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 معماری و توسعه پایدار و رابطه آن با انسان و طبیعت

 
 *1مرضیه هیرمندی نیاسر

 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پیام نور واحد هرمزگان -1

Email:f_hirmandy@yahoo.com 

 

 

 چکیده

 با حصحی رابطه بدون و شناخته انسان، را محیطی عوامل. یابدمی رشد و توسعه مناسب، اقلیم و پایدار محیط در منحصرا حیات

 برآورده هک محیطیه ب است شده تنیده انسان زندگی. باشد داشته وجود دتوانمین کیفی و کالبدی تكامل امكان محیط زیست،

 نبود نامتوازن انجام سر آنكه از غافل. ادامه خواهد داشت جهان پایان تا یكطرفه معادله این گویی. باشدمی نیازهایش کننده

 تنها اپ سنگین هنر معماری، این. ساخته است خویش دست با خود که ساخت خواهد روبرو ویرانگر دنیایی با را بشر کفه دو این

 و فراموشی سپرده به را محیط با خود گسست که کند حفظ پررنگ عصر کنونی بصورت این در را خود نقش دتوانمی زمانی

 اجتماعی، نیازهای بتواند که است طرحی معماری، طراحی بهترین. کند قدعلم دیگر بار اطرافش، محیط دست در دست

 آن ردخیل د عوامل همه از سنتزی آن نتیجه و آورده فراهم توامان را محیطی زیست و شناختی زیبایی تكنولوژیكی، اقتصادی،

 به و تاس زیستی جهان تعادل تداوم و حفظ به وابسته انسانی محیط و انسان پایدار بقای. دهد رانوید پایدار توسعه ی و باشد

 تنظیم رد را هوشمندانه و آگاهانه کنشی شناختی، بوم منابع بر انسان "سرپرستی" اخالقی مسئولیت و نقش پذیرش آن تبع

پایدار بر این بنا قرار دارد که نسبت به پیامدهایمخرب فعالیت  معماری رویكرد. طلبدمی طبیعی محیط و پیرامونی محیط رابطه

های انسان بر محیط زیست پاسخگو باشد.این امر بدین معناست که برنامه توسعه طوری تنظیم شود که حداقل اسیب زیست 

 محیطی را دنبال داشته باشد.

 

 پایداری. تحوالت پایدار، طراحی پایدار، معماری پایدار، توسعه :کلیدی واژگان

 
 
 مقدمه-1

درصد ذخایر 51مطرح گردید حاصل شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون بوده است.از انجا که طبق امار  11دردهه  کهه پایدار توسع

اینكه،عالوه بر توجه به  .نكته دیگرضروری می باشد لذا جستجوی راه حل اساسی برای این معضل شودمیها مصرف سوختی در ساختمان

 رطبیعت،توجه به انسان نیز در اهم موراد قرار گرفت.انسان مدرن که درپس جوامع صنعتی به ابزار بدل شده است نقطه اصلی توجه توسعه پایدا

 گفت طراحی و توسعه  پایدار بخاطر ابعاد انسان مدرن گرایانه ارزش و اعتباری خاص یافته اند. توانمیمی باشد و 

. اند بوده انسان مطلوب زندگی تأمین برای جدیدی راهكارهای یافتن پی در اندرکاران دست سایر با همسو نیز معماران، جهان این در

 رفتهپذی صورت معماران توسط شده طراحی فضاهای در که باشند می هایی فعالیت همه و همه.. .و استراحت، تفریح، کار، زندگی است که بدیهی

 دهعه بر خصوص این در حساس بس ای وظیفه، داشت خواهد مستقیم تاثیر جهان بوم زیست بر ساختمان یك قوت و ضعف نقاط که آنجا از و

 .می باشد انان
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 مساله بیان-2

 محیط هب بشر فعالیت از ناشی آسیبهای و انرژی منابع افزون روز کاهش و اقلیمی تغییرات جمله از بسیاری دالیل به پایدار توسعه امروزه

 بسیار سازی شهر و معماری جمله از و شده ساخته محیط زمینه در که است مباحثی از نیز پایدار محیطی طراحی. است جهانی کانون توجه در

 درس می نظر به .است شده گردآوری بسیاری تئوری و نظری مبانی پایدار معماری ویژه به و پایدار محیطی طراحی زمینه در. توجه است مورد

