسارت غيرقا
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 توسط پايدار، يه توسع مفهوم از ديگري شاخص تعاريف شد، اشاره آن به باال در كه محوري و ابتدايي تعريف رن بافزو
 منابع، از درنگهداري انسان همكاري از معني، چندين كردنب تركي با را پايداري .است شده بيان مختلف پردازانيه نظري

  (Tiffan.2007)است كرده تعريف فرهنگ حوزه ي  درزيست محيطي  تنوع به آسيب رساندن  بدون
 نيروي و مالي منابع طبيعي، منابع از كارا و صحيح و بهره برداري  اداره شامل آن گسترده ي مفهوم به پايدار ي توسعه

 نياز رفع براي مناسب تشكيالت و ساختار و فني امكانات گيريبه كار با همراه مطلوب مصرف الگوي به نيل براي انساني

   ).1378(بحريني،است رضايت قابل و مستمر به طور  آينده و امروز نسلهاي
 توسعه ي  با همگام يت هاي فعال تشريح در رويكرد نوع دو كهمي شود  قلمداد اين گونه  گرفته، صورت تعاريف اساس بر

 موجود طبيعي منابع ميزان باالبردن و حفظ آن هدف كه افزايشي رويكرد دارد؛ وجود پايدار طراحي جمله، آن از پايدار

مي  نهايي محصول عمر چرخه ي  از ناشي مخرب تأثيرات حذف وكم كردن  بر آن تمركز كه كاهشي رويكرد و بوده
  )6،1390(طوبايي،باشد.

ي پايدار از ادغام سه عامل مهم ساخته شده است، نيازهاي اقتصادي، ظرفيت هاي محيطي و نيازهاي اجتماعي  توسعه
  .نشان داده شده است1ارتباط ميان اين سه عامل در شكل 

  
 

 
 
  

  :سه فاكتور مهم در توسعه پايدار.1شكل 

 

 
 ها به هاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، كشاورزي، صنعت و ساير سياست سياست در اين رويكرد سعي بر آن است كه

پايدار باشد. مفهوم آن هم  اي شوند كه از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي توسعه به نحوي طراحي شوند كه منجر
ي آموزش، بهداشت، جمعيت و انرژي است، به گونه اي كه مشكل  اجتماعي  زمينهقدركافي در گذاري به سرمايهانجام 

  )1382(سفاليي، براي نسل هاي آينده به وجود نيايد.
  
  
  
  
  
  
  

نيازھای 
اقتصادی

نيازھای 
اجتماعی

ظرفيت 
ھای 
محيطی
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        . طراحي پايدار. طراحي پايدار. طراحي پايدار. طراحي پايدار    5555
اقتصادي،  پايداريفيزيكي يا محيط و يا خدمات براساس اصول  طراحي پايدار عبارت است از فلسفه ي طراحي اشياي

  محيطي. اجتماعي و زيست

  
  
 سيستماتيك رويكرديطراحي است.   محيطي از طريق پايدار از بين بردن كامل اثرات منفي زيست هدف اصلي در طراحي 

 اتصال بر تأكيد تعريف اين در .باشد پايدار محيطي زيست و اقتصادي نظر از است ضروري كه است، محصول طراحي براي

  .است آن يه توسع چرخه ي  با نهايي طرح و محصول فيزيكي عمر ي  خهچر
شده است.بر اساس اين مدل، هدف نهايي ارائه  المللي آمريكا  بين ، مدل طراحي پايدار است كه توسط انجمن2شكل 
 ديگر است.راه حلها در بستر فرهنگي از سوي  سو و پذيرش بر مشاركت وهمكاري اجتماعي از يك توجه ي طراحي، پروسه

  )1390(طوبايي،.محيط مي باشدومفهوم طراحي پايدار وجه اشتراك ميان اجتماع، اقتصاد  در اين مدل،

 
: مدل طراحي شده براي طراحي پايدار2شكل   

 
 
 
 

 

