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 ، حال و آیندهمعماری گذشته تعاملی میانو اکولوژیک  معماری پایدار
 

 1فریدونی ابراهیم

 تفتکارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -1

Architect_janaat@yahoo.com  :Email 

 

 

 

 

 

 

 چكیده 

اجتماعی و اقتصادی می  -میالدی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکالت فرهنگی 70مفهوم پایداری در دهه 

 ساخته محیط پایدار در حوزه توسعه تجلی است و آن به نگاه اصالح و طبیعت حفظ پایدار، توسعه اهداف مهمترین از یکی باشد.

که به روابط بین انسان، طبیعت، مصنوعات و  هستند صفاتی واقع رد پایدار و سبز می شود. عناوین نامیده پایدار معماری شده،

 پایدار ساختمان یک و کمترین تاثیر منفی را روی محیط ساخته شده و طبیعت اطراف خود دارد. تاثیرات آنها بر یک دیگر توجه دارد

از  بیشتر چه هر برداری بهره برای نآ موازات و  به درکنار بلکه گیرد نمی قرار طبیعت مقابل در تنها نه ((ECO-TEC سبز و

 عوامل و از حداکثر مناسب، استفاده انتخاب مصالح دقیق معماری، گیرد. طراحی می شکل انسان آسایش تامین و محیطی امکانات

 برای که است هایی ساختمان چنین های ویژگی شرایط محیطی از تنظیم برای الکترونیکی پیشرفته سیستم های طبیعی و منابع

 رویکرد معماری است، گرفته قرار توجه مورد مقاله این در که برد. آنچه بهره آنها از بایست می معماری پایدار اهداف به ستیابید

پایدار در سطح بین الملل و کشور می  اهداف معماری است. این  نوشتار  با هدف شناسایی به ابعاد و محیطی مسائل به نسبت پایدار

آمده از این پژوهش  دست به دارد. نتایج توصیفی کتابخانه ای است و رویکردی بر مطالعات مبتنی ن پژوهشای روش تحقیق پردازد.

 می پردازد. معماری و انسان، طبیعت اصالح رابطه به پایدار معماری با هدف

 

 ، معماری پایدار، طراحی پایدار، ساختمان پایدار، مصالح پایدار.اکولوژیکواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

ر شدیو   شالوده علم تا قبل از رنسانس همواره بر درک معانی جهان طبیعی و پدیده های آن استوار بوده است در حالی که علم مددرن بدا ریشده داشدتن د    

ۀ انسدان  طبیعدت در   نگرش رنسانس و سده های پس از آن، پیش بینی و مهار طبیعت را در دستور کار خود قرار داد. در دنیای پدیش از رنسدانس، رابطد   

، همواره بر مناسبات بوم شناختی استوار بود، در حالی که در پدی تحدو ت   کلیتی یکپارچه، زنده و در هر دو بعد مادی و معنوی نظام یافته بود و این نظام

تدا هجددهم مدیالدی بده تبدع       بعد از رنسانس به تدریج مناسبات جدیدی مبنای رابطۀ میان طبیعدت و انسدان قدرار گرفدت. بدین سدده هدای شدانزدهم        

بندای  دستاوردهایی که در فلسفه و علم بر اساس دیدگاه ها و کشفیات افرادی چون بیکن، گالیله، دکارت، نیوتن و دیگران حاصل شد، نگدرش جدیددی م  
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حداکم بدود توصدیی مدی شدد. بدا        تلقی از جهان قرار گرفت. در این نگرش جدید جهان طبیعی بر اساس کاهش به اجزا و قوانین مکانیکی که میدان آنهدا  

بدرداری   گسترش این طرز تفکر تلقی از طبیعت به سلسله ای از پدیده های قانونمند، قابل پیش بینی و در نتیجه مهار شدنی، سدلطه پدریر و قابدل بهدره    

یالی کامل جندبش مددرن همچندان تسدلط     نگرش همچنان تداوم یافت و با انقالب صنعتی و بسط فناوری در جهان به اوج رسید و تا استتغییر کرد. این 

رابطدۀ جهدان    خود را بر جهان حفظ کرد. به این ترتیب، زمینۀ گرار از جهان پایدار و بوم شناختی تاریخی به جهان ماشینی و غیر پایدار مدرن کده در آن 

 اسبات بوم شناختی بود فراهم شد.طبیعی و پدیده های آن با هم و با زندگی انسان تجزیه شده، غیرزنده، صرفاَ مادی و فارغ از من

 

 توسعه پایدار -2

مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدد ناپدریر     -1به طور کلی هفت جهش را برای مطرح شدن توسعۀ پایدار می توان در نظر گرفت: 

بازیافت و حفظ منابع اولیه و همچنین تبدیل توسدعۀ خطدی    -4کاهش تاثیرات محیطی و آلودگی ها   -3سعی در استفاده از انرژی های تجدید پریر   -2

 توجدده بدده نسددل هددای آینددده.  -7نددازک شدددن  یدده ازون و گددرم شدددن زمددین و   -6داشددتن هددوای پدداک   -5بدده توسددعه بازخورنددده یددا حلقددوی   

مجمع عمومی سازمان ملدل، توسدعه پایددار     ه قطعنامۀرای کره زمین و بر پایبا اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت های انسانی ب(. 211:1311)اخترکاوان،

امدا محدور تمدامی    . را برانتلند به این شکل تعریی نمود که به عنوان یک تعریی جامع و یک چارچوب توافق شده جهانی مدورد قبدوق قدرار گرفتده اسدت     

لقدب گرفدت.    21رین و تنهدا حکدم توسدعۀ جهدانی در قدرن      تعاریی هم نیازهای نسل فعلی و هم نیازهای نسل آینده را نشان می دهد و به عنوان بزرگتد 

کنونی جهان را تامین کند بدون آن که توانایی نسل هدای آیندده را در   کمیته برانتلند توسعه پایدار را به عنوان توسعه ای تعریی کرد که نیازهای بنابراین 

 (23:1313)ادوارد، .برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند

 

 اسی پایداریواژه شن -2-1

ادامده حیدات    واژه پایدار امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیی جهانی که در آن نظام های انسانی و طبیعی به همراه هم بتوانندد تدا آیندده ای دور   

از سداق   Subtainریشه کلمه  تین از  Sustainableدهخدا پایداری را به معنای بادوام و ماندنی آورده است. واژه پایداری دهند به کار گرفته می شود. 

