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:چکیده  

به . از سياست ها و برنامه ها را به خود اختصاص داده استی قسمت هامروز ،انسانحمل و نقل به عنوان یكی از اساسی ترین نيازهای 

طراحی باید به گونه ای انجام  .باالیی برخوردار می باشد از اهميت بسيار، دیگر زیر ساخت های شهریمل و نقل در کنار حگونه ای که 

، ضمن حفظ استانداردها و ارائه تمام خدمات رفاهی به كانزیست محيطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی م ه ابعادگردد که کلي

 ای و تحليل محتوای متن پژوهشبر اساس روش کتابخانه رو  تحقيق پيش .و بازگو کننده اهداف مورد نظر باشد را دارا باشدمسافرین 

تحقيق به این صورت مطرح می شود  اصلی پرسش .مسافربری اهواز می پردازدبررسی مولفه های پایداری اجتماعی در طراحی پایانه  به

ترمينال استفاده لفه های پایداری اجتماعی کدامند و چگونه می توان با بهره گيری از این مولفه ها در کيفيت بخشی به فضاهای ؤم که

 دسترسی ها، ،هویتهماهنگی با محيط،  از جمله پایداری اجتماعیخواهيم در طراحی این ترمينال ابعاد مختلف  میو همچنين  کرد؟

پایداری اجتماعی و  می رسد کهو در نهایت به این نتيجه  بررسی می شود ...و فضای سبز ،تعامالت اجتماعی احساس تعلق به مكان،

 . مولفه های آن از مهم ترین اصولی است که باید در طراحی پایانه مورد نظر مد نظر قرار گيرد

 

 پایداری، پایانه، حمل و نقل، مسافر، پایداری اجتماعی: کلمات کلیدی
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برگرفته شده است که در " با رویکرد پایداری اجتماعی طراحی پایانه مسافربری بین شهری اهواز"این مقاله از رساله کارشناسی ارشد تحت عنوان
به راهنمایی دکتر مهدی شریفی توسط نگارنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به پایان رسیده است 1931شهریور   

 :مقدمه
، (جاده ای)نه مسافری بين شهری پایا. پایانه، یكی از انواع تسهيالت حمل و نقل می باشد که در آن نوع وسيله نقليه تغيير می کند

پایانه ای است که مسافرین با مراجعه به این مرکز از خدمات آن مرکز استفاده نموده و توسط وسایل نقليه از شهری به شهر دیگر 

 یفضاها .دقابل بررسی می باشن... پایانه ها انواع مختلف دارند و از حيث نوع مالكيت، حوزه عمليات، عملكرد و  .مسافرت می کنند

تا جوابگوی . عظيم برای پاسخ گویی به نيازهای اجتماعی انسان و تامين حيات اجتماعی او محسوب می شود یدر شهرها ظرفيت یعموم

 یجدید انسان ها باعث تغيير مقياس در فضاها یورود ماشين به زندگ. (1931،همكارانبذرافكن،کاوه و) باشد یصنعت یدنيا یها یویژگ

نظير فرودگاه  یجدید معمار یشده است فضا یانسان یها و مسائل جدید در شكل فضاها  و در عين حال بوجود آمدن پدیده یمعمار

هستند که با  یگردند، در واقع کالن فضاهای یبين انسان و ماشين محسوب م یهای مترو به عنوان واسطه یها و ایستگاه ها ها، ترمينال

شروع  یگردد که مسافران برا یاطالق م یبه محل یاصطالحاً پایانه یا ترمينال مسافربر. اند امالً غریبهانسان ک یقدیم یمقياس و فضاها

 یدر واقع، پایانه مفصل ارتباط. روند یجا م و سوار شدن به وسيله نقليه مثل اتوبوس یا تعویض وسيله به آن یبين شهر یمسافرت ها

معيارهای ) .می باشد (یتوسط وسایل نقليه بين شهر) و خارج شهر و مقاصد سفر ( یتوسط وسایل نقليه درون شهر)بين مسافر با شهر 

مسافر، بار و وسایل نقليه باید داشته باشد،  یرا برا یبنابراین پایانه یك مجموعه تسهيالت (.1931فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای،

 یهای که مرکز استان خوزستان است در بين شهرها از بيشترین ميزان مهاجرت پذیری برخوردار بوده است و وارث نابسامانیشهر اهواز 