عدالت 
اجتماعی

  مھربانی
 محيط
زيستی

دوام 
اقتصادی
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        توسعه پايدار و اكولوژيكتوسعه پايدار و اكولوژيكتوسعه پايدار و اكولوژيكتوسعه پايدار و اكولوژيك. . . .     6666
شهري تمام ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي در قالب  و اكولوژيك در توسعه پايدار

نقل،  و پذيري، حمل هايي چون جمعيت، مهاجرت يك سيستم جامع، پايدار، پويا و مطلوب مدنظر قرار گرفته و شاخص
سرمايه شهري و  ي، سرمايه انساني،پايداري اقتصادي، كيفيت منابع زيستي طبيعي چون آب و هوا، امنيت، سرمايه اجتماع

 اكولوژيك  شهر جامع، ديدي با و نوين رويكردي با مطالب، اين به توجه با 	گيرد. ... مورد توجه قرار ميابداع و خالقيت و
هاي انساني،  هاي فيزيكي، سرمايه هاي طبيعي، سرمايه تفاده از تمام منابع در اختيار(سرمايهاس با كه است شهري
هاي فرهنگي) ضمن رفع نيازهاي اقتصادي و رفاهي خود، به توسعه  هاي شهري، سرمايه هاي اجتماعي، سرمايه سرمايه

اقتصادي پويا و مداوم دست پيدا كرده و همزمان با اينكه توليدات آن در سيكل اقتصاد شهري به گردش در آمده و تمام 
ن بازگشت ضايعات تا حد امكان به چرخه توليد را فراهم آورده و كند، امكا فعاالن اقتصادي و شهروندان را منتفع مي

اي بهداشتي و بدون مخاطره براي  هاي الزم را براي دفع پسماندهاي غيرقابل بازگشت به چرخه توليد، به شيوه زيرساخت
 بر  مبتني كه هستند  اي توسعه هاي برنامه نيازمند نيز ما كشور شهرهايه امروز 	سالمت شهروندان نيز در برداشته باشد.

 محيط كلي هاي سياست اسالمي انقالب معظم رهبر نيز پيش چندي. باشند شده تدوينو اكولوژيك   پايداري پارادايم
عنوان  ها تحت از اين سياست 8هري تلقي شود. ماده ش پايدار توسعه اساس عنوان به تواند مي كه فرمودند ابالغ را زيست

با اي  هاي توسعه ها و سياست توانند برنامه كند كه مديران شهري با توجه به آن مي به مواردي اشاره مي» اقتصاد سبز«
نيك و هاي پاك، محصوالت كشاورزي سالم و ارگا كربن، استفاده از انرژي خود را شكل دهند. صنعت كمرويكرد اكولوژيك 

محيطي، اصالح  هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست ها و توانمندي گيري از ظرفيت ها با بهره مديريت پسماندها و پساب
ويژه  سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه الگوي توليد در بخش

نقل  و فسيلي از جمله برقي و افزايش حمل نقل عمومي سبز و غير و زيست و توسعه حملترويج مواد سوختي سازگار با محيط 
و  هاي شهري هستند كه ارتباط محكمي با توسعه پايدار ها از جمله بندهاي مرتبط با حوزه شهر ويژه در كالن همگاني به
 )1394(قادري،.دارند اكولوژيك 

 

 پايدار:پايدار:پايدار:پايدار:    سازسازسازساز    وووو    ساختساختساختساخت    ....7

مديريت يك محيط پاك و سالم براساس بهره برداري مؤثر از منابع “اين چنين تعريف شده است: ساخت وساز پايدار 
در واقع هدف از طراحي طبيعي واصول اكولوژيكي و هدف از طراحي ساختمان هاي پايدار، ”. طبيعي واصول اكولوژيكي

 :استكاهش آسيب آن بر روي محيط، منابع انرژي و طبيعت است، كه شامل قوانين زير 

 كاهش مصرف منابع غيرقابل تجديد •

 توسعه ي محيط طبيعي •

 حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسيب رسان بر طبيعت در صنعت ساختمان سازي •

