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 های مسکونی با حفاظت از انرژیطراحی مجتمع

 با رعایت اصول معماری سبز

 
 احمد میرزامحمدی

 ایران ،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسکو، اسکو، گروه معماریانشجوی کارشناسی ارشد معمارید

 

 

 چکیده

 یآن در عملکردها یخواهان برتر داریاست که توسعه پا ییاز حوزه ها یکیو ساخت و ساز  یامروزه معمار

و  ستیبشر در قرن ب یزندگ از الزامات یاز انواع انرژ یریگاست. بهره یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیز

رود. یبشمار م ستیز طیو مح داریتوسعه پا یبرا یجد یدیتهد یلیفس یو مصرف انرژ دیاست. تول کی

بود. ظهور  یمعمار ینگرش در عرصه طراح رییتغ یبرا ینقطه عطف ستمیقرن ب یطیمح ستیز یبحران ها

 شیاحترام به کاربران و گشا م،یر با اقلکا ،یچون حفاظت از انرژ یاز اصول یریسبز با بهره گ یمعمار

 کیاست که  نیآن اتفاق نظر دارند ا برکه طراحان  یزیسبز چ یکرد. در طراح جادیا یدر معمار یدیجد

پشت آجر و مالت شروع به فراتر رفتن  دهیاست. در آثار بزرگ، ا ییبایمعنا، روح و ز یارزشمند دارا یمعمار

توان  یسبز م یاصول معمار تیبارعا ایاست که آ نیا قیتحق یال اصلکند. سو یم تیاز فرم صرف و ماد

-یفیتوص صورتیحاضر  قیکرد؟ روش تحق یدر انرژ نهیبه دهکرد استفا یطراح یمسکون یهامجتمع

 یمسکون یاست که در مجمتع ها یلیمسا یرو قیتحق نیباشد. هدف ایم یو اسناد یاکتابخانه ،یلتحلی

 . گردد ییکرده و در استفاده از آن صرفه جو نهیرا به یبتوان مصرف انرژ

 

 .ستیز طیسازگار با مح یطراح ،یمجتمع مسکون ،یسبز، انرژ یمعمار: واژگان کلیدی

 

 مقدمه -6

پایداری موضوعی جامع و به همین سبب پیچیده است. پایداری برای همه از اهمیت واالیی برخوردارست چرا که با بقای 

یباً هر موجود زنده در این سیاره در ارتباط است. معماری پایدار و دوستار محیط زیست یکی از اهداف های انسانی و تقرگونه

هایش کرده است. به همین دلیل، حرکت به سمت اصلی است که بشر برای ایجاد زندگی بهتر آن را الگوی نهایی کلیه فعالیت

(. در مورد نیازهای Mahdavinejad, 2014)شودخته میمعماری سبزتر به عنوان هدف اصلی معماری کنونی عصر ما شنا

شود که جز موقعی که ای این جهان که استفاده از منابع کمیاب و محدود روی زمین است، این موضوع آشکار میتوسعه

ده هیچ تغییرات بزرگی در تفکر و رفتار بشر وجود داشته باشد، آینده تمدن همانند امروز ما مشکوک است. این موضوع پیچی

کوشند تا هاست چرا که همگی بطور مستمر میای ندارد به ویژه با توجه به اینکه پایداری هدفی برای همه انسانراه حل ساده

آورد. از حیث زیست محیطی، معماری به آن برسند. معماری سبز مزایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بوجود می

کند. از حیث اقتصادی، معماری طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست کمک میسبز به کاهش آلودگی، حفظ منابع 

کنند کاهش ای که متصدیان ساختمان صرف آب و انرژی و نیز صرف بهبود بازدهی آنها با استفاده از تجهیزات میسبز هزینه

های زیبایی بوده و تنها انهای سبز ساختم(. عالوه براین، از حیث اجتماعی نیز ساختمانThomas, 2009دهد )می
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کنیم از ما در هایی که ما در آنها زندگی، کار و بازی میکنند. ساختمانتغییرشکل اندکی را در زیرساخت داخلی ایجاد می

