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 چکیده 

ی تأثیر حال سیال هرساحت علمترین مفاهیمی است که در گسترش و پیشرفت متوالی و هدفمند و در عیناز مهم توسعه       

 .درحالیتوسعه با واژگان دیگری مانند پیشرفت،رشد و گسترش مترادف شده است داشته و دارد.در معماری و شهرسازی،مفهوم

تواند توسعه پایدار در معماری و شهرسازی،می ین مفاهیم،بار معنایی و علمی متفاوت و متمایزی دارند.در هرحالکه هرکدام از ا

 هایر عرصهدر قالب توسعه اقتصادی،به رشد اقتصاد معماری و شهر،در مفهوم پیشرفت،به حرکت مستمر و فزاینده قرارگیری د

های هدف کلی برنامه .مفهوم گسترش،به توسعه کالبدی شهر رهنمون شودرو به جلوی علمی،فرهنگی و موارد مشابه،و در 

.توسعه و بهبود و اقتصادی و کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان آنها است های انسانی،بهبود شرایط اجتماعیتوسعهء سکونتگاه

های رحتلف مردم محلی در طهای مخمشارکت گروه های فنی و جلبهای انسانی متکی بر همکاریشرایط زیست در سکونتگاه

های انسانی است.گیری در سکونتگاهمختلف تصمیم ای در سطوحتوسعه  

 

 

 توسعه، توسعه پایدار،  پایداری، معماری پایدار، مهندسی، معماریواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

با افزایش روز افزون نیاز به انرژی و محدود نیاز انسان به منابع و انرژی از مسائل اساسی و مهم در زندگی انسان بوده و است 

بودن منابع انرژی فسیلی مانند ،نفت و گاز و آلودگی زیست محیطی حاصل از سوزاندن این منابع سبب گردیده فصلی نوین از 

شود  تحقیقات برای به خدمت گرفتن منابع طبیعی مانند انرژی باد و خورشید آغاز گردد و دریچه ای نو به روی بشر گشوده

انرژی باد که بخش عظیمی از این سرزمین پهناور را در بر دارد و انرژی خورشید نیز از جمله منابع پاک بوده،و محدودیتی در 

استفاده از آن وجود ندارد. بحران انرژی در زندگی امروز موضوعی بسیار مهم و حیاتی است کمبود سوخت های فسیلی و منابع 

وء آلودگی های ایجاد شده توسط آنها از سوی دیگر موجب شده است تا بکارگیری انرژی های تجدید ناپذیر انرژی از یک س

 پاک و تجدید پذیر به عنوان یک اولویت به ویژه در بخش معماری و ساختمان مورد توجه قرار گیرد

 توسعه پایدار چیست و چرا ضروری است؟

بسیاری از  های مختلف منجر شده است. دربه سیستم های پایدار در بخش افزایش مشکالت زیست محیطی و آلودگی به عالقه رو به رشد

های ستمها و توسعه سیای به دنبال تدوین قوانین کنترل کننده شهری، ارتقاء مقررات ساختمانکشورها، متخصصان به طور فزاینده

هایی برای ترویج توسعه پایدار هستندبندی زیست محیطی به عنوان راهرتبه .  

ها در مورد آلودگی، شهرها را به بررسی و بازنگری آغاز قرن بیست و یکم، کمبود منابع طبیعی، رشد جمعیت و نگرانیبا 

های ای، استفاده از آب، مدیریت زبالهخانهها توجه به تولید گازهای گلدارد. شهرداریشان وامیهای زیست محیطیبرنامه

کیفیت محیط زیست را در هنگام تعیین اهداف خود برای آینده پیِش روی خود  شهری، بازیافت، کاربری زمین و در مجموع

گذارند. این اهداف نه تنها منعکس کننده نگهداری و بهبود محیط زیست موجود، بلکه نشان دهنده نگرانی فزاینده از می

 سرزندگی و پایداری دراز مدت شهرها است

 

 یداری در لغتپا

به معنای نگه ) Tinere به معنای از پایین به باال( و) Sus و از دو جزء Sustinere یشه التیناز ر Sustain فعل         

میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است. این فعل با مفاهیمی از  ۰۹۲۱داشتن، حفظ کردن( تشکیل شده و از سال 
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رود به کار می« شرایط، حالت و یا چیزی»در توصیف  Sustainable آمیخته است و صفت« حمایت، پشتیبانی و تداوم»قبیل 