 را مي توان اين چنين تعريف نمود: با رويكرد اكولوژيك طور خالصه ساختمان پايدار به

 .تر با منطقه و جهان دارد طبيعي پيرامون خود و در پهنه ي وسيعساختماني كه كمترين ناسازگاري و مغايرت را با محيط 

در يك پهنه ي وسيع در جهت تأمين كيفيت يكپارچه از نظر اقتصادي، اجتماعي و محيطي تكنيكهاي ساختمان سازي  
محدود و  ي معقول از منابع طبيعي و مديريت مناسب ساختمان سازي به حفظ منابع طبيعيبنابراين استفاده مي كوشند. 

 مي شود.و باعث بهبود كيفيت محيطي  )انرژي محافظت (كاهش مصرف انرژي كمك نموده
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        ::::    پايدارپايدارپايدارپايدار    هايهايهايهاي    ساختمانساختمانساختمانساختمان    كليكليكليكلي    اهدافاهدافاهدافاهداف    ....8888
 

        بهره برداري مناسب از منابع و انرژيبهره برداري مناسب از منابع و انرژيبهره برداري مناسب از منابع و انرژيبهره برداري مناسب از منابع و انرژي    ----8888- - - - 1111

  تأثيرات ميزان و مكان نوع براساس كه بود خواهد برقرار انرژي دائم جريان داري،بهره بر دوران در بنايي واحد هر در

 گرماي روز، نور مثل مجاني يهاي انرژ حداكثراز استفاده ي  و صحيح مديريت با بود. خواهد متفاوت محيطيزيست  

 مورد آب فراواني مقادير بنا هر در همچنين .كرد صرفه جويي انرژي مصرف در امكان حد تا مي توان  ....و باد خورشيد،

 ديگر راهكار .كرد مفيد برداريبهره  شده مصرف خروجي آب از هوشمندانه اقدامات با مي توان  كهمي گيرد قرار استفاده

  .باشدمي  بنا در بازيافت قابل مواد از صحيح استفاده ي 

        جلوگيري از آلودگيجلوگيري از آلودگيجلوگيري از آلودگيجلوگيري از آلودگي    ----8888- - - - 2222

 خويش كاربران و كنندگان مصرف با و مي كند توليد آلودگي مي رساند،  مصرف به حريصانه را انرژي كه ساختماني

  )34،1387(سليماني،.است بيگانه

 مطابقت با محيطمطابقت با محيطمطابقت با محيطمطابقت با محيط    ----8888- - - - 3333

  جدول تهيه ي  با مي توان  مثال طور به .باشد داشته مطابقت محيط با طرح بايد زيست محيطي نظام حفظ براي

 حيات حفظ و توپوگرافي منحني هاي  حفظ به و داد كاهش را سايت بر شدهوارد  تأثيرات ساخت، براي زمان بندي 

  .نمود توجه سايت در جانوري و گياهي

        به حداكثر رساندن آسايش انسانبه حداكثر رساندن آسايش انسانبه حداكثر رساندن آسايش انسانبه حداكثر رساندن آسايش انسان    ----8888- - - - 4444

 … و دما کنترل منظر، از استفاده نور، جذب واسطه ی  به

 

 پايدار:پايدار:پايدار:پايدار:    سازسازسازساز    وووو    ساختساختساختساخت    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    اصولاصولاصولاصول    ....9999

توسعه ي صنعت ساخت وساز پايدار كه در جهت و حفظ تنوع  براي ايجاد تعادل ميان سطوح تنوع زيستي، سه اصل
 بايد رعايت شوند، به شرح زير هستند:زيستي در شهر 

 استفاده ي پايدار از منابع زيستي •

 استفاده از منابع تجديدناپذير •

 )23،1389(مختاري،حفاظت از تنوع زيستي •
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        پايدار:پايدار:پايدار:پايدار:    معماريمعماريمعماريمعماري....10101010
تداوم تعادل رويكرد معماري پايدار در پاسخ به بقاي پايدار انسان و محيط انساني به وجود آمده است كه وابسته به حفظ 

منظر بوم شناختي محيطي است كه سامانه هاي زيستي اصلي محيط در آن به كار . محيط پايدار از جهان زيستي مي باشد
نظر اجتماعي ، فرهنگي، در محيط پايدار همزيستي متعادل بين جامعه ي انساني و محيط از  گرفته شده و تداوم دارد.