تعریدی کلدی واژ    به معنی حمایت، زنده نگهداشدتن و ادامده دادن مسدتمرگرفته شدده اسدت.      میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است و  1210

تی کده چیدزی را توصدیی مدی کندد کده       پایداری، صفپایداری نگرش همه جانبه و متوازن به عوامل موثر بر فرآیند تحو ت یک زمینۀ علمی خاص است. 

ه در باعث آرامش، تغریه و تامین زندگی و در نتیجه به تداوم زندگی و طو نی کردن آن منجر می شود. پس پایداری: مجموعه ای از وضدعیت هاسدت کد   

 (29:1311)صیادی، طوق زمان تداوم داشته باشد. و هدف از یک معماری پایدار یک توسعه پایدار است.

 

 ماری پایدار: تعاریف و مفاهیممع -3

از دهده   دهدد تک، معماری و انرژی و معماری سبز تشدکیل مدی   -عناوین معماری اکو مبحث مربوط به معماری اقلیمی که مهمترین سرفصل های آن را 

ف کاهش مصرف اندرژی هدای فسدیلی و    هفتاد میالدی، ابتدا در دانشگاه ها مطرح شد و از دهه نود میالدی تحت عنوان معماری پایدار مطرح گردید. هد

است. یعندی در  اتکاء به انرژی های پاک و تجدید شونده در ساختمان بود. اگر در معماری مدرن فرم تابع عملکرد است، در معماری اقلیمی فرم تابع اقلیم 

رایی آن به گونه ای طراحی می شدوند کده از اقلدیم و    هر اقلیم فرم تابع شرایط اقلیمی آن منظقه است. در اقلیم های مختلی، فرم ساختمان و جزئیات اج

نی شرایط محیطی حداکثر استفاده صورت گیرد و آسایش انسان در آن اقلیم با حداقل مصرف انرژی حاصل شود. بنا بر تعریفی که توسدط کمسدیون جهدا   

مخاطره انداختن توانایی های نسل آیندده در تدامین نیازهدای    محیط زیست و توسعه بیان شده، توسعه پایدار برآورده کننده نیازهای نسل کنونی بدون به 

بده  خود است. امروزه موضوع پایداری در حوزه های مختلی علمی و اجرایی، خصوصاَ معماری در سرتاسر جهان مطرح است. وارد کردن کمتدرین تخریدب   

کربنیک( در جو زمین، اسدتفاده از اندرژی هدای پداک و تجدیدد      محیط زیست، کاهش آلودگی و ضایعات در طبیعت، کاهش گازهای گلخانه ای )مانند گاز

بددین ترتیدب در یدک     (369:1312)قبادیان،شونده، استفاده از مصالح بومی و قابل بازیافت و ... از جمله مواردی است که مورد توجه معماری پایدار است. 

 تعبیر کرد.« ن ساختخلق محیط پایدار انسا»چارچوب کلی می توان معماری پایدار را به معنای 

بی محیط پایدار: شرط اساسی در نیل به پایداری محیطی، برقراری تعادق پویا میان نظامهای مختلی محیط اسدت. ایدن شدرط از دیددگاه علمدی، دسدتیا      

نمی توان یک سبک یا گدرایش  ( نظام اقتصادی می باشد. پایداری در معماری را 3( نظام اجتماعی د فرهنگی  2( نظام بوم شناختی 1همزمان به پایداری: 

 خاص و تعلق به زمان فعلی دانست چرا که در آن نگرش و رویکردی اخالقی مطرح می شود که در هر زمان و بدر حسدب شدرایط حدائز اهمیدت و اعتبدار      

 است.

ستناد به آنچه گفته شدد مدی تدوان نتیجده     با ا «.برقراری تعادق میان نیازها و خواستهای انسان و شرایط دیگر ارکان نظام زیست جهانی در حاق و آینده»

مدیالدی، بدازگو کنندده نگدره ای در      70به محدیط در اواخدر دهده    « حساس و پاسخگو»گرفت که: طرح اصطالح معماری پایدار در مسیر نیل به معماری 

یسدتی سدالم بدا کیفیدت و برخدوردار از      طراحی و ساخت فضاهای انسانی است که برخورداری از حساسیت های بوم شناختی را برای برقدراری فضداهای ز  
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را « مسدوولیت اخالقدی  »فرهنگی، توامان با حفظ تعادق زیستی محیط فراگیر ضروری می داند و از این منظر برای طدراح معمدار   _معانی و مفاهیم ارزشی

 (16:1311)صیادی،به تصویر می کشد. « وظیفه پاسخگوئی در مقیاس جهانی»تواُمان با 

 

 یدار و جایگاه زمینه گراییمعماری پا  -3-1

آغاز زمینه گرایی محله است. اما زمینه گرایی در دو جهت خرد و کالن بسط می یابد: در مقیاس کالن به منطقده گرایدی و    کلی می توان گفتدر مقیاس 