های بی شماری بر سالمت و محیط زیست ما نیز اثر کنند، در عین حال از راهمقابل حوادث شدید طبیعی حفاظت می

نیز در حال پیشرفت است. « معماری سبز»ها، رشته جدیدی بنام ارتر شدن اثر زیست محیطی ساختمانگذارند. با آشکمی

تر و با منابع کارآمدتر ساخت، نوسازی، راه اندازی، های سالمساختمان سبز یا پایدار شیوه ساخت و بهره گیری از مدل

و مهمترین بخش ساختمان سازی است که فضای (. از دیگر سو، مسکن بزرگترین Roy, 2008نگهداری و تخریب است )

زیادی از ساخت و سازهای شهری و به عالوه بیشترین میزان مصرف انرژی را در بین بناها به خود اختصاص داده است. امروزه 

 صرفه جویی انرژی در بخش مسکن، یکی از فاکتورهای مهم در طراحی و اجرای این نوع از ساختمان ها بوده است. ساختمان

ها پتانسیل زیادی برای صرفه جویی انرژی مقرون به صرفه دارند. دولت ها می توانند موانع را از بین ببرند و به صرفه جویی 

انرژی بخش ساختمان با اجرای یک سری راهکار دست یابند. تدوین معیارها و ضوابط معماری کاهش دهنده مصرف انرژی 

ان و نیز بکارگیری این ضوابط در طراحی آنها منجر به کاهش عمده مصرف انرژی ساختمان ها برای مناطق مختلف اقلیمی ایر

 ساختمان ها و بهره وری انرژی خواهد شد.

 

 معماری سبزمفهوم سبز و  -8

ارتبـاط  کیباشد. اگر چه  ی( و اجرا می)اکولوژ یبوم شناس ،یداری: پایواژه ها نیتأم ازمندیاست که ن یمفهوم نیا

مثـال،  یباشـد. بـرا یوجود هر مقوله مستقل و به صورت دوجانبه منحصر به فرد م نیاژه ها وجود دارد، با او ریز نیمحکـم ب

 طیساختمان سازگار بـا محـ کینباشد، همچنان که  ستیز طیبا مح سازگار یباشد ول داریساختمان ممکن است پا ـکی

باشد سطح سبز بودن ساختمان بر اساس سطح ارتبـاط متقابـل اجرا  ستیز طیسازگار با مح ،یداریاز پا یبیترک دیبا سـتیز

معماری سبز، یا طراحی سبز، یک رویکرد برای طراحی و ( 1393 رانمنش،یو ا یگردد.)رستم نییسه مقوله تع نیا ـانیم

های با مواد و روش  "سبز"رساند. معمار یا طراح ساختن است که اثرات مضر بر سالمت انسان و محیط به حداقل می

کند و تالش می کند تا از هوا، آب و زمین محافظت  ساختمانی سازه ای سازگار با محیط زیست انتخاب می

 (.Roy,2008).کند

 

 

 (6939(: طبقه بندی معماری سبز )رستمی و ایرانمنش، 6شکل )
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 های معماری سبزویژگی -9

 یجهان تیرضا یکند و حاو یم فیتعر ها یرا در همه دسته بند طیسازگار با مح یسبز درک معمار یمعمار