 که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا به واسطه کمک یا تأمین معاش، همچنان تداوم یافته است

و  دهخدا پایداری را به معنای بادوام و ماندنی آورده است. در فرهنگ سخن و فرهنگ فارسی معین نیز پایدای به مفهوم پایدار بودن

یان شده به معنای پایداری کردن و از خود استقامت نشان دادن آمده است. برای صفت پایداری نیز این معانی ب« پایش»از مصدر مقاومت، 

 است: دارای ثبات، همیشگی و مقاومت کنند

و ثبات تکیه دارد. انتخاب شده است فاقد معنای امروزی آن است و بر حفظ  Sustainability بنابراین واژه پایداری که به عنوان معادل

تواند در آینده تداوم یابدآنچه که می»معنای واژه پایداری که در این بحث نیز مدنظر است عبارت است از:   

به دست آمد، توسعه پایدار نوعی توسعه شناخته شد  ۰۲۹۱در براتنلند در  UN آییدر تعریفی که از توسعه پایدار در گردهم

تواند به نیازهای آیندگان پاسخ گوید را نابود نسازد و کنونی پاسخ گوید که امکاناتی که میکه در مقیاسی به نیازهای بشر 

هایی را ابداع نماید که با اهداف محیطی، حلکند تا راهطراحی پایدار، نوعی دخل و تصرف در محیط است که تالش می

یافته باشد که بتواند کیفیت برتری برای زندگی نسل  نگر و درهم آمیخته به تعادلی دستاجتماعی و اقتصادی، در یک نگاه کل

توان به طور خالصه معماری پایدار را معماری دانست که: با توجه به این تعاریف و بسیاری موارد مشابه میکنونی و میراث 

برخوردار خواهد  شناختیهای بستر بوممند است و از قابلیتها و شرایط محیطی و مکانی خود پاسخگو و کنشنسبت به ویژگی

بود، یعنی کمترین صدمات را بر محیط زیست دارد. عالوه بر این نسبت به تغییرات، شرایط و نیازها، انطباق پذیر و در نتیجه 

 مناسبی را جهت آیندگان فراهم سازدهای مکانی، متمایز و قابل تفکیک استتداوم پذیر است و به واسطه برخورداری از ویژگی

 (:سبز)یا پایدار  معماری

گرم شدن کره زمین، نازک شدن الیه ازن به علت استفاده از انواع آالینده ها، افزایش  (:سبز)پایدار یا  تعریف معماری        

های زیستی، باعث شده است تا ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی بیشتر گردد. در آلودگی محیط زیست و انقراض گونه

آن، ساخت و ساز به عنوان یک صنعت  ٔ  کی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و در نتیجهاین میان توسعه به عنوان ی

های کشاورزی، فرسایش خاک، آلودگی درصد ذخائر سوختی را صرف می کند، باعث تخریب زمین ۰۱بزرگ که طبق آمار

می زند. بحران افزایش آلودگی  محیط زیست و به مخاطره انداختن سالمتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن

، سبب تشکیل گروههای طرفدار و حامی محیط زیست گردید و مفهوم گسترده ای تحت  ۰۲۱۱محیط زیست در اواسط دهه

توسط کمیته جهانی  ۰۲۹۱برای نخستین بار در سال  «(sustainable) پایدار»پیگیری شد. اصطالح « پایداری»عنوان 

رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با »گسترش محیط زیست تحت عنوان 

مطرح گردید و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد. « نیازهایشان

ری پایدار و اصول آن ارائه شده و اهداف و مزایای آن مورد در سال های اخیر مقاالت متعددی در زمینه معماری سبز یا معما

بررسی قرار گرفته که هدف کلی این طرح ها حفاظت از منابع انرژی با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های محل و کاربران 

 .ساختمان و جوامع و ... می باشد

آن ،پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و فرآیند پایدار یا سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مثال 

از دیدگاه « استحکام ،زیبایی و فایده»سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد و یا بررسی اصول معماری 

د. هدف ویترویوس، معمار سده های پیش از میالد، که کماکان به عنوان شاخصه های کلی معماری پایدار یا سبز عنوان میشون

کلی معماری سبز یا پایدار، کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و 

مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین معماری پایدار ترکیبی چند ارزشی 

محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط. یک معمار خوب در بر دارد: زیبایی شناسی، 
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یا « پایدار»بایستی چند فاکتور را در نظر بگیرد: مقاومت، پایداری و طول عمر بنا، و مصالح مناسب. مفهوم تمام اصول معماری 

 .ت سالم می شود، تجسم یابدباید در یک فرآیند کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیس« سبز»

 معماری پایدار مفهوم

ف معماری تجسم یابد تعری -که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می شود –تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه کامل 

ه ها، افزایش اده از انواع آالیندگرم شدن کره زمین، نازک شدن الیه ازن به علت استف« سبز»یا « پایدار»تعریف معماری « سبز»یا « پیدار»

های زیستی، باعث شده است تا ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی بیشتر گرددآلودگی محیط زیست و انقراض گونه . 

آن، ساخت و ساز به عنوان یک صننعت  ٔ  در این میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و در نتیجه

هنای کشناورزی، فرسنایش خناک، آلنودگی درصد ذخائر سوختی را صرف می کند، باعث تخرینب زمین ۰۱اربزرگ که طبق آم

محیط زیست و به مخاطره انداختن سالمتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامنن منی زنند. بحنران افنزایش آلنودگی 

زیست گردید و مفهوم گسنترده ای تحنت ، سبب تشکیل گروههای طرفدار و حامی محیط  ۰۲۱۱محیط زیست در اواسط دهه

توسنط کمیتنه جهنانی  ۰۲۹۱برای نخسنتین بنار در سنال  «(sustainable) پایدار»پیگیری شد. اصطالح « پایداری»عنوان 

رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله بنا »گسترش محیط زیست تحت عنوان 

مطرح گردید و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قنرار گینرد.  «نیازهایشان

در سال های اخیر مقاالت متعددی در زمینه معماری سبز یا معماری پایدار و اصول آن ارائه شده و اهنداف و مزاینای آن منورد 

فاظت از منابع انرژی با در نظر گرفتن شرایط و ویژگنی هنای محنل و کناربران بررسی قرار گرفته که هدف کلی این طرح ها ح

می باشد. فرآیندپایدار یا سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مثال آن ،پی بردن انسنان هنای  …ساختمان و جوامع و 

اسنتحکام »بررسنی اصنول معمناری  غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشند و ینا

از دیدگاه ویترویوس، معمار سده های پیش از میالد، که کماکان به عنوان شاخصه های کلی معماری پایدار ینا « ،زیبایی و فایده

سبز عنوان میشوند. هدف کلی معماری سبز یا پایدار، کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعننی سناختمانی 

رین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین معمناری که کمت

پایدار ترکیبی چند ارزشی در بر دارد: زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ 

ر را در نظر بگیرد: مقاومت، پایداری و طول عمر بنا، و مصالح مناسب. مفهوم تمنام با محیط. یک معمار خوب بایستی چند فاکتو

 باید در یک فرآیند کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می شود، تجسم یابد« سبز»یا « پایدار»اصول معماری 

گیرداین سه مرحله را در برمی معماری پایدار، مانند سایر مقوالت معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و  

های ویژه خنود را صرفه جویی در منابع، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان که هرکدام آنها استراتژی

 رساندشناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درک بیشتر از محیطی که باید طراحی آن را انجام دهد، می دارند

 :(Economy of Resources) جویی در منابعمرحله صرفه 

های های تجدیدناپذیر ]مفاهیم: انرژی تجدیدپذیر چیست؟[ مانندسوختبرداری مناسب از منابع و انرژیاین اصل از یک سو به بهره

تجدید پذیر  ذخایریپردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان فسیلی، در جهت کاهش مصرف می

.و ماندگار توجه جدی دارد  

شود، گری میدومین اصل از معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دی

 .بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد

ح، جلوگیری از آلودگی محیط استواسطه این اصل، یکی از وظایف طرااز سوی دیگر به . 
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له پیش مرح :این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می دهد. این مراحل به ترتیب عبارتند از

 از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت

شخصی بین آنها وجنود نندارد. بنرای مثنال، منی تنوان از منواد باید توجه داشت که این مراحل به یکدیگر مرتبط بوده و مرز م

 بازیافتی در مرحله پس از ساخت یک ساختمان به عنوان مصالح اولیه در مرحله ساخت ساختمانی دیگر استفاده کرد

    Humane Design مرحله طراحی برای انسان

ر است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفنظ اصل طراحی برای انسان، آخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدا

 .و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم الزم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند

طراحی سایت و راحتی انسان است کنه تمرکزشنان بنر -این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری

 .ش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آنهاستافزای

توان گفت که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی در واقع می

 .کیب و متعادل کندبرای طرحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد تر

 معماری پایدار چیست

اهداف معماری پایدار را میتوان این گونه برشمرد: اهمیت دادن به زندگی انسان هنا و حفنظ و نگهنداری از آن در حنال و        

فاده از آینده،کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند،حداقل اسنت

انرژی های سوختی و حد اکثر بکارگیری انرژی های طبیعی،حداقل تخریب محیط زیست،بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسنان 

هاو کلیه ی موجودات زنده . هماهنگی با محیط طبیعی. بر این اساس اصولی که باید در این معماری به کار بست شامل منوارد 

استفاده از انرژی های طبیعی،مانند انرژی خورشیدی و بنادو -تی و عدم مزاحمت درآن ادراک حس مکان،فضای هس-زیر است: 

 کاربرد مصالح طبیعی و بومی،قابل بازیافت و بادوام. - …

 اهداف معماری پایدار

 اربری و حتیها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاهمیت دادن به زندگی انسان

ل تخریب های طبیعی، حداقهای سوختی و حد اکثر بکارگیری انرژیتخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی
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.است محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان هاو کلیه موجودات زنده. هماهنگی با محیط طبیعی بر روی محیط،  کاهش آسیب 

 منابع انرژی و طبیعت است و شامل قوانین 

 پایدار معماری اصول

بنه   تنوان منی ار کلی های شاخص سری یک ، منابع انرژی زمینه در محدودیت و معماری نیازهای   امروز و زندگی به توجه با

 :باشد می ذیل موارد شامل کرد  که معرفی پایدار معماری اصول عنوان

 اقلیمی و محیطی و فرهنگی شرایط از پذیری تاثیر

 و فرهننگ اینن که باشد می دارا را خود خاص شرایط و فرهنگ که کند می زندگی کشوری یا و شهر و اجتماع در انسانی هر

 الینفنک جز نیز چون معماری باشد گذار تاثیر نیز معماری نوع در باید است گذار تاثیر ها آن زندگی در که ها  همانطور سنت

 و اطنراف شرایط بلکه باید شوند تولید انبوه و سری بصورت محصول صنعتی یک مانند نباید معماری.  باشد می انسانها زندگی

 داشته نقش آن در اطراف شرایط باید پایدار یک معماری خلق در و .باشد داشته تاثیر آن در فرهنگ و رسوم و آداب و محیط

 .باشد ..... و مصالح و اقلیم ، فرم نوع لحاظ از تواند می تاثیر این که باشند

   محیط درک زیست محیط و طبیعت با سازگاری و هماهنگی

تیم آگناه باشنیم منی تنوانیم از طراحی پایدار با درک از محیط ا طراف آغاز می شود اگر ما به امکانات محیطی کنه در آن هسن

صدمه زدن به آن ها جلوگیری کنیم در واقع درک محیط باعث مشخص شدن مراحل طراحی از جمله جهت قرار گیری نسبت 

به خورشید و چگونگی قرار گیری ساختمان در سایت می گردد که در همین راستا تالش های زینادی در معمناری ارگانینک و 

باید طوری طراحی و اجرا شنود کنه کمتنرین آسنیب و  ساختمان درمعماری ارگانیک به تعبیری معماری اکوتک صورت گرفت

دخل و تصرف را در طبیعت داشته باشد و به عبارت جزئی از طبیعت اطراف خود باشد و مصالح ساختمانی بنه شنکل پاینداری 

پایندار بایند بنا تجزینه و تحلینل طبیعنت و طراحان  هماهنگ با طبیعت و رنگ ها هستند و در کل هماهنگ با محیط هستند.

پایدار باید کمتنرین  ساختمان اطراف به ارائه راهکار درست و مناسبی برای تلفیق اثر مصنوع در طبیعت بنمایند و بطور خالصه

زد که و طراح باید با درک درست محیط به خلق اثری بپردا . ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود داشته باشد

به محیط زیسنت و اسنتفاده از سنوخت و اننرژی تجزینه شنونده و  معماری اکوتک و در کمترین زیان را به طبیعت وارد نماید.