همچنين از دغدغه های پایداری اجتماعی در طراحی پایانه ها می  .باشد یرویه خصوصاً در زمينه ترافيك و دسترسی ها م یاز روند ب

نماید در رفع آن نقایص کوشش  یاشاره کرد که الزم م... ها، تعامالت اجتماعی و کمبود فضای سبز وتوان به مكان نامناسب، دسترسی 

 . شود

 پایداری در معماری

توسط کميته جهانی گسترش محيط زیست تحت عنوان  1331برای نخستين بار در سال   (svstainability)اصطالح پایداری     

مطرح شد و هرروز بر ابعاد و ( به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نيازهایشان رویارویی با نيازهای عصر حاضر بدون)

کميسيون جهانی محيط زیست و توسعه تعریف . های مناسبی پيش روی جهانيان قرار گيرد دامنه آن افزوده می شود تا استراتژی

ی کنونی بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده برای بر تاُمين کردن نيازها: پایداری را این گونه پيشنهاد کرده است

 . خود خاص نيازهای آوردن
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 پیشینه معماری پایدار

با وجود اینكه . هوا بوجود آمده است و ، خاک، آتش در گذشته اعتقاد بر این بوده که تمام جهان هستی از ترکيب چهارعنصر آب     

امروزه مشخص شده که بوجود آمدن جهان روند بسيار پيچيده ای داشته است ولی هنوز هم این چهار عنصر راه حل های مناسبی را 

ار به حفظ محيط زیست و معماری پاید ،ریشه های اصلی نهضت. برای نگرش و ارتباط متقابل ساختمان و محيط اطراف فراهم می کند

. پایدار محسوب می شوند یاز پيشگامان نهضت معمار« ریچارد لتابی»و « ویليام موریس»، «جان راسكين». باز می گردد 13قرن

که برای دستيابی به رشد و پيشرفت می توان نظم هارمونيك موجود در »: خود می گوید (معماری مشعلهفت )راسكين در کتاب 

تابی در کبازگشت به فضای سبز حومه شهر و خود کفایی و احياء صنایع محلی را توصيه می کرد و  موریس. «طبيعت را الگو قرار داد

استفاده ( طبيعت) همه این پيشگامان از واژه. یكی از اعالميه های بليغ خود از معماران خواسته که قدر نظم و زیبایی طبيعت را بدانند

سال ها بعد معمارانی  .است( معماری پایدار)گردد، واژه ( طبيعت)جانشين این کلمه  یکرده اند و امروز تنها لغتی که می تواند به خوب

شكوفایی جنبش معماری پایدار با وجود . ادامه وگسترش دادند عقاید این پيشگامان را... و « پيتر آیزنمن»، «فرانك لوید رایت»چون 

ميزة جالبی از طراحی ساختمان که به عنوان بوم شناسی فنی و یا جنبش های متریاليستی نهضت مدرن از بين نرفت و در اواخر قرن آ

ساختمان هایی که براساس معماری . به وجود آمد بوم شناسی سرد شناخته شد که شامل مهندسی دقيق و کاربرد وبوم شناسی بود

ساختمان ها »: «ریچار راجرز»گفته بطوری که طبق . پایدار طراحی شده اند بر خالف ثابت وقدیم انعطاف پذیر و تا حدی سيال بودند

خودرا با شرایط جدید زیستی وفق داده و بر اساس آن سوخت وسازشان  می دهند، همانند پرندگانی که درزمستان پرهای خودرا پوش

نظرات  بدین ترتيب این شكل حساس طراحی رابطه موفقی بين دنيای طبيعت و دنيای انسان ها برقرار کرده و به. «را تنظيم می کنند

 .راسكين، موریس و لتابی تجسم عينی بخشيده است

 معماری پایدار

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

 صرفه جویی در منابع -1

 طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی -2

 طراحی برای انسان -9

شناخت و مطالعه این تدابير، معمار را به درک بيشتر از محيطی که باید طراحی آن  .های ویژه خود را دارند ها استراتژی که هرکدام آن

 .رساند را انجام دهد، می

 صرفه جویی در منابع -1

، در جهت های فسيلی سوخت ناپذیر مانند های تجدید برداری مناسب از منابع و انرژی  از یك سو به بهره صرفه جویی در منابع اصل     