 مشدهگ حلقه یافتن برای است مسلم آنچه. دارد وجود بسیاری مشكالت نظریات آوردن در عینیت به و اجرا مقوله به مبانی این نزدیك کردن در

 یگرد سوی از و نظری مباحث در ریشه سو یك از که شود پیشنهاد راهكارهایی نتیجه در و گیرد انجام زیادی مطالعات باید عمل تئوری و میان

 در یمحیط پایداری کننده ایجاد های مولفه و ساختمان بودن پایدار چگونگی میان این در. باشند سویه دو ماهیتی دارای و داشته باشند اجرا در

 در. شوند تدوین آن مختلف های مولفه و شده انجام ساختمان و معماری حوزه در پایداری از دقیقی تعریف باید ابتدا در. است موردسوال بنا یك

 ختلفم های مولفه و شده بررسی و آوری جمع پایداری با مرتبط اصطالحات و مفاهیم و تعاریف منابع مرور با تا است شده تالش این نوشتار ادامه

 .شوند بندی عجم آن

 

 پایدار توسعه -3

 مختلف ایه واکنش، این معانی فراوانی نتیجه در و دارد بسیاری و متفاوت معانی است که گسترده بسیار اصطالح و ایده یك، پایدار توسعه

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال انسان را با توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیازهایش مد  .انگیزاند می بر را نظران صاحب

 (1711آینده  توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون نظر دارد.) بیانیه

 احمدی کیومرثی،.(پایداری اجتماعی 3پایداری اقتصادی  2پایداری محیطی  1 دارای مضامین عمیقی است:توسعه پایدار در سه حیطه 

در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار،)پایداری محیطی(در ارتباط با معماری اهمیت زیادی دارد و مسائل زیست محیطی که آینده  (1311پور، 

 چاره اندیشی وا داشته است. بشر را به خطر انداخته است معماران را به

 انسان ذشتهگ قرن دیدگاه دو با مسأله این. باشد می یكدیگر با ها انسان و وطبیعت انسان رابطه فهم در مهم تغییر یك پایدار توسعه مفهوم

 یك وانعن به عمده طور به محیط، گذشته قرن دردو. است تضاد در بود گرفته شكل اقتصادی و اجتماعی محیطی و موضوعات جدایی پایه بر که

 می یدهد صورت محلی به اساساً محلی مشكالت، انسان استثمار و برای استفاده نتیجه در و است شده می تلقی، بشر به نسبت موضوع خارجی

 بر دتوانمی بشر آوری فن و دانش داشتند که باور و شد می درک طبیعت بر انسان غلبه صورت به،محیط و انسان ارتباط، دیدگاه این در. شدند

 . باشد می مدرن علم و صنعتی انقالب و، داری سرمایه توسعه با مرتبط دیدگاه این. آید فایق وطبیعی محیطی موانع تمام

 هب که دانست توسعه و زیست محیط جهانی مسایل به نسبت ای تازه آگاهی منطقی رشد نتیجه توانمی را 1711 دهه در پایداری مفهوم

 ملل سازمان کنفرانس اولین، رشد های محدودیت نظیر کتابهایی انتشار ،11 دهه محیطی زیست های نهضت چون عواملی تاثیر تحت نوبه خود

 .بود شده برگزار سوئد استكهلم در 1712 سال در توسعه و زیست مورد محیط در

 :کرد اشاره آن مورد چند به توانمی ولی نیست دسترس در پایدار و توسعه از تاکنون کاملی و جامع تعریف

 رآوردنب برای آینده های نسل توانایی به زدن لطمه بدون کنونی نیازهای کردن تامین: توسعه و زیست محیط و جهانی کمیسیون تعریف

 .خود خاص نیازهای

 یستز دارایی های کلمه معنی به طبیعی سرمایه ثابت موجودی یك نیازمند حداقل پایداری: انگلیسی دان اقتصاد، پیرس دیوید تعریف

 .بخشد بهبود مدت بلند در را اکولوژیكی های نظام و سالمت که است توسعه آن پایدار توسعه، است محیطی

 یم جهان مردم تمام برای فرصتهایی و بهزیستی موجب که گیرد بر در را اقتصادی رشد از جدیدی مفهوم پایدار توسعه: الهه کنفرانس