 ها را داشته باشد: یژگیو نیاز ا یاریمکن است بسم، (Burcu.2015)است

و  شیگرما یشده برا یطراح هیتهو یها ستمیس -

 کارآمد یکار خنک

 و روشنایی مناسب کارآمد یلوازم انرژ -

 در آب ییصرفه جو ی مناسب برایلوله کش زاتیتجه -

 یبه حداکثر رساندن انرژ یبراشده  یزیمناظر برنامه ر -

 منفعل یدیخورش

 یعیطب ستگاهیحداقل صدمه به ز -

 ای یدیخورش یمانند انرژ تجدیدپذیر یانرژ منابع -

 قدرت باد

 یو سنگ هااستفاده از مصالح بومی مانند چوب  -

 به دست آمده یمحل

 یسم ریو غ مصنوعی ریمواد غ -

برای  تریمیقد یاستفاده مجدد از ساختمان ها -

 ی جدیدکاربر

 ی برای نجات آنمجدد معمار یابیاستفاده از باز -

 ( USGBC, 2002) از فضا کارامداستفاده  -

 (،یکاربر )راحت طیشرا تیفیک -

 )نور و هوا( یداخل یفضا تیفیک -

 یاقتصاد استقامت -

 کربن یابیرد کاهش -

 بهره وری و کارایی زمین -

)فضا، شکل، نور یشناس ییبایز ریو تاث یمعمار تیفیک -

 (طیو مح

 

سالم و کارآمد، که  طیمح کیبشر در  یزندگ یبرا ییهاو ساخت ساختمان یفوق الذکر جهت طراح هاییویژگ یتمام

 تیهدا ارائه شده یها بر اساس برنامه بیو تخر ینگهدار ،یشامل مراحل ساخت و ساز، بهره بردار

 نیها را ندارند، باالتر یژگیو نیسبز همه ا یهاکه اکثر ساختمان یحال در(. Hassan Nazhat Damati, 2013.)شوندیم 

 طیمح یطراح دار،یشناخته شده به عنوان: توسعه پا نیهمچن است. یداریپارسیدن به سبز به طور کامل  یهدف معمار

 (USGBC, 2002) یعیطب یمعمار ست،یز طیمح یدوستانه، معمار نیزم یمعمار ست،یز طیسازگار با مح یمعمار ست،یز

 

 ری سبزاصول معما -4

نکته های مشترک و  ضمن برخورداری از عتیطب ای از ثمرهبه عنوان  که داریمعماری پا ارتباط با های در شیازگرا یکی

 یعصرها .ردیگی م بر خواهد شددر آمدن معماری سبز دیپد و توازن جادیکه عامل ا را یکل گرائ (1 تیسا حترام به جهان

 اریتنها به سبب تنوع بس دیباشد و شا یقابل انکار م ریه نحوه ساخت و سازها غبا توجه ب یدیشک و ترد چیگذشته بدون ه

 نیسپرده شده است و ا یدر ساختمان ها به دست فراموش یاصل نیدر دوران معاصر چن دیدج یها یمصالح و فن آور ادیز

 رییکاربران تغ یها ازیرا با توجه به ن طیحاز آنها، ساختمان ها، م یمختلف یها بیبا ترک ای بار با استفاده از مصالح گوناگون و

 دهندی م

باشد  یمحل یو منابع انرژ میشوند که قادر به استفاده از اقل یطراح یبه گونه ا دیساختمان ها با: اصل دوم: کار با اقلیم

جب ارتقاع سطح باشد که مو یتوانند به گــونــه ا یآن م یداخل یفضاها یریشکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گ

 دیپد یلیح سازه، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیصح یبند قیعا قیحال از طر نیدرون ساختمان گردد و در ع شیآسا

 .باشند یو نقاط مشترک فراوان م یهم پوشان یدارا ریمذکور ناگز ندیدو فرآ نی. ادیآ

را به  دیشود که استفاده از منابع جد یطراح یبه گونه ا دیساختمان با هر: دیاصول سوم: کاهش استفاده از منابع جد

اصل ،  نیا یریچه جهت گ گر. اوردیبوجود ب گرید یسازه ها جادیا یبرا یخود، منبع دیعمر مف انیحداقل برساند و در پا

شد که اغلب منابع موجود در جهان در  ادآوری دیبا یاست، ول دیجد یساختمانها یاصول اشاره شده به سو ریهمچون سا

 ی، امر یطیمح ستیکاهش اثرات ز یبرا یفعل یساختمانها تیو ارتقاء وضع میبکارگرفته شده اند و ترم یمصنوع فعل طیمح
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مورد توجه قرار داد که تعداد منابع  دیبا زینکته را ن نیبرخوردار است . ا دیجد یبا خلق سازه ها بربرا یتیاست که از اهم