به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار  منابع طبيعی پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگيری هرچه بهتر کاهش مصرف می
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است که امروزه توسط تكنولوژی  نور خورشيد ، انرژی حاصل ازتمام و نا به عنوان مثال، یكی از منابع سرشار. توجه جدی دارد

 .شود فتوولتایيك برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان، از آن استفاده می

همان گونه . که شامل حفظ انرژی، حفظ آب و حفظ مواد است قرارگيردتواند مورد توجه  برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می     

 .ها در ساخت و اداره ساختمان است شود، تمرکز براین سه منبع، به دليل اهميت آن که مشاهده می

 طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی -2

که ماده دومين اصل از معماری پایدار است و بر این فكر و یا نظریه استوار شده است ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی اصل     

واسطه   از سوی دیگر به. شود، بدون اینكه به مفيد بودن آن آسيبی رسيده باشد از یك شكل قابل استفاده تبدیل به شكل دیگری می

این نظریه برای رسيدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را . این اصل، یكی از وظایف طراح، جلوگيری از آلودگی محيط است

 :این مراحل به ترتيب عبارتند از. دهد یمورد بررسی قرار م

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

توان از مواد بازیافتی  برای مثال، می. ها وجود ندارد باید توجه داشت که این مراحل به یكدیگر مرتبط بوده و مرز مشخصی بين آن     

 .ان مصالح اوليه در مرحله ساخت ساختمانی دیگر استفاده کرددر مرحله پس از ساخت یك ساختمان به عنو

 طراحی برای انسان -3

این اصل ریشه در نيازهایی دارد که برای حفظ و . آخرین و شاید مهمترین اصل از معماری پایدار است طراحی برای انسان اصل     

این اصل دارای سه استراتژی  .کنند ها نيز به نوبه خود بقای انسان را تضمين می ی اکوسيستم الزم است که آنا نگهداری عناصر زنجيره

طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بين ساختمان و -نگهداری از منابع طبيعی، طراحی شهری

توان گفت که برای رسيدن به معماری پایدار، طراح  در واقع می .هاست ننده از آنمحيط بيرون از آن و بين ساختمان و افراد استفاده ک

باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یك چارچوب اصلی برای طرحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد ترکيب 

 .و متعادل کند

 اصول معماری پایدار

 :بندی شود به شرح زیر است ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقهاصولی که باید رعایت شود تا یك      

ساختمان باید طوری طراحی شود که استفاده از منابع جدید به حداقل برسد و بتوان در پایان عمر مفيد ساختمان از آن به عنوان      

جدید اشاره دارد ولی باید به خاطر بسپاریم که های  گرچه این اصل بيشتر به ساختمان. های دیگر بهره برد منبعی برای ایجاد سازه

های جدید حائز  های فعلی در راستای کاهش اثرات زیست محيطی به اندازه روش ساخت ساختمان مرمت و احياء وضعيت ساختمان

ازی و ساخت هر توان برای بازس های مصنوع جدید در جهان محدود است ونمی باید بدانيم تعداد منابع برای ایجاد محيط. اهميت است

تواند در مسير استفاده از مصالح بازیافت شده یا  استفاده مجدد می. ها را مورد استفاده قرار داد ها، مقدار جدیدی از آن نسل از ساختمان

ده های کاهش استفا های قدیمی برای کاربردهای جدید یكی دیگر از راه همچنين تغيير در ساختمان. فضاهای بازیافت شده شكل بگيرد

های بزرگ  ها و مشكالتی به همراه دارد با این حال مزایای حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان از منابع جدید است که گرچه هزینه
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های موجود در شهرهای  نوسازی ساختمان. ها غلبه کند تواند بر این مشكالت و هزینه در کنار یكدیگر و درون یك محيط شهری می

تواند موجب حفاظت از منابع مورد استفاده جهت بازسازی ساختمان و در نتيجه جلوگيری از تخریب  ن میبزرگ و کوچك همچني

 پذیر امكان محلی انرژیِ منابع و محيط های ازتوانایی استفاده که باشد ای  گونه به باید ساختمان طراحی  محيط درک. جامعه شود