 (تاریخ ونبد مكنون و بحرینی.)ببرند بین از شخصی منابع برای را موجود های ظرفیت و طبیعی منابع محدودی تعداد که نیست عادالنه و گردد

 را شاطراف محیط و انسان زندگی که باشد می ای توسعه، پایدار توسعه که کرد عنوان ساده بطور توانمی باال تعاریف به توجه با کل در

 .دهد قرار توجه مورد موازی صورت به و همزمان طور به را دو هر و ببخشد بهبود زمان درطول
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 رت امن ای آینده و ها اکوسیستم بهتر اراده و حفظ، همه برای زندگی سطح ارتقاء و بهبود، اساسی نیازهای تامین پایدار توسعه از هدف

برای  زمال رشد تامین: دانند می توسعه پایدار واژه اصلی خصوصیات از را آن بسیاری که است تناقضی متضمن خود هدف این. است وسعادتمندتر

 (تاریخ بدون مكنون و بحرینی).ها اکوسیستم حفظ حال عین در و تر مرفه ای آینده و عموم زندگی بهبود

 یمعنای البته که سه حوزه در زیست محیط با رابطه در، را پایدار توسعه اهداف توانمی، شد بیان تاکنون پایدار توسعه باره در آنچه از

 طراحی-ب طبیعت و انسان رابطه-الف:نمود مطرح، دارند آینده نسل نیازهای نمودن برطرف به منظور طبیعت حفظ یعنی یكدیگر به نزدیك

 (1 نمودار)معادن استخراج در تغییر-است ج متمرکز، اخالقی اصول و ها روش از ای مجموعه برروی که مسیری نقشه

 

 
محیطی مسائل با رابطه در پایدار توسعه اهداف: 1 نمودار  

 

 مفاهیم و تعاریف: پایدار معماری -4

 ـ ندفرای این محصول عنوان به چه و فیزیكی محیط و انسان رابطه تنظیم و انسانی فضای خلق عمل عنوان به چه ـ پایدار معماری مفهوم

 در رو این از. نمود تعبیر "ساخت انسان پایدار محیط خلق" معنای به آنرا توانمی کلی چهارچوب یك در و آمیخته در پایدار محیط با همواره

 .گردد می ارائه "پایدار محیط" با مرتبط ادبیات به استناد با، پایدار معماری تعبیر اینجا

 اسیتحس" از متفاوت تعابیر. است مبتنی "محیط به حساس معماری" بر پایدار محیط ایجاد رویكرد عنوان به پایدار معماری اساس این بر

 ،سیاسی شرایط و متفاوت اخالقی مواضع از ناشی خود که ـ پایدار معماری ادبیات در پایداری از واحد مفهوم یك بر وفاق عدم و "محیطی

 عماریم اصطالح امروزه که طوری به؛ است شده منجر پایدار معماری مفهوم از متنوعی برداشتهای به باشد می مختلف محیطی زیست و اقتصادی

 .شودمی گرفته کار به محیط به حساس رویكردهای از متنوعی و وسیع طیف برای پایدار

(. 1311)مفیدی،"شودمی دیده اجتماعی و شناختی بوم پایداری سمت به گرایش با معماری عنوان به همواره" که سنتی بومی معماری از

 ظاهر در محیطی حساسیت از ای جنبه نمودن وارد و خاص سبك یك حفظ به معتقد" موجود معماری کردن پایدار ادعای با که گرایشهایی تا

 شرایط به پاسخگویی و مندی کنش سمت به را معماری که معمارانی از معدود دسته آن نهایت در و".هستند آن محیطی کارکردهای یا طرح

 .دهند می سوق خارجی و داخلی محیط

 . رسد می نظر به دشوار امری پایدار، معماری رویكرد برای مرجع و جامع تعریف یك ارائه مبنا این بر

 ساخت انانس محیط خلق": گردید ارائه "پایدار ساز و ساخت المللی بین کنفرانس" نخستین در که پایدار معماری از برت کی چارلز تعریف

 : از عبارتند اصول این. منابع بازدهی و سازگاری بوم اصول مبنای بر آن متعهدانه مدیریت و

 ".محیط بر شناختی بوم آسیبهای کردن کم و طبیعی محیط شرایط بهبود و ارتقاء ناپذیر، تجدید منابع مصرف کردن کمینه