از  دیجد یهر نسل از ساختمان ها، مقدار یبازساز یجود ندارند که بتوان برامصنوع در جهان و یها طیخلق مح یبرا یکاف

 (1393، هاشمی، کاسه گرمحمدید. )آنها را مورد استفاده قرار دا

نظر  به. گذارد یکنند احترام م یکه از ساختمان استفاده م یافراد یسبز به تمام یمعمار: صل چهارم: احترام به کاربرانا

سبز از  ندیازن داشته باشد . اما فرآ هیال بیو تخر یجهان میاقل راتییاز تغ یناش یبا آلودگ یل ارتباط اندکاص نیرسد که ا یم

مجموعه خارج  نیساختمان کامل هستند انسان را از ا کیمنابع مشترک در ساخت  یتمام یکه شامل احترام برا یمعمار

حضور انسان محترم شمرده  قتیاز سازه ها حق یند اما در بعضشو یانسان ها ساخته م سط. تمام ساختمان ها تودینما ینم

 .شود یساخت مشاهده م ندیدر فرآ یرد ابعاد انسان یتالش برا گرید یکه در برخ یشود، در حال یم

گلن مورکات  ییایاسترال معمار آرام و سبک لمس کند یرا به گونه ا نیزم دیساختمان با هر: تیاحترام به سا :اصل پنجم

از  یژگیو کیگفته  نیآرام و سبک لمس کند. ا یرا به گونه ا نیزم دیکند که: ساختمان با یم انیرا ب بیمله عجج نیا

گسترده  یها یژگیو یاست و البته دارا یضرور یسبز امر ندیفرآ یآن را در خود دارد که برا تیساختمان و سا انیتعامل م

کند و با مصرف کنندگان و کاربران  یم دیتول یکند آلودگ یمصرف م صانهیرا حر یکه انرژ ی. ساختمانشدبا یم زین یتر

 .کند یآرام و سبک لمس نم یرا به گونه ا نیهرگز زم جهیاست در نت گانهیب شیخو

 افتن. یمصنوع هستند طیساخت مح یکل گرا برا یمشارکت در روند ازمندیاصول سبز، ن یتمام: ییاصل ششم: کل گرا

سبز هنوز بطور  ی. چرا که معمارستین یسبز را در خود داشته باشند کار ساده ا یول معمارکه تمام اص ییساختمان ها

شکل  کیشامل  دیساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و با کیاز  شیب دیسبز با یمعمار کیکامل شناخته نشده است. 

 یتوان بصورت مجموعه ا یآن را م قتیر حقاز مجموعه ساختمان هاست؛ د اترفر یباشد. شهر، موجود یشهر طیاز مح داریپا

باشند  یکالبد م یساخته شده دارا های شکل بصورت که حیو تفر ستنیز یبرا هایی سامانه دیدر حال تعامل د یاز سامانه ها

  .ـمیـینـما ـمیرا تـرس ــندهیآ هـرچهره ش ــمیتـوان یسامانه ها اســت کـــه م ـنیبـه ا ـقیدقـ یو با نگاهـ

 

 ساختمان سبز تعاریف -5

 ییاجرا دفتر ، به طور مداوم در حال تکامل استبیان می شودساختمان سبز  کی فیتعرانچه به عوان  که  یحال در

 کند: یم فیتعراین چنین را معماری سبز  اصطالح و  ارائه می دهد دیمف فیتعریک  ستیز طیفدرال مح

( کاهش 2کنند و ) یاستفاده م ی کهآب و مواد ،یانرژنظر آنها از  یها تیکه ساختمان ها و سا یبهره ور شی( افزا1) 

ی و نگهدار ریتعم ات،یعمل ساخت و ساز، ،یقرار دادن طراح قیاز طر ست،یز طیانسان و مح سالمتی اثرات ساختمان بر رو