جهانی می یابدد. لدرا زمینده گرایدی از مقیداس      و بعد  رایی نیز از حد منطقه فراتر رفتهدر مقیاس خرد به حاق و هوای درونی بنا. اما وجه جهانی منطقه گ

رسیدن به معماری پایدار میسر نمی گردد مگر با تاکید بدر زمینده گرایدی. معمداری     خرد تا جهانی در رسیدن به پایداری اساسی و حیاتی است. از این رو 

می گیرد و در واقع پیامی را که بستر معماری با او انتقداق داده   زمینه گرا بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل

ینده  به عینیت رسانده و طراحی می کند. در نتیجه ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی خواهد بود. در این نوع معمداری هدر بندایی بدر اسداس زم     

ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولدوژی و   های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و

 (41:1311)صیادی،عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود. 

 

 معماران و نظریه های پایداری   -3-2

 محیط به متصل واقعیت در تنها نه رود. معماری می شمار به پایدار معماری های ویژگی از دارد، وجود آن در ساختمان که سایتی و ساختمان میان تعامل

محدیط   دارای معماری اثر بوتا ارتباط بین یک ساختمان با پیرامون خود را چنین شرح می دهد: هر است. ماریو چنین نیز ما خاطرات دنیای در بلکه است،

 همیشدگی  و جانبده  دو تماسدی  آن، معماری و بستر نامید. ساختمان بستر توان می را ژهوی محیط این پیرامون تر ساده بیانی به است، خود به مربوط ویژه

شولتس، معتقد است: مهمترین مساله در طراحی معماری، درک پیام بستر آن است. ارزیدابی یدک    ارتباط اند. کریستین نوربرگ در هم با همواره و هستند

کسی که می خواهد در مکانی سکونت نماید، بایسدتی بتواندد بده راحتدی محدیط اطدراف خدود را         مسکن تنها وابسته به فرم ظاهری، مصالح، رنگ نیست.

 ارگانیدک  معماری بدهند. در تشکیل را واحد یک خود محیط با بایستی خانه هر رایت نظر تجربه کند. یعنی محیط بایستی با هویت او هماهنگ باشد.  به

 نمداییم. معمداری   تلقدی  متفداوتی  چیدز  بداز  نیز را آن محیط و مکان سرانجام و دیگر چیز را وسایلش انه،جداگ امر را ساختمان که ممکن است غیر مطلقاً

 (121:1396)گروتر،شناسد.  می واحد کلیت یک را این اجزا تمامی گرا طبیعت

 

 معیارهای موثر بر معماری پایدار -3-3

طراحی، ویلیامسون معماری پایدار را با سه معیار موثر طبیعی، فرهنگی و فناوری بررسدی  بر اساس مفهوم بوم شناسی یا نگاه همه جانبه به عوامل موثر بر 

  کرده است. در این تقسیم بندی:

د. تصویر ذهنی محیط طبیعی از مطالعۀ عوامل طبیعی یک مکان، چرخه طبیعی زندگی موجودات زنده آن مکان و توازن میان آن عوامل به چشم می آید 

ی پایدار از مطالعۀ فرهنگ های محلی، روح مکان و توازن میان عوامل فرهنگی حاصل می شود. همچنین تصویر فنداوری از مطالعدۀ   تصویر فرهنگی معمار

مهمترین معیارهای موثر بر معماری پایددار   فناوری ها در مقیاس جهانی، تاثیر عوامل محیطی بیرونی، تحلیل اقتصادی و مدیریت بحران به دست می آید.

 (217:1311)اختر کاوان، نشان داده شده است.  1ه ویلیامسون در جدوق از دیدگا

 

(213:1311)اخترکاوان، ، معیارهای موثر بر معماری پایدار از دیدگاه ویلیامسون -1جدول    
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ز فدرم  در این صورت معماری پایدار عالوه بر پاسخگویی به اهدافی محدود همچون همساز شدن با محیط طبیعی و استفاده از انرژی هدای تجدیدپدریر، ا   

هر مکان نیز بهره می گیرد و در عین حاق با بدومی سداختن فنداوری از جدیددترین      ها و مصالح همساز با سیمای فرهنگی محیط و سنت ساخت رایج در

 یافته های علمی در جهت پایدار ساختن معماری استفاده می نماید.  

 

 مراحل سه گانه معماری پایدار جهت حفظ محیط زیست  -3-4

 ا، مسائل زیست محیطی رعایت شود.در معماری پایدار سعی بر این است که در سه مرحله احداث، سکونت و تخریب بن

ژی زیدادی  . در مرحله احداث یا ساخت از مصالح بومی و طبیعی استفاده شود. دلیل آن این است برای حمل این مصالح به کارگاه ساختمانی هزینه و انر1

 مصرف نمی شود.  

نرژی آفتاب و یا بیوگاز به جای انرژی فسدیلی اسدتفاده شدود. اندرژی     . در مرحله سکونت سعی بر این است که از انرژی های پاک و تجدید شونده مانند ا2

 فسیلی پایان پریر و آلوده کننده محیط زیست است و استفاده از آن تا حد ممکن پرهیز شود.

