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 :چکیده 

 

برای ما معماران این است که محیط مصنوع را با توجه به افزایش کیفیت  بهترین مفهوم معماری پایدار 

 مفهوم طبیعی برای مرتفع ساختن نیازهای آیندگان بسازیم.زندگی حال و با در نظر گرفتن حفظ منابع 

 اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی مشکالت و زیست محیط مسائل به بتــنس رــبش آگاهی نتیجه پایداری

 تجلی و است آن به نگاه اصالح و طبیعت حفظ ،پایدار عهــتوس اهداف مهمترین از یکی .دــمیباش

معماری پایدار که در واقع  .ودمیش نامیده پایدار معماری ،دهــش تهاخــس محیط حوزه در پایدار توسعه

زیر مجموعه طراحی پایدار است را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس 

العملی منطقی در برابر مسایل و مشکالت عصر صنعت به شمار می رود. اصل طراحی برای انسان ، 

ن اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و آخرین و شاید مهمتری

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

 

 معاصر، محیط زیست، پایدار، اکوسیستممعماری، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه: -1

 

 با ربسیا موضوعی ،طبیعت به امحترو ا ندیشها صخلودر  ن،عرفاو  شناسی اییـیبای در ز مقوله انعنو به میبو ریمعما ةپدید

 نستهاتو لیو ستا دهبو هکنند نوـگرگد یاـه هدـپدی شتخوـسد ،یخرتا لطودر  نکهآ اـب ومیـب ریاـمعم   دـباش می همیتا

و  لیقهــسذوق و  ه،دــعقیو  شهــندیا ت،ساساــحو ا هــحیرو م،وــسآداب و ر انگرــنمایو  دــکن ظـحفرا  دخو ةیژو هویت  

(4831)دادخواه،هنر آنان باشد.   

 ازةندا انعنو به شترـبی که ستا ممفهو یك اریپاید.دشو ارتکر نداتو  می هـک تـسا دـینآفر كـی یـمعن هـب ارپاید ریمعما

 می جهامو دوامباو  پذیر ارتکر رفتار یك طریقاز  معاصر حفاظتی یهازنیا با که شیرو.دوـش یـم دهبر رکا بهروش  یكارزش 

 قطع رطو به ارپاید ریمعما.دشو می هـــتوج اییـــنه لصوـــمح ازةدـــنا هـــب دـــینآفرروی  جا یندر ا ینابنابر .ددگر

     ددرـگ ایگزینـج هـک دباش زنیا یاو  دشو دهفرسو تـسا نـممک ناـمزتـرگذشـثدر ا نهایی لمحصو که دـهد می تشخیص

 رهبادو یاو  دشو تجدید نداتو می یندآفرو آن  هددمی تشخیص زـنیرا  دـمان یـم جا بردوام  قابلو  ماندنی که ییندآفر یـل. و

                                           (4831)رسومی ، ...  و منابعو  محیط وریرـض رـغی یاـه یـباخر وندـب د،وـش ارتکر

 ستیابید ایبر ،هندد می ارقر فهدرا  مینز حفظ مسألةو  باشند می جهانی کهش،رـگیافرو  ساسیا یهارشعا دجوو با اریپاید

 ،یگرد یسواز  ستا دموجو نفسطبیعتدر هـک اگونیـگوناز  تـحمایو  سو یكاز  اجرا قابل و هـبینان عـقوا یها رهکارا به

د را مورد توجه قرار می دهد. نمایی عمل منطقی  ماا ،کنید فکر جهانی رعاشو  کند می توصیهرا  محلی یهادیکررو
            (4831)احمدی،

 بهتردرك  به منجر حیاطردر یــهندس دــعاقو .تــسا ایشــه حرــطدر  هــهندساز دهتفاـسا ریاـمعم تخصوصیااز  یکی

 هـهندس قـقید مـفه. دوـش میدارد،  رکاوسرن اختماـس اختـس اـب هـک زهاـس هـب طمربو یهاونیرو  اییـیبو ز تناسب ازه،ندا

 (4831)پیرنیا ،  کند می ارزشباو  ترارپاید یاـه مفر ئةارا به درقارا  ریمعماآن  به طمربو اردوـمو 

 طراحی پایدار همکاری متفکرانه معماری با مهندسی سازه، برق ومکانیك است. عالوه بر فاکتورهای متداول طراحی مانند