  تاثیر دارند. , بازیافت و تجدید انرژی که کمترین آسیب را به طبیعت و محیط زیست وارد کند

 انرژی: مصرف در جویی صرفه

پدیده گرم شدن زمین و جزیره گرمایی شهرهای بزرگ از مسائل قرن حاضنر در سراسنر  بحران انرژی ، آلودگی محیط زیست ،

دنیا محسوب می شود که همه ی اینها موجب می شود که انرژی زیاد صرف گرم و خنک کردن فضاها شوند که باید به نوعی با 

ننرژی و مصنرف ا سازی به حفظ منابع طبیعی محدود کمک کنیم. ساختمان استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب

راهکارها طراحی ساختمانهای پایدار ینا سنبز منی باشند کنه در اینن بناهنا بایند از اتنالف اننرژی را کاهش دهیم که یکی از این

این است کنه بناهنایی سعی بر  معماری اکوتک جلوگیری شود و با ارائه راه حل هایی باعث استفاده مجدد از انرژی شوند که در

شنوند کنه در  ( بازیافنت ) نمایند بلکه باعث استفاده مجدد و بهینه از اننرژی ساخته شوند که نه تنها از اتالف انرژی جلوگیری

 از اتننننالف انننننرژی و تجدینننند جلننننوگیری معمنننناری پاینننندار واقننننع یکننننی از مهننننم تننننرین شاخصننننهای
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مچنین استفاده از مصالح و فناوریهای متاسب با اقلیم نقش مهمی در صرفه انرژی و استفاده از فضای سبز در بناها می باشد.و ه

 جویی انرژی دارند.

 عملکردی های نیاز به درست پاسخ

توجه به نیازها و روابط عملکردی فضاها می باشند و بندیهی اسنت کنه زنندگی ، کنار و  معماری پایدار یکی دیگر از شاخصهای

تند که در فضاهایی طراحی شده توسط معماران صورت می پذیرد و نقاط ضعف و قنوت همه و همه فعالیتهایی هس … تفریح و

یک بنا بر زیست بوم جهان تاثیر می گذارد چون روابط عملکردی مناسب و درست بین فضاها و نسنبت سنطوح پنر و خنالی در 

نین اسنتفاده بهیننه از فضناها منی فضا ها و طراحی فضاهای متناسب با کارکرد به خودی خود باعث اتالف انرژی کمتر و هم چ

در واقع باید با توجه به فرهنگ و نوع زندگی به تقسیم عملکردها در داخل فضاهای معماری پرداخت بطور مثنال احتنرام  شوند.

  به مهمان ، پذیرایی و فضای خاص او در خانه های ایرانی قابل تعمق و بررسی است

    ابهام از دور و خوانایی

خوانایی و دور از  )) یاد کردیم اما از عنوان معماری پایدار ن شده بیشتر از درک محیط اطراف و درک محیط زیست دردر مباحث عنوا

یاد کرد یعنی اینکه بنایی که خلق می شود باید برای مردم آن منطقه به شکل یک بنای عجیب و  (( درک مردم )) می توان از (( ابهام

و  . آن بگونه ای باشد که با فرهنگ مردم بیگانه نباشد و اصول زیبایی شناسی در آن رعایت شده باشدغریب به چشم نیاید و نوع طراحی 

در طراحی نرم بنا و مصالح مورد استفاده و رنگ مصالح بگونه ای عمل شود که مردم از دیدن بنا احساس بیگانگی نکنند و از فرم ها و 

 ر معماری منطقه ندارد ، استفاده نشود.ترکیبات عجیب و غریب که هیچ گونه پیشینه ای د

 امروزی صورت به اما بومی معماری از برداری الگو

با توجه به رشد تکنولوژی و شهر نشینان دیگر مانند گذشته و به روش های سنتی نمی توانیم بناهای معماری خلق کنیم چون هم نیازما 

خگو نیستند اما می توان با توجه به فناوریهای نوین معماری بومی را به از فضای معماری عوض شده اند و هم روش های ساخت سنتی پاس

 زبان امروزی ترجمه و تبدیل کرد.