-ح دفن شدود. )شدکل  . در مرحله تخریب ساختمان، سعی بر این است که مصالح ساختمانی مورد استفاده مجدد قرار گیرد و ضایعات نیز به صورت صحی3

1  ) 

از مدوارد فدو    امروزه در کشورهای غربی و تا حدودی در کشور ما، موادی مانند کاغر، مقوا، شیشه، پالستیک و فلزات در مبدا از زباله جدا شده و هر یک 

نه زباله سوز بدرای تهیده حدرارت و بدر  ارسداق      به کارخانه مربوط برای بازیافت و تبدیل به محصو ت جدید فرستاده می شود. زباله باقیمانده نیز به کارخا

 (361:1312)قبادیان،  می شود. خاکستر باقیمانده از زباله که فاقد شیرآبه سمی است دفن می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(361:1312)قبادیان، ، مراحل سه گانه معماری پایدار جهت حفظ محیط زیست -1شکل   
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 ساختمان پایدار  و اهداف آن -4

قیت و مددیریت سدالمت سداختمان اسدت کده بدر پایدۀ مندابع         (، ساختمان پایدار نوعی خالBsriaبر اساس تعریی انجمن اطالعات و تحقیقات خدماتی )

هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسدیب آن بدر روی محدیط و مندابع و اندرژی      . (23:1313)ادوارد، کارآمد و اصوق اکولوژیکی بوجود می آید. 

 است، که شامل قوانین زیر می باشد:

 . کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید     1

 

 ه محیطی. توسع2

 . حرف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی.3

جهدان   بدین ترتیب ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسدیع تدر بدا منطقده و    

ر را می توان: بهره برداری مناسب از منابع و انرژی، جلوگیری از آلودگی هوا و مطابقت با محیط را ندام بدرد.   دارد. بنابراین اهداف کلی ساختمان های پایدا

 (121:1311)صیادی، 

 

 طراحی پایدار و اصول آن -5

در کاربرد انعطداف پدریر    در تعریی طراحی پایدار چنین آمده است: نوعی شیو  طراحی ساختمان است که از نظر انرژی، بهداشت و آسایش کارآمد بوده و

اصدل طراحدی پایددار بدر ایدن نکتده        (.23:1313)ادوارد، و در نهایت طراحی و ساخت بنا برای مدت زمان نامحدود )برای عمر طو نی( انجام شده باشدد.  

طراحدی   .چرخه حیات قدرار گیدرد  استوار است که ساختمان، جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در 

سدایه و ندور و   پایدار همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیک، بر  و سازه است. عالوه بر فاکتورهای متداوق طراحی مانند زیبایی، تناسب و بافت و 

نی توجه نموده و اصوق اولیده آندرا کده بده قدرار زیدر       امکاناتی که باید مدنظر قرار گیرد، گروه طراحی باید به عوامل طو نی مدت محیطی، اقتصادی و انسا

الی( گوناگونی و تنوع ب( اقلیم و آب و هوا ج( پوشش ساختمان ها د( احیا هویت فرهنگی و منطقه ای ه( حجدم سداختمان هدا و     است، مدنظر قرار دهد 

)صدیادی،  هنگی بدا بسدتر ط( توجده همزمدان بده همده اصدوق.        جانمایی فضاهای داخلی ساختمان و( مصالح ساختمانی ز( برآورد نیازهای انسان ح( همدا 

69:1311) 

 

 اصول ویترویوس و طراحی پایدار  -5-1

مثلث ثبات و استحکام، سودمندی و آسایش ویترویوس بخش های مشترکی با مثلدث توسدعۀ پایددار امدروزی بده واسدطه سده چشدم اندداز اساسدی آن،           

و با تاکید بر این اصوق شکل خاص خدود را پیددا کندد، زیدرا      باید به سه اصل وفادار بماند : طراحی پایداراجتماعی، اقتصادی و محیطی دارد. بدین ترتیب

 هدف از پایداری، ماندگاری و بقاست، لرا:  

میز آنهدا در دراز  . یک طراحی اگر به طور موثر یک عملکرد را پاسخگو نباشد از نظر اقتصادی پایدار نیست. این اصل کارایی و ضمانت عملکرد موفقیت آ1

 مدت و همساز شدن با شرایط را در پی دارد.

 . اگر در ساخت به اندازه کافی مستحکم نباشد از نظر زیست محیطی پایدار نیست به طور مثاق در برابر نیروهای وارده.2

)ادوارد،  ا روحیه مردم سازگار شود تا در اذهان پایددار بماندد.  . و در اصل سوم اگر کاربران از آن لرت نبرند از نظر اجتماعی پایدار نیست. زیرا باید بتواند ب3

124:1313) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدام برای طراحی پایدار -5-2

 می توان گفت اصوق ساختمانی قابل  قبوق برای دستیابی به ساختمانهای سبز بطور خالصه شامل موارد زیر است:    

(125:1313)ادوارد، ، شباهت های مثلث ویترویوسی و مثلث توسعه پایدار -2شکل   
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 از اینکه هزینه ها افزایش نخواهد یافت در نظر گرفته می شوند. . کاربرد اصوق سبز از آغاز: برای اطمینان یافتن1

 . اجتناب از عملکردی بودن خاص: اگر چه عملکرد اساس فرم است اما در مقایسه به عمر ساختمان دوام نسبتاَ کمی دارد.2

 ر شکل خیلی بی قاعده نیست.   . دسترسی حداکثر به نور و آفتاب: ساختمان سبز در پالن خیلی عمیق، در ارتفاع خیلی بلند و د3

 . طراحی برای سادگی بهره برداری:. سادگی خدمات و سیستم های ساختمانی.4

 . طراحی برای عمر طو نی: ساختمان های پایدار در طوق عمر خود یک سرمایه گراری عاقالنه به حساب می آیند.  5

 رژی های خورشید، باد و شاید زمین گرمایی.. استفاده حداکثر از انرژی تجدید پریر: دسترسی حداکثر به ان6