 )86،1386(اسدي،. ت توأمان از منابع اجتماعي و اقتصادي بهره گيري شودزيست طبيعي برقرار شده است تا به صور

 

سخن از پايداري در معماري را مي توان به تصور وطراحي ساخت وسازهاي آينده تعبير كرد، آن هم نه تنها باپايداري 
بدين ترتيب اين گونه به نظر مي رسد كه مي توان . فيزيكي ساختمان، بلكه با پايداري و حفظ اين سياره و منابع انرژي آن

پايداري را بر پايه ي الگويي تصور كرد كه در آن مواد و منابع در دسترس، بيش از هدر دادن يا ناديده گرفتن آ نها، با 
و جوي،  كارايي بيشتر به كار گرفته شوند. به طور كلي منظور اين است كه بر قابليت ساختمان براي تلفيق عوامل محيطي

 )1388(لطيفي،عليزاد گوهري، .به صورت كيفيت هاي فضايي و آسايش و فرم، تمركز شودآنها و تبديل 

 
 

 
 ::::    اكولوژيكاكولوژيكاكولوژيكاكولوژيك    .رويكرد.رويكرد.رويكرد.رويكرد11111111

اكولوژيك بيانگر اين مفهوم است كه منابع طبيعي به فعاليتهاي انساني و سياستهاي مصرفي بشر وابسته است. از جنبه 
است جهت تشخيص فاكتورهاي مرتبط با مصرف منابع و قانون هاي وابسته به مصرف از  اقتصادي ردپاي اكولوژيك عاملي

طبيعت كه تأثير بسياري بر بيوسفر داشته و بر مبحث استفاده پايدار از منابع نيز تأكيد دارد. در نتيجه ردپاي اكولوژيك 
مجموعه هاي توسعه است. اخصابزاري مناسب جهت مديريت منابع و محيط زيست است و اكولوژيك مفهومي جهت ش
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 .مي گويند	نظام اكولوژيكي	اعضاي به هم پيوسته ودر تعامل با يك ديگر كه براي رسيدن به هدفي خاص فعاليت مي كنند
 :نظام اكولوژيك عبارتند ازاعضاي 

  .بهداشت و روان1
  اجتماع. فرهنگ و 2
  اقتصاد. 3
  تكنولوژيك. 4
  يابي. مكان 5
  اقليم. 6
  امنيت. 7
  جمعيت.  8
 نظام.سازمان يا ساختار 9

تأثيرات محيط مصنوع بر اكوسيستم  مديريت ،عوامل فوق بر طراحي مبتني بر اكولوژيك تاثير گذارند و طراحي اكولوژيك 
  )1394(آزاد خاني ، ها را بر عهده دارد .

  

        .نتيجه گيري.نتيجه گيري.نتيجه گيري.نتيجه گيري12121212
و  ماندگاري بايد نگهدار هويت و ارز شهاي تاريخيدر معناي  توان گفت كه معماري پايدار در تعريف معماري پايدار مي
و همچنين استوار، هم رديف و هم خانواده با طبيعت شود. هر آنچه كه با نام پايداري  فرهنگي ديروز و آينده باشد.