. است دهش بیان پایداری اخالق از مدارانه انسان تعبیری مبنای بر فراگیر محیط و ساخت انسان محیط میان رابطه تنظیم تعریف، این در

 .است توجه قابل معماری طراحی در "سازگاری بوم اصول رعایت" بر تاکید دلیل به وجود این با

 با زیستی تعادل برقراری به آن در که کندمی تعریف محیطی زیست اخالق از رو میانه نگرشی مبنای بر را پایدار معماری هاگان سوزان

 یینتب": داند می محیطی شرایط به معماری اثر پاسخگویی و مندی کنش گرو در را آن به نیل و گردد می تاکید محیطی زیست نظام ارکان

 ".است شده ریزی پی محیطی شرایط به نسبت معماری اثر خودآگاه مندی کنش بر که محیط با معماری اثر همزیستانه و تر متعادل رابطه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   های کشور()شبکه اطالعات کنفرانسماهـنامه شـباک

 
 

152 

 

 

 

 

 ـ اقتصادی فرهنگی، ـ اجتماعی اصلی حیطه سه میان را تعامل و تعادل برقراری تلویحاً پایدار، محیطی معماری همان یا پایدار معماری مفهوم

 .است شده معرفی "پایدار معماری جامع رویكرد" عنوان تحت معماری، به رویكردی چنین. گیرد می بر در محیط کالبدی و سیاسی

 معماری" نظیر دیگری اسامی یا پایدار معماری عنوان تحت امروزه که محیط مسائل به حساس رویكردهای انواع تمام اگرچه این، بنابر

 عتطبی و کالبدی فضای میان جدیدی رابطه تبیین حدودی تا شوند، می شناخته آن نظایر و"محیطی معماری" ،"سازگار بوم معماری"،"سبز

 به دنتوامی و است رابطه این سودمند تداوم آن تبع به و پویایی و ارتقاء ضامن متنوع، طیف این مند کنش بخش تنها اما آیند، می حساب به

 .شود دنبال حاضر عصر در پایدار معماری رویكرد عنوان

 ایمبن دتوانمی است، شده تبیین کلی اخالقی چارچوب یك در اگرچه پایدار معماری از هاگان تعریف که گرفت نتیجه چنین توانمی

 هینهب محیطی کارکردهای از که است فضایی معماری، فرآیند چنین محصول. باشد انسانی پایدار محیط خلق سمت به صحیح های گیری جهت

 .است مند وکنش پاسخگو محیطی و مكانی شرایط و ویژگیها به نسبت:یعنی است؛ برخوردار

 از -کندمی بهینه استفاده مطلوب محیطی شرایط ایجاد راستای در شناختی بوم بستر های قابلیت و نیروها از خود حیات فرایند طول در-

 غییراتت به نسبت -کندمی وارد خود زیست محیط بر حیات، فرآیند طول در را محیطی صدمات کمینه یعنی است، برخوردار شناختی بوم تعادل

 .است پذیز تداوم نتیجه در و پذیر انطباق آمده، پیش نیازهای و شرایط در

 کیفیت یعنی معماری کیفیت هرچه .کردن معماری خوب یعنی معماری در پایداری":گوید می پایدار معماری مورد در نیز فاستر نورمن

 (.1311)مزینی،"کند ایفا را خود نقش دتوانمی تر طوالنی مدت برای معماری فضای باشد، باالتر محیط با ارتباط در آن های ایده و فكر

 انتومین را معماری در پایداری که این. دارد وجود گریزناپذیر حقیقت یك آن در ولی رسد، می نظر به آل ایده حدی تا ادعا این که هرچند

 برحسب و زمان هر در که شودمی مطرح اخالقی رویكردی و نگرش آن در که چرا دانست، فعلی زمان به متعلق و خاص گرایش یا سبك یك

 و حال در جهانی زیست نظام ارکان دیگر شرایط و انسان های خواست و نیازها میان تعادل برقراری: است اعتبار و اهمیت حائز ،موجود شرایط

 .آینده

 :کرد جستجو باانرژی رابطه در اغلب، زیست محیط با رابطه در را پایدار اهداف معماری توانمی، شد گفته پایدار معماری درباره آنچه از