 (125:1313)ادوارد، . قابلیت جایگزینی: امکان بهبود یا جایگزینی یک جز یا کل سیستم در ساختمان وجود داشته باشد. 7

 

 مصالح و کاربردتاکید  -6

کاود و مواد زاید کاویده شدده   تناسب اندازه های خویش میدر ساده ترین شکل خانه سازی، انسان نیازمند به سرپناه، حجم بزرگ و بی شکل زمین را به 

نا کند، ناچار است با استفاده از مصالح برکنده از جاهای مختلدی، محدل   خواهد روی زمین مسطح سرپناه ی را ب را دور میریزد  و برعکس هنگامی که می

موضدوع  . سکونت خود را شکل دهد. به بیان بهتر، ترکیب مواد و مصالح ساختمانی عملی است به منظور آفریدن حجمی پایدار که بتوان در درونش زیست

تددبیر و اهتمدام بده    . ست که از ویژگیهای فیزیکی و شدیمیایی خاصدی برخدوردار باشدد    اصلی کار معماران، در راه تولید معماری، شکل دادن به ماده ای ا

مصدالح، گوشدت و پوسدت و اسدتخوان     انتخاب مصالح، و تحویل و کاربرد مناسب آنها موضوعاتی هستند که در موفقیت پروژه اهمیت فدراوان دارندد. زیدرا    

 .عماری موجودیت می دهند، از اهمیت خاصی برخوردار هستندمعماری به شمار می آیند و در میان عناصر مختلفی که به م

هدای مختلدی را از هدم     معماران و معماری کاربرد و انتخاب مناسب مصالح در طوق اعصار دق مشغولی معماران بوده و نحوه کاربرد و نسبت تأکید بر آنها،

ونه های خوبی از معمارانی هستند که کیفیت کاربرد مصالح در پدروژه را تقدر یبداً    نم ، لوئی کان و ریچاردسنآلوار آلتو ،فرانک لویدرایت. متمایز کرده است

مصالح و چگونگی کاربرد آنها بیانگر ویژگی و رویکرد به جاودانگی، عشق بده طبیعدت، انسدانهای دیگدر و هدر امدر مطلدوب         رساندند. به حد کماق خود می

طراح خاص، نسبت به خوی، سرشت، شدکیبایی، خردمنددی و بسدیاری از خصدای  وی اظهدار       است. می توان از طریق نحوه کاربرد و انتخاب مصالح یک

یدز در  نظر کرد. هنرمندی که آگاه است، هر مصالحی را به بهترین نحو به ثمر می نشاند. از سوی دیگر طراح ناآشنا حتی ممکدن اسدت مصدالح خدوب را ن    

تمایز پروژه با دوام و مانددگار از پدروژه بدی دوام و کدم عمدر اسدت. کداربرد مصدالح مناسدب،           طراحی آشفته و بی ارزش کند. کاربرد شایسته مصالح، وجه

درآن معمدار  ساختمانی واقعی را از طرحی نمایشی متمایز می کند، مصالح نه تنها بعد و ضخامت، بلکه نیرو و صدا نیز دارند. همیشه باید کشدوری را کده   

مددت   دراز مصالح به کاهش هزینه های اندرژی در معیارهای را که مردم آنجا به کار می بندند، در نظر داشت..  به تجربه می پردازد، فن آوری آن کشور، و

گیرندد،   شود. بدین ترتیب معمار بایستی در انتخاب مصالحی که در یک ساختمان مورد استفاده قرار می کند و یا برعکس باعث افزایش آن می کمک می

)آنتونیدادس،   .دسدت یابدد   نشان دهد تا بتواند به نتایجی مقبوق در عرصه معماری، از جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی،خود  توجه و دقت فراوانی از

366:1393) 

 

 مصالح پایدار در راستای اهداف توسعه پایدار -6-1

 . مصدالح پایددار یعندی   گار بدا محدیط زیسدت هسدتند    مواد ساختمان سازی پایدار از منابع تجدیدپریر به جای منابع تجدیدناپریر تشکیل شده است و ساز

در  مصدرف اندرژی   ، در ایدن حالدت  که کمترین آسیب را به محیط زیست رسانده و همچنین انرژی مجسم آنهدا کدم باشدد    استفاده از انرژیهای تجدیدپریر

ایدن خصیصده بدیش     آورد بوده است.ا به اصطالح بومی محلی استفاده از مصالح کولوژیکیکی از خصوصیات معماری ا. می رسد نزدیک به صفر، ساختمانها

 اسدت.  از هرچیز دیگری تابع عواملی چون نبود امکانات و فناوری ساخت مصالح ترکیبی و مشکالت مربوط به حمل و نقل مصالح در فواصل طو نی بدوده 

م و استفاد  مفید از منابع سداخته مدی شدوند و کمتدرین شداخ       مصالح پایدار: مصالح و جزئیات تولید شده ای که با در نظر داشتن سالمت، دوابنابراین 

  های محیطی و بیشترین قابلیت بازیافت را دارند.
 اگر بخواهیم خواص مصالح پایدار را برشمریم به موارد زیر می رسیم:

 کی در هنگام زلزله.. خواص مکانیکی مطلوب )دوام و استحکام( و وزن کم: پایداری در برابر نیروها و تنش ها، آسایش و سب1

 . سازگاری با محیط زیست: مصالح پایدار باید پس از تخریب، قابلیت استفاده مجدد و بازگشت به چرخه طبیعت را داشته باشند.2

 . خواص مطلوب اقلیمی: مقاومت در برابر خصوصیات اقلیمی و آسایش در برابر صوت، نورهای مضر و ...3