بهينه سازي مصرف سوخت مي پردازد و  يرشاخه هايي شامل انرژي، اقليم ودرمباحث معماري امروز ياد مي شود، غالبا به ز
كمتر در آن لحاظ مي شود؛ در صورتيكه اين مفاهيم را هويت و...  متأسفانه توجه به مفاهيمي چون پايداري انديشه، معنا،

  مي توان در دسته بندي اصول اوليه ي معماري پايدار و اكولوژيك شامل صرفه جويي در منابع، طراحي براي بازگشت به
 كرد. زندگي و به ويژه در طراحي براي انسان، نيز لحاظ چرخه ي 

معماري باعنوان معماري پايدار شد كه هدف  ورود اصول توسعه ي پايدار به معماري باعث شكل گيري 19در قرن 
 .اصلي آن حفظ محيط زيست و انرژ ي هاي تجديدناپذير است

ت كه ضمن توجه به مسائل زيباشناختي و حفظ محيط معماري ايراني اسالمي داراي ويژگي هاي منحصر به فردي اس 
 زيست، پاسخ گوي نيازهاي اقليمي هر منطقه نيز بوده است

فنون و قواعد به كار رفته در اين معماري بسياري از مفاهيم نوين در عرصه ي معماري پايدار را به وضوح دارد و مي  
  ژيك باشد.تواند الگويي مناسب براي مفهوم ماهيتي پايداري و اكولو
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        منابع:منابع:منابع:منابع:
        

 ارشد؛كارشناسي  پايان نامه ي  ايراني؛ پايدار معماري جستجوي در”ابوالفضل؛ اسدي،	-

 . ،1386معماري و هنر يدانشكده  مشهد، واحد اسالمي، آزاد دانشگاه

 نامهپايان   ؛"پايدار رويكرد با كيش جوانان تفريحي فرهنگي، علمي، مركز" مريم؛ افتخاري،	-

 بين المللي پرديس تهران، دانشگاه محمودي؛ محمدمهدي دكتر :راهنما استاد ،كارشناسي ارشد 

 . 1390 كيش؛

 www.cityward.blogfa.comقابل دسترسي در "رد پاي اكولوژيك"،1394آزاد خاني،پاكزاد،	-

 تهرانانتشارات دانشگاه  تهران؛ ؛» تجدد،فراتجدد و پس از آن در شهرسازي" ؛بحريني،حسين 	-

1378 

 سومين مقاالت مجموعه ؛" ايران سنتي معماري در اقليمي عناصر پايداري" فرزانه؛ سفاليي،	-

 . 1382 ؛1 جلد ساختمان؛ در سوخت بهينه سازي همايش

 صص ؛ 33 ه يشمار فرهنگ؛ و معماري جله ي م ؛" پايدار معماري و زمين" ميثم؛ سليماني،	-

 . 1387 ؛33- 36

 نامه ن پايا ،" پايدار طراحي رويكرد با مطبوعات خريد جهت مكاني طراحي" اسماء؛ طوبايي،	-

 پرديس تهران، دانشگاه خداداده؛ ياسمن دكتر :راهنما استاد صنعتي، طراحي ارشدي كارشناس

  . 1390 كيش؛ المللين بي
 www.ammi.irقابل دسترسي در "پارادايم توسعه پايدار"،1394قادري،جعفر،- 

  اولين ،“ اكولوژي و اقليم انرژي، :پايدار معماري“ گوهري؛ عليزاد نغمه و محمد لطيفي،-
 . 1388 همدان؛ سما و حرفه اي  ني ف يه  آموزشكد پايدار؛ معماري همايش

 صص ؛ 19 يه شمار ششم؛ سال معماري؛ تفكر ماهنامه دو ؛" پايدار معماري" مريم؛ مختاري، -

 . 1389 ؛ 25-20

 ،" معماري در پايداري راهكارهاي به توجه ضرورت و پايدار معماري" ؛)سها( طاهره نصر، -

  1389 ؛ 74 يه شمار ساختمان؛ و راه لملليين اب يه ماهنام

 فرهنگ انتشارات تهران؛ ،" سوم جهان اندازم چش :پايدار يه توسع و توسعه" حسين؛ نصيري، -

 . 1379 انديشه؛

 تهران؛ دوم؛ جلد ،" مديريت و سازمان يهاي تئور" گولت؛ ريي س و جيت هربر هيكس، -

 . 1376 دوران؛ نشر

 
 

 
 