 و افزایش عمر ساختمان  بهتر

ساختار  جادیا: تعریف می کند ریا به شرح ز( ساختمان سبز رEPA,2006)ستیز طیطور مشابه، آژانس حفاظت از مح به

ساخت  ،یطراح محل دوره عمر ساختمان از کیو کارآمد در طول  ریپذ تیمسئول یطیکه از نظر مح یندهایو استفاده از فرآ

اقتصاد،  یطراح یها ینگران است کیساختمان کالس لیعمل گسترش و تکم نیا بیتخر و ینوساز ،ینگهدار ات،یو ساز، عمل

 . شود یباال شناخته م ییبا کارا ای داریساختمان پا کیبه عنوان  نیهمچنساختمان سبز ی ند بودن، دوام و راحتسودم

اثرات  به است یریانعطاف پذ جادیا یبرا یجهان یتالش ها لیسبز ساختمان عمدتا به دل یها وهیش ندهیفزا رشیپذ

ساخته  طیکند که مح یاعالم مLiu (2011 ). یاجتماع و ستیز طیمح ،یاقتصاد یها ستمیساخته شده در س طیمح یمنف

مرتبط با آن و  یسالمت انسان ،یداخل ستیز طیمح تیفیمصرف منابع، ک ،یو اجتماع یعیطب طیبر مح یادیز ریشده تاث

 کیکه با استفاده از " ساختمان سبز کیساختمان به عنوان  کیف ی( تعر2003)Kozlowski دارد.  نیاستفاده از زم

 تیفیاز ک ییحداکثر نور روز، تا به درجه باالاستفاده از رساند،  یبه حداقل م یکه استفاده از انرژ کپارچهی یطراح یاتژاستر
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به  ،یافتیباز یو استفاده از مواد با محتوا دوباره از مواداستفاده  ،یی در آبصرفه جو ،یحرارت شیو آسا یداخل طیهوا در مح

 ".کند یرا فراهم م نیساکن شیسطح آسا یو به طور کل ،تیحداقل رساندن اختالالت در سا

 ینگران کی، عملکرد ساختمان هشد دیتأک یعیطب ستیز طیساخت و ساز بر مح یها وهیاثرات مضر شبر آنجا که  از

 ,Cooper, 1999; Crawley Aho, 1999; Kohler, 1999; Ding) تبدیل شده است. ستیز طیمح کاربران یعمده برا

 طیمح ،یاقتصاد -سه گانه یداریبه مفهوم پا یشتریتوجه ب دیو ساز با تاست که صنعت ساخ نیا یدیوم کل(. مفه2008

 (.Wiley et al., 2010. )داشته باشد یو اجتماع ستیز

 
 ( معیارهای اندازه گیری ساختمان سبز )نگارنده(8شکل )

 

 ساختمان سبز یایمزا -1

سبز  یها یاستراتژ زیآم تیموفق بیسالمت انسان و اقتصاد دارند. تصو ست،یز طیبر مح یادیز ریساختمان ها تأث 

و  ییهمچنان به شناسا قاتیها را به حداکثر برساند. تحقساختمان یطیمح ستیو ز یتواند عملکرد اقتصاد یساختمان م

 یها ادامه م نهیهز نیبا کمتر یایبه حداکثر مزا یابیساختمان سبز و نحوه دست یها نهیو هز ایمزا نیروشن کردن تمام ا

 است: ریز یایمزا یساختمان سبز دارا)شورای ساختمان سبز هند(  IGBC دهد. طبق 

 یطیمح ستیز یایمزا -

 انتشار زانیکاهش م -

 صرفه جویی در آب -

 آب تیریمد -

 مدیریت دما -

 عاتیکاهش ضا -

 یاقتصاد یایمزا -

 و آب یدر انرژ ییصرفه جو -

 ارزش اموال شیافزا -

 رساختیکاهش فشار ز -

 بهبود مشارکت کارکنان -

 کارکنان یبهره ور شیافزا -

 ارتقاء فروش -

 یمحل یتوسعه استعدادها -

 یاجتماع یایمزا -

 (Graver, 2015) بهبود سالمت -

 