 دار باید به انسان احترام گراشته و به او حق انتخاب بدهند و دارای تنوع کافی باشند.. تنوع و شکل پریری: مصالح پای4

 . امکان تعمیر و بازسازی بدون نیاز به تخریب کلی در کوتاه ترین زمان ممکن5

 آنها عملی باشد. . امکان تولید با صرف حداقل زمان و هزینه: باید بتوان مصالح را در هر زمان و مکان تولید کرد و تولید انبوه6
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زیندۀ   زم به ذکر است که صرفۀ اقتصادی هیچگاه به معنای کاهش هزینه های اولیه نیست زیرا چه بسا تولید یک مصالح یدا سداخت یدک بندا در آغداز ه     

نتیجه اینکه پایداری مصدالح بدر    بیشتری داشته باشد، اما در دراز مدت با داشتن قابلیت های ویژه )مثال خودکفایی در انرژی( این هزینه جبران می شود. 

)ادوارد، خالف آنچه تصور می شود، باید همۀ خصوصیات فو  را شامل شود و تولیدکنندگان مصالح در هنگام ساخت مصالح بده ایدن مدوارد توجده کنندد.      

 :م(1313

 

 آموزش پایداری -3

لۀ ساختمان ها و پروژه هدای الگدو زیرسدازی شدده، اصدوق سدبز را       آموزش ابزاری اساسی برای ارتقای دانش محیطی است. یک سیستم جامع که به وسی

اندد در  آشکارا به نمایش می گرارد و بعدها به آموزش حرفه ای تقویت می شود. آموزش ابزاری نیرومند برای تغییر است و بویژه آمدوزش محیطدی مدی تو   

ز طریق ترکیب درس های مدارس، اردوهای تفریحدی در محدل هدای خدارج از     مدارس ابتدایی به معرفی ماهیت میان رشته ای پایداری بپردازد. این امر ا

ن بده  مدرسه و استفاده از خود مدرسه به عنوان یک منبع فیزیکی برای یادگیری قابل حصوق است. سپس به وسیلۀ مدارس پیشتاز بومی، کده تحقیقاتشدا  

تمان های مدارس و کاربرد زمین هایشان، بده داندش آمدوزان معرفدی مدی کندد       طور خاص مفاهیم بازدهی، بازیافت و تنوع انرژی را از طریق طراحی ساخ

لدب اسداس برنامده    ارتقا می یابد. ایجاد ارتباط بین ایده ها، مفاهیم، رویکردها و ارزش ها در آموزش توسعه پایدار منجر به یادگیری می شود و یادگیری اغ

( و مشتریان را نیدز در بدر مدی    NGOنشگاه ها و حرفه ها بلکه سازمان های دولتی، مردمی )ریزی است. آموزش عمومی توسعه پایدار نه فقط مدارس، دا

هدا و شدیوه   گیرد و از میان محدوده های موضوعات قدیمی می گررد. این امر نوآوری و استقالق در یادگیری را ارتقا می بخشد و به دیگر نظام هدا، روش  

)ادوارد،  وم توسعه پایدار در آموزش های همگان جای گیرد که مزایای بدالقوه ای فراتدر از درک محیطدی دارد.   ها احترام می گرارد. از اینرو  زم است مفه

31:1313) 

 

 نگاهی به معماری پایدار در ایران معاصر -8

یمی طراحی و ساخته شده اندد. از  برای فراهم نمودن شرایط آسایش در داخل بنا، اکثر قریب به اتفا  ساختمان های سنتی در ایران با توجه به شرایط اقل

کدانیکی  اوایل قرن اخیر شمسی و با ورود تکنولوژی مدرن، توجه به شرایط اقلیمی در طرح ساختمان ها به حاشیه رانده شد. گرایش به سمت تجهیدزات م 

نقالب اسالمی مجدداَ موضوع اقلیم هر چند بده صدورت   و با استفاده از وسایلی مانند بخاری، پنکه و کولر، آسایش انسان در داخل بنا فراهم گردید. بعد از ا

دوم بده  محدود وارد حوزه معماری در ایران شد. عنایت به این موضوع، اوق به سبب توجه مجامع بین المللی خصوصاَ در زمینه معمداری بده ایدن مطلدب،     

خصوصا در شهرهای بزرگ کشور بوده است. سداختمان هدای   جهت ارزشمند بودن و پایان پریر بودن سوخت فسیلی و سوم بخاطر ایجاد آلودگی محیطی 

اث جدید اقلیمی ساخته شده در ایران محدود و اندک هستند. این ساختمان ها در کنار بناهای سنتی، مدی تواندد الگدوی مناسدبی بدرای طراحدی و احدد       

می شود. معماری پایدار اگر چه موضوع روز معمداری مدی   ساختمان های اقلیمی در کشور باشد. معماری اقلیمی بخشی مهمی از معماری پایدار محسوب 

ران، گدرایش بده   باشد ولی در ایران از حد ارائه چند مقاله و کنفرانس فراتر نرفته است. باید توجه داشت که از جمله نیازهدا و الزامدات معمداری معاصدر اید     

 سمت معماری اقلیمی و معماری پایدار است.  