امکاناتی که باید مد نظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به عوامل طوالنی مدت محیطی،  زیبایی، تناسب و بافت و سایه و نور و

احیا هویت ،  هاپوشش ساختمان،  اقلیم وآب و هوا، گوناگونی وتنوع که شامل: اقتصادی و انسانی توجه نموده و اصول اولیه

هماهنگی  ،برآورد نیازهای انسان،مصالح ساختمانی،ها و جانمایی فضاهای داخلی ساختماننحجم ساختما،ایفرهنگی و منطقه

 (4833ی نژاد ، داور)را مد نظر قرار دهد.  توجه همزمان به همه اصول،با بستر

 

 معماری و صرفه جویی در انرژی-2

از بحران های محیطی،در رده مقوله  پیش از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی،به دلیل رخ دادن طیف وسیعی

های خاص و گاه آزارنده درآمده است. در سطح وسیع، مموضوع های توسعه ی پایدار ، استفاده از انرژی و محیط،اکنون در 

راس برنامه بیشتر حکومت هاستدر مقیاس شخصی، آگاهی محیط فردی برایی حمایت از مصرف کننده و ایجاد فضای سبز و 

گوناگون و همچنان رو به رشد است.تا این مرحله از کار، در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  یسبك های زندگ

سعی شده است تا راهبرد های آتی مسخص و تعیین شوند، ولی تعامل محیط مصنوع با جهان طبیعی به صورت موضوع 

انرژی و همچنین حفاظت گی صرفه جویی در پیچیده ای همچنان مورد توجه همگان است. طراحی ساختمان هایی که ویژ

منابع طبیعی را در خود داشته باشند،در زمره اصلی ترین مسئولیت های معماری قرار می گیرد. انسان اکنون از لحاظ صرفه 

در انرژی در انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. برای اجرای استانداردها و  جویی

معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی ، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، امری حیاتی است. فن اوری مربوط 

به این هدف نیز بسیار پراهمیت است. به هر حال ، فن آوری صرفه جویی در انرژی در طراحی پایدار، روندی است همواره رو به 

با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایدار پدید می آیند، هر روز اهمیت بیشتری می در معماری معاصر، تغییراتی که  تحول.
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یابد. سخن از پایداری در معماری را می توان به تصویر و طراحی ساخت و سازهای آینده تغییر کرد، آن هم نه تنها با پایداری 

آن. بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد که می توان فیزیکی ساختمان ، بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی 

پایداری را بر پایه الگویی تصور کرد که در آن مواد و منابع در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتنشان، با کارایی 

ن برای تلفیق عوامل بیشتری به کار گرفته شوند. به طور خالصه منظور از بوم شناسی ساختمان این است که بر قابلیت ساختما

 (4831)احمدی ، .، تمرکزگردیدو آسایش و فرم 

 

 اصول طراحی اكولوژیک-3

اصول و قواعدی که حوزه )طراحی اکولوژیك( مطرح هستند، ارتباط با عالم طبیعت، تعامل سه طرفه بین معمار،استفاده کننده 

الم و اصول طراحی اکولوژیك بر اهمیت طراحی با عمعماری و طبیعت را هرچه بیشتر مورد توجه قرار می دهند. پایداری 

طبیعت  تاکید دارند. این فلسفه رابطه متقابل و غیرقابل انکار بین طبیعت و طراحی را مورد تاکید قرار می دهد. اصول ناشی از 

وه تعامل و اثرگذاری پایداری و طراحی اکولوژیك به اثرات محیطی اعم از جنبه های مثبت یا منفی آن توجه ویژه دارد. لذا نح

طراحی و محیط را به عنوان شاخص ویژه یك طرح خوب مورد توجه قرار می دهد و در نهایت می توان گفت اصول و قواعد 

طراحی، منظر وسیع تری را برای کار طراحی عرضه می کند که در فرآیند آن عوامل فرهنگی ، روحانی ، و سنت های  این نوع

اصل طراحی در این سبك بر این اصل استوار است که ساختمان ، جزئی کوچك از طبیعت  رز دارند.تاریخی مشارکت موثر و با

پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد . معماری اکوتك ، طراحی است 

ال این سئوال مطرح است که کیفیت خوب چگونه مردمی و لذا کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه ای می یابند . ح

حاصل می آید ؟ بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت ، نورگیری مناسب فضاها و تهویه مطبوع فراهم نمی آید . 