 مجتمع مسکونی  -7

 شوندی ساخته م قهطب که به صورت چند شودی گفته م یا بلندمرتبه یبلوک آپارتمان به ساختمانها ای یمجتمع مسکون

است که معموال به  نیآسمانخراش در ا با دارند و تفاوت آنها یچند کاربر ای یمسکون-یادار ای یمسکون یو معموال کاربر

را  یتیبه تراکم جمع ازین نیبزرگ به علت کمبود زم یدر شهرها .شودی طبقه آسمانخراش گفته م 15از  شتریب یساختمانها

شهرها را با  ان،ییروستا ی هیرو یب مهاجرت( fa.wikipedia.org.. )کنندی م مرتفعی ارتمانآپ یبه کمک ساخت بلوکها

 نیاز کمبود زم یدر جهت جبران ناش یبلتد مرتبه راهکار یمسکونی مواجهه کرد که ساخت مجتمع ها نیمعضل کمبود زم

مساحت و در قالب طبقات متعدد و  نیرا در کمتر تیاز جمع یادیاست که مقدار ز آن شکل سکونت نیعمده ا تیبود. مز
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 (1319، فر ینیع)گردد.  یتلق ریاجتناب ناپذ یفعل طیدر شرا دیکه شا یدهد، امر یم یدر خود جا انبوهی سکونت یواحدها

مشاع بوده و  یعموم مهیو ن یعموم یاز فضاها یبخش تیگونه مجتمع ها، معموالً مالک نی: در اسدینو یرابطه م نیا در

مانند  یمتفاوت و از چند واحد مسکون اریبس مجموعه ها معموال نیا اسیاست. مق یز آنها تابع مقررات خاص و جمعاستفاده ا

 ریمتغ یبلندمرتبه مسکون یتا ساختمان ها شوند یساخته م یکیتفک قطعه کیشده در  عیکه به صورت تجم ییساختمان ها

عرصه ها و  هیبق ،یبجز مساکن شخص یمسکون ی: در مجتمع هاسدینو یم بخش به نقل از روشن (1385، نژاد یداع) است.

یی الیو یاز خانه ها اممکن است تمام یمجتمع مسکون کیباشد. البته  یشکل مشترک و مشاع م به واقع در آن یفضاها

 یو برخ کوچکی مسکون یاز مجتمع ها ی. برخردیشکل بگ شتریب یطبقه حت 8تا  2با طبقات  ییآپارتمان ها ای مستقل

 (1318)سعیدنیا،  بزرگ و پرتراکم هستند. اریبس

 

 طراحی مجتمع مسکونی -2

بر  یگوناگون راتیتاث ،یساختمان اتیفرم و خصوص اس،یمق لیخصوصا نوع بلند مرتبه آنها، به دل ،یمسکون یهامجتمع

چشم انداز،  نیو تام دیسداد دنظر ان نقطه توان از یاثرات را م نیا نیدارند که مهمتر یشهر یمایو س یاز جنبه بصر طیمح

 یمسکون ینمود. مجتمع ها یبررس یها بر منظر شهر ساختمان ناتینما و تزئ راتیو تاث نهیبا زم یعدم وحدت و هماهنگ

 بیرا نص یعیوس دیو افق د بایطرف چشم انداز ز کیدوگانه دارند. از  یکارکرد و چشم انداز دیبلندمرتبه در رابطه با د

 بندند، بلکه چشم انداز یکوتاه اطراف م یساختمان ها ینه تنها چشم انداز را بر رو گریو از طرف د. ندینما یساکنان خود م

 یمجموعه ها یدر طراح یطور کل به (1381. )عزیزی و محمدنژاد، سازند یمسدود م زیبلند مجاور خود را ن یها ساختمان

 گردد. یعمده مطرح م اسیسه مق ،یمسکون

 جادیمسائل، ا نیمهمتر اسیمق نیمجاور؛ در ا یطها یبا مح یمسکون یهامجموعه یرونیب وندیپ اسینخست، در مق .1