  محیطی زیست لحاظ از هم و بصری لحاظ از هم مصالح از درست استفاده

تاری تشنکیل منی هم از فنرم و سناخ ساختمان نمی توان نادیده گرفت چون معماری پایدار نقش استفاده از مصالح را در ایجاد

شود که این فرم و پوسته بوسیله مصالح بوجود می آیند و مصالحی که استفاده می شود باید از لحاظ بصری و روانی کنه شنامل 

بطور مثال از آنجایی که دیگر از چوب به طور مستقیم نمنی تنوان  . رنگ و بافت و نوع مصالح می شود در افراد تاثیر گذار باشد

جدید که با طرح و رنگ چوب ساخته می شود به عنوان تزئینات و پوشناننده  تفاده کرد اما می توان از مصالحسدر اقلیم شمال ا

باید مانند پوست بدن در مقابل تغییرات محیطنی از خنط واکننش  ساختمان ها استفاده کرد و به عقیده معماران اکوتک پوسته

مترین آسیب را به طبیعت وارد کند و حتی در نوع رنگنی کنه در آن نشان دهد هم چنین و باید از مصالحی استفاده کرد که ک

 .بکار برده می شود از موادی باشد که برای محیط زیست ضرر نداشته باشد
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 صرفه جویی در منابع

زد پرداهای فسیلی، در جهت کاهش مصرف میهای تجدیدناپذیر مانند سوختبرداری مناسب از منابع و انرژیاز یک سو به بهره

 .و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد

به عنوان مثال، یکی از منابع سرشارو نامیرا، انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسنط تکنولنوژی فتوولتایینک بنرای 

 .شودختمان، از آن استفاده میفراهم کردن آب و برق مصرفی در سا

تواند مورد توجه قرارگیردکه شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفنظ منواد اسنت. همنان برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می

 شود، تمرکز براین سه منبع، به دلیل اهمیت آنها در ساخت و اداره ساختمان استگونه که مشاهده می

 دگیطراحی برای بازگشت به چرخه زن
کل دیگری ومین اصل از معماری پایدار است و بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شس

شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشدمی . 

واسطه این اصل، یکی از وظایف طراح، جلوگیری از آلودگی محیط استاز سوی دیگر به . 

 -1 دهد. این مراحل به ترتیب عبارتند ازن نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار میای

باید توجه داشنت کنه اینن مراحنل بنه یکندیگر   مرحله پس از ساخت  -3مرحله در حال ساخت و -2مرحله پیش از ساخت، 

توان از مواد بازیافتی در مرحله پس از ساخت یک ساختمان به . برای مثال، میمرتبط بوده و مرز مشخصی بین آنها وجود ندارد

 عنوان مصالح اولیه در مرحله ساخت ساختمانی دیگر استفاده کرد

 طراحی برای انسان

ای هصر زنجیرآخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عنا       

کننداکوسیستم الزم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می  

ایش طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افز-این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری

استفاده کننده از آنهاستهمزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد   

توان گفت که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی در واقع می

 برای طرحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد ترکیب و متعادل کند

پایدار در معماری و شهرسازی نوین توسعه  

:گروه شهری ام های متعددی برای به سرانجها و نظریهها، تئوریبا گسترش مفهوم پایداری و توسعه پایدار در تمامی عرصه

رساندن و عملی نمودن این مفهوم در عرصه معماری و شهرسازی نیز پدیدار شد که معماری سبز، طراحی اکولوژیکی 

قاضای از آن جمله اند. به سبب افزایش ت …ها مطابق با تغییرات اقلیمی و حی یک سیاره، طراحی ساختمانساختمان، طرا

های بهینه در جهت حلمنابع معماری همچون زمین، مصالح ساختمانی، انرژی و دیگر منابع، وظیفه معماران در ارائه راه

بر می گردد. جان راسکین، ویلیام  ۰۲رسازی پایدار به قرن تر شده است. معماری و شهکاهش معضالت در این عرصه سنگین

خود « هفت مشعل معماری»شوند. راسکین در کتابموریس و ریچارد لتابی از پیشگامان نهضت معماری پایدار محسوب می

ازگشت به ب توان نظم هارمونیک موجود در طبیعت را الگو قرار داد. موریسگوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت میمی
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 های پایدار کاهشکرد. هدف از طراحی ساختمانفضای سبز حومه شهر و خودکفایی و احیای صنایع محلی را توصیه می

باشدبرداری از منابع طبیعی است، که شامل قوانین زیر میآسیب آن بر روی محیط از نظر انرژی و بهره : 

رسان بر حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب -۳یعی توسعه محیط طب -۹کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید -۰