ستفاده در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یك پدیده مد نظر است ، لذا ساختن با کیفیت باال و ا

از مصالحی با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز باید در نظر گرفته شود . رسیدن به چنین شرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و 

به کار گیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیرد . دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت ، امنیت و آسایش که در واقع 

کند از مهمترین اهداف معماری اکوتك است . در ضمن این نکته را نباید نادیده گرفت که بهره  سالمت انسان ها را تأمین می

 (4838)طاهباز،  .گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت معماری، راهگشای دستیابی به طراحی پایدار خواهد بود

 

 بررسی مفهوم توسعه پایدار -4

 
 ینــده،نســل  آ یــیحــال انســان را بــا توجــه بــه توانا یازهــایـت کــه نتوســعه ای اسـ یــدار،پا یتوســعه »

 یفیــتک یــشافــراد را، همــراه بــا افزا یمنــد یتو رضا یازهــامســتمر ن یــنو تأم یــدنظــر قــرار ِ دّ نما یافتدر

توســعه، دانســت  یــممفاه یکــرددر رو یمرار بخشــتــوان است یرا م یــدارپا ی توســعهم دهــد. مفهــوم  ی،زندگــ

 ی،دارد تــا ضمــن گســترش بهبــود ســطوح اقتصــاد یســع یو انســان یعــیطب ی،کــه در بســتر منابــع مالــ

تنهــا بــا  ی،و معمــار یــطشــناخت مح .ممکــن گردانــد یــزرا ن یانســان یــدارپا یتوســعه  ی،و فرهنگ یاجتماعــ

 یجــادتــوان ا یرا م یاســت و هــدف معمــار یــرامکان پذ یرامونــش،پ یــایانســان در دن یهــا یتدرك فعال

اســت  یــدارپا یاصــل طراحــ یــنمهمتر ی،انســان یدانســت. طراحــ یدر درون شــکل کالبــد ی،انســان یانگارهــا

اصــل بــه  یــنا»پــردازد.  یم یجهانــ یســتدهنده ی نظــام ز یلتشــک یمــام اجــزات یســتیز یــتبــه قابل ـهکـ

 یو بقــا یــاتدارد کــه تــداوم ح یســتیز ینظام هــا یا یــرهبــه حفــظ عناصــر زنج یــازدر ن یشــهر یــق،طــور عم

اســت کــه  یــیها یطخلــق و ســاخت مح ی،عمــارنقــش م یــنتر یانســان، منــوط بــه وجــود آنهاســت. ضرور

 (hagan.2001).را تــداوم بخشــدخود ســاکنان  یو بهــره ور یصحت روانــ یزیکــی،ف یشســالمت، آســا یت،امن
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 اصول پایداری -5

 

 استفاده از راه حل های طبیعت -

 تطابق با محیط به جای تغییر محیط -

 جای محیط طبیعی همزیستی محیط مصنوعی به -

 وحدت در کل و خودمختاری اجزا -

 ذخیره انرژی غیرقابل تجدید -

 بازیافت ساختمان ها و مصالح ساختمانی -

 احترام به بستر طرح -

 به کار گیری همه ی اصول فوق همزمان با هم -

 صرفه جویی در مصرف منابع -

 طراحی بر اساس چرخه ی حیات -

 طراحی انسانی -

 

 الگوهای معماری پایدار -6

 دیجارا ا محیطی ستـیز یهادگیلواز آ عظمیا بخشو  هنددمی تشکیلرا  ستـیز یطـمحاز  بخشی نیز ها نساختما وزهمرا

 هایینساختما انتو می قیقد یزـیرهـبرنامو  یـحاطرتفکر یك با لیو دکر متوقفرا  زسا و ساخت اننمیتو لبتها.میکنند

 یـحاطرو  یزـیربرنامه یهاهیداز ا یکی اردـپای ریاـمعم ـند.باش شتهدا یستز محیط بررا  منفی اثیرـت رینـکمت هـک ساخت

 )8181قبادیان،   (.تــسا ناختماــس ینــچن اختـس ایرـب

 

 