 است. یو شناسه محل تیهو جادیاطراف و ا طیمجموع هها با مح یاجتماع - یکالبد وندیتداوم و پ

 یچگونگ ،یاجتماع لخلوت و تعام انیتعادل م جادیا اسیمق نیمجموعه ها؛ در ا یروابط درون اسیدوم، در مق .2

 .استی از مسائل مهم طراح یدسترس میو تنظ یابیجهت  ت،یامن یبرقرار

و سنت سکونت  فرهنگ مسکن با یدرون یروابط و نسبت فضاها اسیمق نیدر ا ؛یمسکون یواحدها اسیسوم، مق .3

 (1319. )عینی فر، است یساکنان مورد نظر طراح

 

 (6939ر، قاضی زاده، ی )عینی فانواع مجتمع مسکون( 6)جدول 

 وع ساختارن انواع مجتمع 

 

ساختار پراکنده  6

 هابلوک

در  نیهمچن گردد؛ی باز م یدر فضا یو عموم یخصوص میاز حر یمتفاوت فیو ط ییتنوع فضا جادیمنجر به ا

بلوک  نیب ۀاصل. ف ابدی یم شیکها افزابلو نیب یعیطب یۀآپارتمان ها و تهو میمستق یرینورگ زانیگونه، م نیا

 جادیو ا دیخورش یباشد که منجر به قطع تابش زمستان ینحو به یو معمار یمطابق ضوابط شهرساز دیها با

 .اشراف در آپارتمان ها نگردد

 

8 
 یساختار نوار

 بلوک ها

ز گونه، چند بلوک ا نیا شهر است. در یها ابانیحاکم بر خ ییمحافظه کارانه و منطبق بر ساختار فضا دمانیچ

 یمسکون یدر مجتمع ها ینوار ۀاست. گون ریپذ تنها از دو جبهه امکان یریو نورگ دهیچسب گریکدیبه  نیطرف

 شود. ینم دهیبلندمرتبه د یها ساختمان کمتر از شش طبقه حاکم است و در

 

 

9 

ساختار 

متمرکز بلوک 

 ها

است . مشکل  سریمی ریار طرف نورگدر ساختار متمرکز، بخش ساخته شده غالباً در مرکز قرار گرفته و از چه

گونه وجود ندارد .  نیدر ا دیخورش تابش از یریو جلوگ گرید یآپارتمان ها یخصوص میبه حر دید ت،یاشراف

گردد و طراحان ملزم به  یم یداخل یفضاها یۀو تهو یرینورگ در تیبزرگ منجر به محدود یاما، در بلوک ها

 مرتبه حاکم است و انیم یمتمرکز، در ساختمان ها ۀهستند . گون یدرون یها رینورگ خلوت و اطیاحداث ح

 باشد. یمتمرکز م یجنوب ایو  یبنا در قسمت شمال یمطابق با ضوابط شهردار غالباً
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 نتیجه گیری  -3

. میباشد سالم ندگیز یک دیجاا جهتدر  شتالآن  صلیا هید. امیباشد ارپاید رىمعما ىها شاخهاز  یکی سبز رىمعما

 ثابت سبز رىمعما. میکند تامین نیزرا  ساکنین سایشآ که حالیداده در  کاهشرا  محیط بر نساختما منفی اتثرش ارو ینا

 ترتیب ینا به .ندرو پیش اههمرو  هماهنگ رتصو به نندامیتواو  افطرا طبیعی محیط همو  ننساا هم که ستا دهکر

 ىها نساختمادر  دممر. باشداو  افطرا محیطو  ننساا ندگیز بین ممکن هماهنگیاز  یباز نمونه یک ندامیتو سبز رىمعما

زدن  رکنا ه،پنجر دنکر زبا قابلیت. نددار نیز ىبهتر سحساا میکنند عااد بلکه سالمترند تنها نه نها. آنددار خوبی سحساا سبز