 وره در ایران بدین قرار است:ویژگی معماری اقلیمی در این د

 . استفاده از اقلیم جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان در داخل بنا1

 . کاهش مصرف انرژی، خصوصا انرژی فسیلی در ساختمان2

 . کاهش ایجاد آلودگی و ضایعات در محیط زیست3

 . به روز نمودن المان ها و کارکردهای سنتی برای تامین آسایش انسان4

 تفاده از مصالح، فن آوری و تاسیسات سبز یا بهینه شده. . اس5

. تقلید کردن از سبک های گرشته، شکل معاصر نباید تقلید شکل سنت و یا غرب باشد. بلکه شکل باید از بطدن  1از جمله مشکالت این دوره می توان به: 

. عدم توجده  3د. یا همزمان نبودن فلسفه روح زمان با معماری کالبد زمان. موضوع طرح بیرون بیاید و می بایست حاصل و داق بر شرایط این زمانی ما باش

. فرهنگ مصرف در جامعه با توجده بده   4 به سنت، مرهب و بوم. باید توجه داشت که در غالب کشورها و فرهنگ ها، مرهب مستحکم ترین دژ سنت است

 به مفاهیم، نیت و معنای کاربردی ساختمان. را می توان نام برد. . اهمیت دادن به شکل و نمای ظاهری معماری، بدون توجه5سطح درآمد 

 بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت: معماری معاصر ایران داق بر سه مدلوق و یا د لت کننده بر سه عامل مهم بوده است:  

ری غرب )از نیمه قرن نوزده میالدی(. این سه عامدل سدبک   . معما3. معماری دوران اسالمی )شیوه اصفهانی( 2. معماری باستان )شیوه پارسی و پارتی( 1

 (371:1312)قبادیان،  های معماری معاصر ایران را تشکیل داده اند.

 

 ارائه پیشنهاداتی عملی جهت دستیابی به معماری پایدار -1
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 شوند.  محیطی، اجتماعی و اقتصادی به شکوفایی مجدد و تداوم معماری منجر می  -. سه بعد اصلی پایداری1

ی را . در دنیای امروز، کشورهایی با تکنولوژی پیشرفته به مسوله زیست محیطی توجه خاصی دارند و روز به روز مصدالح و تجهیدزات سداختمانی جدیدد    2

ی پدر هزینده مدی    عرضه می کنند. معماری پایدار به دلیل نیاز به تکنولوژی خاص در همه جا تولید نمی شود، زیرا عالوه بر صرفه جدویی در مصدرف اندرژ   

ل ایران، تلفیدق  باشد، اما در کشورهای پیشرفته با سطح درآمد با ، نیاز به سرمایه گراری عظیم توجیه اقتصادی ندارد. راه حل آسانتر برای کشورهایی مث

 تکنولوژی پیشرفته با معماری بومی در رابطه با کنترق شرایط اقلیمی می تواند مفید باشد.

 

نند با استفاده از اصوق پایداری در شهرهای امروزی، یک محیط پشتیبان به وجود آورند که به فعالیت های نوپا کمک می کندد.  زمده   . معماران، می توا3

 این کار شناخت اصوق معین بوم شناختی هر مکان است.  

تا احساس تعلق و دوستی طبیعت را در اسدتفاده   . رفاقت با طبیعت: طرحی که در طبیعت ایجاد می شود، می بایست همراه با طبیعت و مکمل آن باشد4

 طراحی کرد. کننده به وجود آورد. بهتر است به هر عنصر طبیعی موجود، به عنوان یک موجود قابل احترام نگریست و فضای پیرامونی را در ارتباط با آن 

آن است. بدین جهت اسدتفاده از آب بداران و آب چداه و ذخیدره و      . یکی از مشکالت قرن حاضر، محدود بودن منابع آب شیرین و نیاز روز افزون بشر به5

 تصفیه آن در محل، مورد تاکید معماری پایدار است.

 . در حاق حاضر در دانشگاه های ما، عمدتا اصوق نظری و اجرایی معماری غرب و معماری تاریخی ایران تدریس می شدود. بده نظدر مدی رسدد، تددریس      6

مختلدی  ح وسط دربنابراین آموزش همگان،  ت یک درس مشخ ، می تواند در ارتقاء کیفی مبانی نظری معماری مفید باشد.معماری معاصر ایران به صور

 .در جهتی بایست به پیش برد تا که پایداری به دغدغه همگانی تبدیل شود را

اختمان هدای سدبز همگرایدی بدین ندانو تکنولدوژی و حساسدیت        . استفاده از تکنولوژی سبز از جمله فناوری نانو در راس برنامه اکثر کشورها. زیرا در س7

 محیطی وجود دارد.

خلق یک زبان رسمی جهت مصرف بهینه انرژی و استفاده از فن آوری های فاقد آلودگی های محیط زیسدت در شدهرها. بده عندوان مثداق، سداختمان        .9

ارائده شدده اسدت، شدهر نشدینی سدنتی را در       آلمدان  زیست شهر هامبورگ امولت بهورد هامبورگ که جهت شرکت در مسابقه طراحی دفاتر گروه محیط 

( با شکل ساختمانی پیشرفته و دارای بیشترین بازدهی انرژی تطبیق می دهد. مجموعه اداری بدا نمدای شدفاف کده شدکل      Altonaشهرهای رو به زواق )

ای را به حداقل رسانده است. سیستم این ساختمان از ضریبی کاهندده  آئرودینامیکی آن سطح موثر جرب انرژی حرارتی را به حداکثر و سطح غیر شیشه 

)بدا اقلدیم و بدوم    برای به حداقل رساندن گرمای از دست رفته و نیز کاهش هزینه ها بهره می گیرد و به طور کامل با منابع موجود در محیط اطراف خدود  

 (143:1394)پاولی، گرم و سرد می شود. منطقه هماهنگ و همساز شده است( 

 

 توجه و نگاه به آینده -11

علیرغم اینکه، تمدن معاصر روند رو به توسعه دارد، امَا ما مدی تدوانیم از   همه چیز قابل تغییر است. شاید رویاها و تخیالت امروز، واقعیت های فردا باشند. 