 سه ركن اصلی پایداری 6-1

 ن هاساـنا المتـسو  ندگیز کیفی یتقاار -

 ننساا همرروز نیازهای تامین  -

 منابع انرژی و یکیژوـکولا یها سیستم حفظ -

 

 ءسو تأثیر طبیعی منابعو  ژینراز ا صحیحوری  هبهر سطهوا به ستکها ینا نساختما یكدر  ارپاید حیاطراز  کلی فهد

 ستـیز ،یباشناختیز یاـهارزش هـب نیدـسر یـپدر  ناـهمزم ارپاید حطر یك .یابد کاهش یستز محیط بر نساختما

وری از  هبهر پایه بر المـس محیط یك خلق به ارپاید. بنابراین معماری ستا یمعنوو  خالقیادی،صاـقتا ،اعیـجتما ،یـمحیط

)طالبی، .کیفی زیست کمك خواهد کرد ءتقاو ار پذیر تجدید یهاژینرا فمصر کاهش ،ناپذیر دـتجدی ابعـمناز  حفاظت،منابع

4831)             
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 معماری پایدار و اكولوژیکال -7

ی، عدم آگاهی وشناسایی مفاهیم ارزشی آن است. عدم اگاهی ازمفاهیم صحیح بعضی تعاریف، عدم بزرگترین آفت معمار

شود. پایداری و معماری پایدارنیز یکی از این موارد است که بدلیل ارتباط مستقیم فرهنگ استفاده درست از آنها را منجر می

رغم وجود رده پای آشکاراصول یی و ناقص، باعث شده علیومعماری ایران با تکنولوژی و دنیای غرب، آن هم به صورت ابتدا

پایدار و پایداری در این مرزوبوم، با ورود و قبول تعاریف سطحی، مقطعی و غیر بومی در پرداختن علمی و ملی به موضوع 

 (Attmann  9002,) . سهل انگاری شود. پایداری اکولوژیکال

 روش تحقیق -8

العه در مورد ویژگی های معماری از نظر پایداری و با توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق در این تحقیق سعی می شود با مط

شیوه ی زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی در طراحی محیط مسکونی، فرصتی فراهم شودکه در ادامه ی روند 

 یدار گام های بیشتری برداشته شود.مذکور و در تطبیق ترکیب آن با شرایط زمانی حال در راستای توسعه ی پا

 

 بررسی نمونه موردی معماری پایدار 8-1

ای بارز قراردارد که توسط نورمن فاستر، معمار بسیارمعروف، طراحی شده و نمونهبرج هرست که در نیویورك 

والد درصدی ف 90فرد برای این بنا، موجب کاهش معمار با انتخاب طرحی منحصربه از یک بنای پایداراست.

مصرفی در ساخت آن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به سنسورهای حساس به نور خورشید برای تنظیم 

روشنایی الزم درفضاهای داخلی است.این ساختمان به دلیل اینکه دربیشتراوقات سال از هوای خارج از 

 .کندوارد هوا می کربن کمتر اکسیددرصد دی 99کند، ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می

 

 
 نمایش فوالد و شیشه در نمای ساختمان 4-4شکل 
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 نور طبیعی سیال در سراسر ساختمان 1-4شکل 

 

توان نام برد که در جهت کاهش هایی را میهایی که در این برج به انجام رسیده پیش بینیاز نوآوری 1-4شکل 

توان از حس گرهای حرکتی تا تجهیزات بوده است که در این زمینه تدارکات وسعی دیده شده از جمله آنها می انرژِی مصرف

 ٪11ل میزان مصرف انرژِی در این ساختمان سیستم تهویه با راندمان بسیار باال نام برد. رعایت این مسائل باعث گردید که ک

کمتر از آسمانخراشهای مشابه و هم اندازه با آن باشد که این معنای صرفه جویی به میزان دو میلیون کیلو وات برق در سال 

های های مختلف این برج سعی شده که در مصرف منابع صرفه جویی شود به طوری که موکتاست. در تهیه مواد برای قسمت

 .ها و همینطور تجهیزات سقف و بخش اعظم دکوراسیون داخلی از مواد بازیافتی استفاده شده استمورد مصرف در کف پوش
 

 
 ورودی ساختمان 1-1شکل 
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 نمونه دوم مورد بررسی 8-2