 همگی نسیم تنفس هنجرپ ونبیردر  هسبزو  ختدر شتن. داها گلخانه یاو  نددار سبز ىفضا که البیهاییاز  رعبو ،هادهپر

 بلند ىها نساختما ساخت که نهمچنا .باشد شتهدا دخو ندگیز ىفضا به نسبت ىبهتر سحساا ننساا که میکند کمک

 یدد پوسته یک خلدا اننمیتورا  بلند ىهانساختما. دمیشو مهمتر محیطی ارىپاید ضعیتو دبهبو میکند اپیدرواج  مرتبه

 نکته ینا بیانگر سبز ىهانساختما تمامی قع. در وامیکند اپید معنی نسانیا بافتو  هشد تعریف محیط یک خلدا نهاآ بلکه

 فضایی شتندا بر وهعال که ساختو  دکر حیاطررا  هایینساختما انمیتو تمشکالو  مسائل متما دجوو با که هستند

 میتوان گفت که:  در نهایت .باشند نیز وزمرا ننساا جسمیو  حیرو ىهازنیا ىبگواجو دىبررکا لحا عینو در  نهرامعما

خورشیدی  منفعل یطراح ؛یعیساختمان طب یآنها؛ طراح تیریآب و مد قابلیتهایسبز عبارتند از:  یصول معمارا -

به شیوه ای پایداربکار می روند تا ساختمانی دوستدار محیط زیست اصول  نیا زنده یسبز؛ معمار یساختمان مصالح

 .حاص شود

 .تغییر دهد کمتری ار انتشار می دهدکربن  دیاکس ی که مواد نییرا با تع ساخت ندیرآفی می تواند کل هر معمار  -

استانداردها  نیدر دسترس هستند و ا یهر نوع ساختمان به صورت جهانبرای  بایساختمان سبز تقر یاستانداردها -

تا  یمان را از طراحشوند؛ آنها تمام مراحل چرخه عمر ساخت یو به طور مرتب به روز م افتهی توسعه یبه خوب

 د.نده یمقرار پوشش  بیتخر

و  اداره استانداردها نیبا توجه به ا یستیشده اند با یطراح یداریپا یکه با توجه به استانداردها ییساختمان ها -

 شوند ینگهدار

شدن توانند به منظور برآورده  یساخته شده اند م یداریپا یاستانداردها نیا بیکه قبل از تصو ییساختمان ها -

 .پس از این اجرایی شده اند تامین نمایید تا استانداردهایی که کنند دایارتقا پ زین شرفتهیپ یاستانداردها

 یو، در برخ یانرژ یشامل تمرکز بر بهره ور نیمشترک داشته باشند: ا یاز اجزا یتعداد دیسبز با یساختمان ها -

 به ست؛یز طیمطلوب مح اتیو خصوص یاز مصالح ساختمان استفاده موثر از آب؛ استفاده ر؛یپذ دیتجد یانرژ موارد،

مناسب  تیفیک ات؛یشده در ساخت و ساز ساختمان و عمل دیتول یسم ییایمیو مواد ش عاتیحداقل رساندن ضا

  داخل ساختمان؛ یهوا

 

 منابع

 یمعمار یسو به یساختمان راهکار بر یو محوطه ساز بام سبز یبخش ، اثر(1393) رانمنش،یو فرخ ا دیسع ی،رستم .1

ی، مدرس دانشکده هنر و معمار تیدانشگاه ترب ،یو شهرساز یدر معمار دیجد یافق ها یالملل نیکنگره ب نیاول دار،یپا

 تهران.

، ساختمان ها در تحقق معماری سبز برای ریتداب و راهکارها(، 1393کاسه گر محمدی، شعیب، هاشمی سید یوسف، ) .2

 ، تهران.ایهر پاش ارشین یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 : 8 بایز یهنرها هی. نشریمسکون یمجتمع ها یموثر در طراح یطیمح-ی. عوامل انسان (1319). رضایفر، عل ینیع .3
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