های جدید بهره برداری از اندرژی تطبیدق دهدد. امدروزه در کارهدای       تکنولوژی بهره برداری ساده تری نیز بنماییم  زیرا معماری نیز بایستی خود را با ایده

گیاهدان   این معماران مالحظه می شود که با استفاده از تکنولوژی، سعی در استفاده حداکثر از عوامل طبیعی همچون آفتاب، بداد، آب هدای زیرزمیندی و   

تک )اکولوژی + تکنولوژی( خوانده مدی شدود، تکنولدوژی در مقابدل      -به نام اکو برای تنظیم شرایط محیطی ساختمان دارند. لرا در معماری جدید آنها که

ریچدارد راجدرز   طبیعت قرار ندارد، بلکه در کنار و به موازات طبیعت برای بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات محیطی و تامین آسایش انسان جای دارد. 

ی که خود را با شرایط مختلی محیطی تطبیق می دهدد. راجدرز در مدورد سداختمان هدای آیندده       از ساختمان به عنوان آفتاب پرست نام می برد. موجود

قلیم مجداور  چنین می نویسد: جهت برآورده نمودن احتیاجات ساکن بنا و حداکثر استفاده بهینه انرژی، بهترین ساختمان های آینده به صورت پویایی با ا

والکترون های پنهان از چشم و بیوتکنولوژی جایگزین سیستم های مکانیکی خواهندد شدد... سداختمان هدا،     خود ارتباط پیدا می کنند... در معماری میکر

ه ای، یدک  شهر و اهالی آن مانند یک سیستم ارگانیک جداناپریر متحرک که کامالَ دقیق و به اندازه طراحی شده قرار می گیرد. به جای المدان هدای سداز   

 (232:1391)رایت، ین خواهد شد. یگزپوسته ممتد و به هم پیوسته جا

 

 نتیجه گیری  -11

درجده اوق  معماری پایدار پاسخ معمارانه ایست که کیفیت زندگی انسان ها را در حاق و آینده و کلیۀ موجوداتی که در آن محیط زندگی مدی کنندد را در   

منفک و جددا از درک مفداهیم جداگاندۀ معمداری و پایدداری نیسدت.        اهمیت قرار می دهد و آنرا ارتقا می دهد. درک مفهوم معماری پایدار به هیچ عنوان

رانه نه فقدط  معماری را باید وسیله ای غیر قابل انکار برای زندگی و نه فقط ساختن بلکه مجموعه ای از تفکر، عملکرد و مصرف دانست و ساختارهای معما

نر زندگی اجتماعی و تعادق در موجودیت و هماهنگی سیستماتیک این تعادق کده  جهت استفاد  فیزیکی بلکه استفاده روحی و روانی، و حتی به عنوان ه

نیرویی برتدر  همگنی و تداوم خود را از طبیعت محیطی داشته باشد و نه در اجتماع سه بعدی که از علوم و فنون پیروی می نماید، بلکه به صورت انرژی و 
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معماری پایدار، نوعی معماری است که بطور عام بر زندگی و موجودیت آن احترام قائل می شدود و  در هر انسانی نمود یابد. بدین ترتیب می توان گفت که 

ادی زندگی را نه فقط در مقیاس آنتروپولوژی و طبیعی، و نه فقط در مقیاس موضعی و آنی بلکه در کلیه مقیاس هدا و آنچده کده بده زنددگی و محدیط مد       

دهد. مفهوم معماری پایدار به عنوان یک وسیله سیستماتیک مادی، مفهوم معماری را نه تنها بسوی هندر   مربوط می شود را مورد توجه و اهمیت قرار می

 سکونت بلکه به طرف هنر سکونت در طبیعت، سو  می دهد و امکان ایجاد فضای دنیا و آیندده را مهیدا مدی سدازد. معمداری و طبیعدت بایسدتی آیندد         

آنها با یکدیگر را فراهم نماید و لرا معماری نمی تواند صرفا ساختن سریع در هر مکان و بددون در نظدر گدرفتن    همگنی را دارا باشند که امکان موجودیت 

زمان و مکدان  احتیاجات و امکانات طبیعت موجود باشد. از اینرو معماری نباید فقط وسیله ای برای تنازع بقا مطرح گردد بلکه موجودیت و انعکاس آن در 

ه هیچ عنوان نباید فقط به عملکرد بپردازد. بدین ترتیب می توان گفت، اگر معماری فقط در جهت ساختن و پر کدردن فضدای محدیط    برای آینده بوده و ب

آن،  حرکت نماید باعث بوجود آمدن معماری ناپایداری خواهد شد که فقدط فضداهایی جهدت اندزوا و فدرار از طبیعدت را فدراهم آورده و انعکداس و نتدایج         

ار و غیر قابل زندگی را برای موجودات و انسان ها به دنباق خواهد داشت. باید توجه داشت که معماری پایدار واقعدی نبایدد فقدط در جهدت     طبیعتی ناپاید

و  مقابل و عکس نحو  ساخت و دخل و تصرف در طبیعت به صورت دیدگاه فلسفی یکطرفه گام بردارد، بلکه باید ضامن ساختارهایی هماهنگ در طبیعدت 

ن باشد چون انسان نیز جزئی  ینفک از طبیعت می باشد. در خاتمه باید گفت که اصو َ پیشرفت و توسعه پایدار است کده بایدد مدورد توجده همگدا      انسان

 قرار گیرد و معماری پایدار باید در راستا و همگام با توسعۀ پایدار اجتماعی حرکت کند.
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