(. به گفته ریچارد راجرز در کتاب معماران بزرگ و طراحی پایدار، طراحی ۹: ۰۳۹۹طبیعت در صنعت ساختمان )محمودی، 

ر هد. دهای آینده پاسخ دپایدار نوعی از طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسل

داده  طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تأثیر محیطی ساختمانها و شهرها اهمیت

ر ارائه شود. به سبب افزایش تقاضای منابع معماری همچون زمین، مصالح ساختمانی، انرژی و دیگر منابع، وظیفه معماران د

یبی تر شده است. شرایط موجود به نوبه خود، تاثیر ترکمعضالت در این عرصه سنگین های بهینه در جهت کاهشحلراه

رو هدف از طراحی معماری بر اکوسیستم جهانی شامل عناصر معدنی، موجودات زنده و انسان را افزایش داده است. از این

سه گروه باشد آمیز اینهای معماری است که ضامن رفاه و همزیستی مسالمتحلپایدار یافتن راه توان اصول در مجموع می 

های انرژی برداری از منابع تجدیدناپذیر و به کارگیریزیر را در معماری و شهرسازی پایدار ارائه کرد: * به حداقل رساندن بهره

اقل رساندن زیست طبیعی * از بین بردن یا به حدزیست و گسترش محیططبیعی و تجدیدپذیر * ارتقای کیفیت محیط

ی صرف مواد آلوده و سمی * حفظ هویت فرهنگی و قومی * ترویج زندگی سالم * استفاده خردمندانه از زمین و همگونم

ری از ایجاد های جایگزین کارآمد * جلوگیزیست * اقتصادی بودن ساخت و ساز با استفاده از فناوریشکل ساختمان با محیط

 آلودگی صوتی و هوا

توان به صورت زیر تبیین نمودشهرداری پایدار را می سه اصل پایداری در معماری و . 

نابراین دهد. ببرداری از ساختمان را کاهش میوساز و بهرهجویی در منابع: معمار استفاده از منابع تجدیدناپذیر در ساختصرفه

صالح جریان با تولید م آید. اینجریانی پیوسته از منابع طبیعی و مصنوعی شده در داخل و خارج از ساختمان به وجود می

وی  یابد تا محیطی پایدار برای حفظ رفاه انسان و فعالیتشود و در تمام مدت عمر ساختمان ادامه میساختمانی شروع می

شود های دیگر را تبدیلبایست به اجزای سازنده برای ساختمانایجاد نماید. پس از عمر مفید یک ساختمان، اجزای آن می  

ا ساخت، اجر  : مدل رایج چرخه زندگی ساختمان فرایندی خطی متشکل از چهار مرحله اصلی، طراحی،طراحی چرخه زندگی

اشتن نگری بیش از حد آن است؛ به عبارتی نادیده انگو تعمیر و نگهداری و تخریب است. مسئله مهم در این مدل سطحی

د مصالح محیطی )مرتبط با تهیه و تولیئل زیستهای مهم در این روند ضعف اصلی آن است به طوری که مسامسائل و دغدغه

 ساختمانی( و یا مدیریت مواد زائد )استفاده مجدد و بازیافت منابع معماری( در آن جایی ندارند

احی جویی در منابع و طرترین اصل طراحی پایدار است. در حالی که صرفهطراحی انسانی: این اصل سومین و و شاید مهم

هانی، از شوند؛ طراحی انسانی در رابطه با سرزندگی تمام اجزای اکوسیستم جوری و حفاظت مربوط میچرخه زندگی به بهره

های انسان دوستانه و نوع دوستانه احترام به زندگی و شأن دیگر جمله گیاهان و حیات وحش است. این اصل از هدف

ای رهای عمیق در نیاز به حفظ عناصر زنجیهدهد که این اصل ریششود. بررسی بیشتر نشان میموجودات زنده ناشی می

کنداکوسیستم دارد که بقای انسان را تضمین می  

٪۱۱در جامعه مدرن، یک فرد بیش از  برد. از این رو نقش اساسی معماری از طول عمر خود را در داخل خانه به سر می 

وری باشندگان را تامین کندو بهره هایی است که ایمنی، سالمت، آسایش فیزیولوژیکی، روانی، رفاهساخت محیط (Kim  

( که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین ۰۲۲۱پایدار )خانه( * در دومین اجالس اسکان بشر در سال )مسکن 