طراحی شده که ایده آن از قطره آب  Orlando de Urrutia توسط گروه معماری ساختمان خورشیدی گردان و متحرك

بوده که قابلیت جابه جایی و چرخش هوا به داخل آب را دارد سطح زیرین این ساختمان که کامال بر روی آب طراحی شده به 

های فتوولتائیك قرار دارد که در کوتاه های این ساختمان تعداد زیادی سیستمچرخد. در بدنهب میصورت مدور در درون آ

کند. سیستم تهویه داخل ساختمان به صورت خودکار و با جابه جایی آب ترین زمان بیشترین سلولهای خورشیدی را جذب می

نماید از پخش شدن گازهای دهد و جلوگیری میانجام میو هوا در زیر بدنه ساختمان قرار گرفته که عمل پاکسازی هوا را 

 ای. گلخانه

 
 نمایش نمای ساختمان به شکل یك قطره آب 4-1شکل 

گیرد که جایی آب و هوا در زیر آب و بدنه ساختمان صورت میساختمان به صورت خودکار و با جابه سیستم تهویه هوای داخلی 4-1شکل 

 .ای ایفا خواهد کردای را در پاکسازی هوا و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهنقش عمده

 

 
 های مختلف تفریحی، اتاق كنفرانس، رستورانسالننمایش 1-1شکل

 

های مشابه های مختلف تفریحی، اتاق کنفرانس، رستوران، سالن تئاتر و نمایش و سایر بخشاین ساختمان آبی از سالن 1-1شکل 

 .های توریستی محسوب شودعنوان یکی از بهترین جاذبهتواند بهبرخوردار است و می
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 نمایش اجزای مختلف ساختمان 8-1شکل 

های فتوولتائیك تشکیل شده های تجدیدپذیر ساخته شده و بدنه آن از تعداد زیادی سلولهای انرژیین ساختمان با سیستما 8-1شکل 

های خورشید را جذب کرده و به انرژی گرمایی تبدیل ان ممکن و در هر شرایط آب و هوایی، بیشترین سلولاست که در کوتاهترین زم

 .خواهد کرد

 

 
 نمای ورودی ساختمان 1-1شکل 
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 نتیجه گیری -9
 

 با ألهــمس این. دــباش می یکدیگر با ها انــانس و تــطبیع و انــانس رابطه فهم در مهم تغییر كــی ارپاید عهــتوس مفهوم

 می. دــباش می اقتصادی و اجتماعی و محیطی موضوعات جدایی پایه رــب که دیدگاهی ؛تــاس تضاد در تهــگذش قرن دو نگاه

 رویکرد تغییر با را زیست محیط از حفاظت ،انــش اولیه عائرــش به توجه با ،پایدار معماری و دارــپای عهــتوس که گفت توان

 ،شود می متجلی شده اختهــس محیط در امروزه آنچه و دهــش ارائه کارهای راه ولی دهند می قرار نظر مورد طبیعت به نسبت

 چند رــه. کند می توجه آینده ایه لــنس برداری بهره جهت آن حفظ به تنها و است طبیعت از جدا و گسسته برخورد نوعی

 روز های  آوری فن ترین پیچیده اــت ها روش ترین ادهــس کارگیری به از یعیــوس بازه املــش پایدار معماری اصول هــک

 آن کنندگان تفادهــاس و مردمان فرهنگی و اجتماعی های زمینه با آن مطابقت و روش بودن مناسب ألهــمس اما ،باشد می

 فرهنگ رــتغیی به منجر هــک آن هــب نسبت انــانس رفتار تغییر نتیجه در و طبیعت به نگاه اصالح .تــاس طرحم محیط

 نه و طبیعی رایطــش نه دــش گفته که طور همان. باشد می پایدار عهــتوس در اساسی یارــبس گامی ،دــش خواهد مصرف

 تشخیص تــبایس می ساختی هم فرآیند یك. ندــباش داشته یگریکد به بتــنس برتری های وضعیت توانند نمی اجتماعی

 ذخیره باید که آورد حساب به بیرونی و مستقل موجود یك را طبیعت اینکه جای به مسیر این در. گردد جستجو و شود داده

 برقرار ارتباط آن با و ودــنم درك را طبیعت فــمختل ایــه راه از تــبایس می ،گیرد قرار برداری بهره مورد اــی و ودــش

 .کرد
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