 یاجتماع -فرهنگی محتوای گرفتن نظر در،شد اشاره که همانطور البته... .و انرژی حداقل مصرف، نیازهای بومی به حساس هایی ساختمان ایجاد

 (2 نمودار)است ضروری محیطی های آوری فن سازی پیاده.) برای، نیز بومی

 

 
محیطی مسائل با رابطه در پایدار معماری اهداف: 2 نمودار  

 
 پایدار محیط 4-1

 دستیابی عملی دیدگاه از شرط این. است محیط مختلف نظامهای میان پویا تعادل برقراری، محیطی پایداری به نیل در اساسی شرط

 طهراب تداوم و برقراری به اخالقی منظر از و کندمی ایجاب را اقتصادی نظام و فرهنگی ـ اجتماعی نظام، شناختی بوم نظام پایداری به همزمان

 عریفت زیر خصوصیات واجد توانمی را پایدار محیط اساس این بر. شودمی تعبیر(غیرانسان و انسان)محیط ارکان و عناصر تمام میان همزیستی

 :کرد
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 شناختی بوم منظر از

 نسانیا فعالیتهای برای اصلی کارکردهای این. یابد می ارتقا و تداوم آنها سالمت و محیط اصلی زیستی های سامانه کارکرد پایدار محیط در

 لیدتو...( و رطوبت اندازه، طول، درجه)محیطی شرایط تنظیم، آلودگیها و پسماندها جذب، کربن اکسید دی جذب و اکسیژن تولید: از عبارتند

 و شناختی روان سالمت و آسایش تاًمین، تولیدی های فرآورده محصوالت اولیه خام مواد و غذایی مواد: پذیر تجدید طبیعی منابع

 (1317مهلبانی،)فیزیكی

 

 فرهنگی ـ اجتماعی منظر از

 قراربر اقتصادی و اجتماعی توامان مندی بهره راستای در طبیعی زیست محیط و انسانی جامعه میان متعادل همزیستی، پایدار محیط در

 .است گردیده

 ومب قابلیتهای از آنها در که شودمی دنبال ای توسعه مسیرهای و فعالیتها، جمعی منفعت بیشینه به نیل منظور به محیطی چنین در

 است. شده گرفته بهره توسعه مكان فرهنگی ـ شناختی

 

 اقتصادی منظر از

 فادهاست نتیجه در و محیط فرهنگی و طبیعی زیستی جامعه متوازن و عادالنه رشد به اقتصادی ای توسعه های فعالیت پایدار، محیط در

 ،ریپذی انعطاف: خصوصیات از طبیعی سامانه یك همچون محیط این در ای توسعه فرایندهای و ها نظام این بنابر. هاست آن از پربازده و بهینه

 (Van Der Ryn & Calthorpe , 1986..برخوردارند تنوع و وری بهره( پذیری بازیافت)مجدد استفاده و احیا قابلیت ،پذیری تغییر و تطابق

 اقتصادی های فعالیت دهنده سامان و برگیرنده در و انسانی زیست محیط از بخشی عنوان به – ساخت انسان کالبدی محیط پایداری به نیل

 پاسخ حوهن در تعادل این پویایی. فضاست کاربردان و فراگیر محیط انسانی، کالبدی فضای میان پویا تعادل حالت برقراری گرو در – اجتماعی و

 تروپک و دررین ون اساس این بر. است فراگیر محیط متغیر شرایط نیز و کاربران نیازهای و ها خواست به کالبدی محیط مندی کنش و گویی
 :کنند می بندی جمع گونه این را ساخت انسان پایدار محیط1

 مثال ورط به – کند می وارد را فیزیكی و شناختی روان مشكالت کمینه زمان، طول در خود ساکنین به انسانی پایدار کالبدی محیط یك "

 طلوبم شرایط تأمین عدم هزینه، پر نگهداری یا و تعویض تعمیر، به نیاز کاربران، رفتاری الگوهای یا و خواست نیازها، با فضاها تناسب عدم

 رینکمت[ نتیجه در] و کند می طلب خود فراگیر محیط از را( ناپذیر تجدید انرژی)سوخت و خاک آب، زمینة منابع میزان کمینه و –.. .و محیطی

 (1312)برازجانی، ".آورد می وارد خود محیط به را محیطی بار

 