نی آسایش تعریف شده است: * سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یع

ویه، سیستم ای، روشنایی، تهمناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازهمناسب، فضای 

محیطی، ترسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیسهای اولیه از قبیل آبگرمایی مناسب، زیرساخت
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به  ار و تسهیالت اولیه، که همه این موارد باید با توجهعوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر ک

   (،۰۳۱۲)دالل پور،” استطاعت مردم تأمین شود

آن به  های غیرقابل تجدید یا فسیلی است که علت اصلیمهمترین نکته در معماری جدید، استفاده بیش از حد از انرژی

به شرایط  وسایل سرمایش و گرمایش با توجه  با بکارگیری ونقل آنها و طراحی اشتباه بناکارگیری مصالح نامناسب، حمل

باشداقلیمی می  

لوژی، ئوزیست و مسائل اقتصادی است. نقش عوامل زیر مجموعه فرهنگ مانند ایدای بارز از توجه به محیطاین موارد نمونه

 دهی به فضاهای زیستیردم در شکلهای زندگی، نیازهای روحی و روانی اجتماعی و فردی مها، روشاعتقادات، آداب و سنت

دانهای سنتی در ایران به خوبی رعایت شدهغیرقابل انکار است و این موارد از آن دسته عواملی است که در ساخت خانه  

 نظریات معماران در مورد معماری پایدار

 نورمن فاستر

های مکانیکی زائد آل از ابزار معماری جهت صرفه جویی در انرژی به جای استفاده از سیستمطراحی پایدار یعنی استفاده ایده

 نمایندکه جهان را به سوی گرمتر شدن هدایت می

یان كاپلیکی     

د و یا بیشتر درص ۹۱اصلی ترین نکته در طراحی پایدار انتخاب مصالح و نوع عملکرد یک ساختمان در حال ساخت است ساختمانها باید تا 

 در تامین انرژی مورد نیازشان خودکفا باشند

 ریچارد راجرز

لیدی در های آینده پاسخ دهد نکات کون آسیب رساندن به منابع نسلطراحی پایدار نوعی طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بد

باشدپذیری باال و راندمان باالدر استفاده از منابع میاین طراحی انرژی مصرفی کم انعطاف . 

 توماس هرتزوگ

درصد از انرژی در اروپا در بخش ۰۱ها در حرفه ما در نظر گرفته شود چونتواند به عنوان یکی از کلیدی ترین جنبهپایداری می

 باشدیار مهم میشود. در این مقوله وظیفه ]]]معماری[[ بسساختمان مصرف می

 كن یانگ

های خنه خنویش بنا سیسنتمتوان نوعی از طراحی قلمداد کرد که در طنول حینات چرتعریف کرد در واقع طراحی پایدار را می

 اکولوژیکی کره زمین هماهنگی کامل دارند
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  گیریبحث و نتیجه

معماری پایدار موضوع یا پدیده ای است که اکنون در بیشتر کشورهای جهان و توسط بسیاری از معماران با سلیقه ها و 

هم هست.یعنی « محلی»مفهوم جهانی است  ضمن اینکه یک« معماری سبز»دیدگاههای متفاوت به آن توجه میشود.ایده ی 

این مفهوم ضمن برخورداری از نکته های مشترک و جهان شمول،در هر موقعیت اجتماعی ن فرهنگی مفهوم خاص و متمایز 

نه تنها برای مشکالت جهانی )مثل آلودگی و تغییر آب و هوا( بلکه « پایداری»خود را دارد.در این دیدگاه،با توجه به موضوع 

ی مسائل محیطی محلی )مثل حفاظت از آب و خاک و احیای شهر کوچک( راه حلهایی ارائه میشود.راه حلهایی مبتنی بر برا

را بعنوان « فضا»فن آوری پیش رفته و فن آوریهای ساده و بومی که اغلب در یک پروژه واحد با هم تلفیق میشود.روشی که 

 .آنرا متحول میکند تلفیق و« پایداری»ابزار بیان معماری با مفهوم 

  منابع

 بازشناسی معماری پایدار و جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه پایدار»، ۰۳۲۱بیرانوند، مسلم،

 طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان

 هنرهای زیبا ٔ  ی ژاپن، نشریهگرجی مهلبانی، یوسف؛ و یاران، علی. راهکارهای معماری پایدار گیالن بهمراه قیاس با معمار
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