 محيط درک همچنين .کنيم جلوگيری ها آن به زدن صدمه از توانيم می باشيم آگاه هستيم درآن که محيطی امكانات به اگرما. گردد

طراحی از جمله جهت قرارگيری نسبت به خورشيد و چگونگی قرارگيری ساختمان در سایت و حفظ محيط  مراحل شدن مشخص باعث

تواند موجب  ل قرارگيری فضاهای داخلی میشكل و نحوه استقرار ساختمان و مح. گردد پيرامون و دسترسی سيستم نقليه و پياده می

 ه در یك محيط طبيعی ترچ تمان چه درداخل محيط شهری باشد وساخ ارتباط با طبيعت. ارتقاء سطح آسایش درون ساختمان شود

 درک تاثيرات .طبيعی را در خود دارد بازگشت به زندگی بخشد و  ح وجان تازه مین با طبيعت به محيط طراحی شده روارتباط دادن آ

 مصالح سميت مصرفی، انرژی ارزیابی :دارد سایت تحليل و ارزیابی ازطریق محيط ثيراتأت درک در سعی پایدار طراحی محيطی

ساختمانسازی پایدار، مصالح با سميت کمتر  مصالح استفاده طریق از توان می را محيطی منفی تأثيرات. سازی ساختمان های وتكنيك

دارد  تخریب الیه ازن با آلودگی محيط زیست و اندکی ارتباط اصل این احترام به کاربران .قابل بازیافت کاهش داد مصالح ساختمانی و

 داند یند سبز برای تمام منابع مشترک در ساخت یك ساختمان کامل ارزش قایل است و انسان را از این مجموعه خارج نمیآاما فر

ای توجه به این نكته ضرورت دارد که  برای یك معمار حرفه. گيرد از دو جهت مورد توجه قرار می نيروی کار نيازهای انسانی واحترام به 

ل دهنده ساختمان به همان ميزان که برای کارگران و استفاده کنندگان آن مهم است برای کل ایمنی و سالمت مصالح و فرایندهای شك

های ساختمانی آگاه شدند واستفاده   های مختلف در سایت معماران به وجود سم. باشد جامعه بشری نيز از اهميت بسزایی برخوردار می

یند طراحی و ساخت است، که آانی، اشتراک و دخالت مثبت کاربران در فرشكل دیگر مشارکت انس. اند از مصالح خطرناک را ممنوع کرده

 پایدار طراحان ایجاد یك روند مشارکتی در طراحی .کار گرفته نشود یك منبع کارا و مفيد به هدر رفته استه چنانچه به طور مؤثر ب

مهندسين مشاور و متخصصين، همفكری و همكاری رو در مراحل اوليه طراحی با  ازاین دانند می را گوناگون نظرات به توجه اهميت

 نژاد و دین و فرهنگ باید سبز یا پایدار طراحان درک مردم .برند کرده و از نظرات ساکنين محلی و همسایگان محلی نيز بهره می

روندی کل گرا برای  اصول سبز، نيازمند مشارکت در تمامی کل گرایی .قراردهند توجه مورد را کنند می طراحی ها آن برای که مردمی

یك معماری پایدار یا سبز باید فراتر از یك ساختمان منفرد را شامل شود و باید شامل یك شكل پایدار از . ساخت محيط مصنوع هستند

های در  ای از سيستم توان یك شهر را مجموعه ها است در حقيقت می شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان. محيط شهری باشد

توانيم همزمان با طراحی  ها را مجزا در نظر نگيریم می در نتيجه اگر ساختمان. باشند امل دید که دارای روح و کالبد میحال تع

یا پایدار  معماری سبز آنچه پيرامون. ای سبز از شهر، برای آینده ترسيم کنيم ساختمانی سبز و پایدار، شهری پایدار داشته باشيم و چهره

 :گفته شد، بيان کننده نوعی نگرش به معماری است که بر چند نكته اساسی اشاره دارد

 کيفيت گرایی-1

 توجه به آینده-2

 توجه به محيط-9
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. پایدار دارای مفاهيم عميقی است که پيوند دهنده انسان، طبيعت و معماری استکه نشانگر این مطلب است که معماری      

 و بادقت ما مسئوالن و معماران سوی از باید که است اصولی و قواعد رعایت مستلزم «شهرپایدار» آن ادامه در و معماری پایدار داشتن