 پایدار معماری اصول -5

 انرژی از حفاظت:  اول اصل

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

  اقلیم با کار:  دوم اصل

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

 جدید منابع از استفاده کاهش: اصل سوم

 ایجاد برای منبعی ،خود مفید عمر پایان در و برساند حداقل به را جدید منابع از استفاده که شود طراحی گونهای به باید ساختمان هر

 بیاورد بوجود دیگر های سازه
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  کاربران به احترام:  چهارم اصل

 .گذارد می احترام کنند می استفاده ساختمان از که افرادی تمامی به سبز معماری

  سایت به احترام:  پنجم اصل

 . کند لمس سبك و آرام ای گونه به را زمین باید ساختمان هر

 گرایی کل: ششم اصل

 .هستند مصنوع محیط ساخت برای گرا کل روندی در مشارکت نیازمند، سبز اصول تمامی

 

 (:سیاسی ـ اجتماعی حوزه)ـ جهانی زیست محیط مشکالت ـ محیطی زیست بحران -6

 هب نسبت حساسیت با را کالبدی فضاهای و شهری های محیط کیفیت و سالمت بهداشت، به توجه محیط به حساس معماری در امر این

 اگر": کرد هدایت ـ بناها کارایی انرژی صرف از ـ تری جامع راهكارهای سمت به را معماری های گیری جهت و نمود توام فراتر محیط سالمت

 بهداشت و سالمت بر آن تاثیر جایگاه از کنیم، نظاره انرژی مصرف میزان منظر از که آن جای به را جهانی شدن گرم نظیر هایی پدیده

 انانس فضاهای شكل از متفاوتی کامالً تصویر بنگریم،...( و گیاهی و جانوری های گونه جو، زمین، آب،)فراگیر زیست محیط و انسانی جامعه

 1(.2111)ادواردز،"گیرد می شكل ساخت

 گرفته شكل جهانی وفاقی محیطی مسائل به گویی پاسخ" در معماران و معماری جایگاه و نقش روی بر میالدی 11دهه از اساس، ای بر

 :است

 دیلتع در را خود نقش و ها مسئولیت معماران که کندمی ایجاب طبیعی، زیست محیط بر ساخت انسان محیط صدمات و تاثیرات وسعت"

 2(2111)هاگان، "بپذیرند معماری های گیری تصمیم مسیر تغییر و رساننده آسیب فرآیندهای این

 هایپیامد به نسبت حساسیت به توجه با را کارا انرژی فضاهای به نیل برای تالش محیط، به حساس درمعماری اخالقی مسئولیت این

 یفیتهایک از برخوردار و تر بهداشتی تر، سالم فضاهایی ایجاد برای تالش و جهانی زیست نظام شناختی بوم ظرفیت بر بنا فرآیندهای از ناشی

 و ضاییف آسایش تامین راستای در معماری فضاهای بهینه محیطی عملكرد" بر تاکید با را محیطی حساسیت مفهوم و است نموده توام زیستی

 ".است داده قرار توجه مورد و مطرح"پایدار معماری رویكرد" چارچوب در "فراگیر محیط بر صدمات کمینه" نیز

 

 گیری نتیجه-7

 قرن دو نگاه با مســأله این. باشــد می یكدیگر با ها انســان و طبیعــت انســان و رابطه فهم در مهم تغییر یــك پایدار توســعه مفهوم

 ایــدارپ توســعه که گفت توانمی. باشــد می اقتصادی و اجتماعی و محیطی جدایی موضوعات پایه بــر که دیدگاهی اســت؛ تضاد در گذشــته

 راه ولی دهند می قرار نظر مورد طبیعت نسبت به رویكرد تغییر با را زیست محیط از حفاظت شــان، شــعائراولیه به توجه پایدار، با معما ری و

 جهت آن حفظ به تنها و است طبیعت از جدا و گسسته نوعی برخورد ،شودمی متجلی شده ســاخته محیط در امروزه آنچه شــده و ارائه کارهای

 به پایدار معماری از توانمی است آمده ساختمان و درمعماری پایداری درباره که تعاریفی مرور با.کندمی توجه آینده های نســل برداری بهره

 و بوده محیط و زمینه با سازگاری بیشترین دارای وتكنولوژیك فنی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، مختلف های جنبه در که معماری عنوان

 کرد. یاد ،آورد فراهم را اتالف و آسیب کمترین
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