ای که چندان دور نيست به وجود یك شهر زیبا و منسجم با رعایت  آیندهقرارگيرد تا بتوان در  بررسی مورد کارشناسانه عمليات انجام

 .افتخار کرد هویت ایرانی کامل قواعد معماری و

 نظرات معماران درباره معماری پایدار

 کن یانگ( الف

توان نوعی از طراحی قلمداد کرد که در طول  تعریف کرد در واقع طراحی پایدار را می اکولوژیك توان طراحی طراحی پایدار را می     

 .های اکولوژیكی کره زمين هماهنگی کامل دارند حيات چرخه خویش با سيستم

 نورمن فاستر( ب

(( کمتر، بيشتر است)) گویند دقيقا مصداق همان ضرب المثل که می اکولوژی طراحی پایدار یعنی حداکثر کارایی با حداقل ابزار در     

 جهان که زائد مكانيكی های ازسيستم استفاده جای به انرژی در جویی صرفه جهت معماری ابزار از آل ایده طراحی پایدار یعنی استفاده

 .نمایند  می هدایت شدن تر گرم سوی به را

 یان کاپلیکی( ج

درصد و  31ها باید تا  اصلی ترین نكته در طراحی پایدار انتخاب مصالح و نوع عملكرد یك ساختمان در حال ساخت است ساختمان     

 .نيازشان خودکفا باشندمين انرژی مورد أیا بيشتر در ت

 ریچارد راجرز( د

های آینده پاسخ دهد نكات  سلطراحی پایدار نوعی طراحی است که قصد دارد به نيازهای امروز بدون آسيب رساندن به منابع ن     

 .باشد در استفاده از منابع می پذیری باال و راندمان باال انعطاف ،کليدی در این طراحی انرژی مصرفی کم

 توماس هرتزوگ(ه

درصد از انرژی در اروپا در بخش ۰1چون شود درنظرگرفته ما ها در حرفه تواند به عنوان یكی از کليدی ترین جنبه پایداری می     

 .باشد بسيار مهم می )معماری(در این مقوله وظيفه . شود ساختمان مصرف می

 رویکردهای معماری پایدار

اجتماعی و محيطی، خط  -گاهی پایداری هر سه سامانه اقتصادی، فرهنگی. اجتماعی و محيطی می باشد -اقتصادی، فرهنگیشامل 

به صورت تحت الفظی، معماری پایدار بر . گردد شود که توسط آن دوام و موفقيت توسعه و طراحی، ارزیابی می گانه ناميده می بنيان سه
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%88%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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در مواردی که تاکيد آن روی . کند روی پایداری معماری، به عنوان یك رشته علمی و هم به عنوان محصول یك رشته علمی، توجه می

: مواردی چون و برنامه ریزی قلمرو عمومی متمرکز شده است، در این راستا محورهایی چون آینده باشد، بر بهترین روش طراحی

های  روش. اند معماری و پایداری جالب و در خور توجه هستند که شدیداً به هم گره خورده-های کليدی، مفاهيم شهرسازی استدالل

ضمانت محيطی، به معنی حساسيت فرهنگی، پایداری مسئوليت . توانند جداگانه و مجزا متعهد شوند اکولوژیكی و پایداری فرهنگی نمی

های فن آوری محيطی، قبل از اینكه با موفقيت  اخيراً، بسياری از روش.های اکولوژیكی باشد شامل آگاهی بایست باشد که می فرهنگی می

اجتماعی معماری را  -ای فرهنگیاند، پيوستگی و محتو شوند؛ به دليل ناتوانی طراحانشان که نتوانسته کامل شوند، با شكست مواجه می

در واقع، در اینجا، صحبت درباره . تشخيص دهند، یا اینكه نيازها و انتظارات کسانی را که قصد دارند از آن استفاده کنند درک نمایند

قيت یا شكست این موضوع حقيقتاً روی موف. های محلی را باید حفظ کرد و فراموش ننمود باشد که چگونه فرهنگ و ارزش فراموشی می

های اطالعات و ارتباطات، منجر به افزایش ميزان مصرف، شهرسازی  فرایند جهانی پيشرفت فن آوری در زمينه. گذارد یك پروژه تأثير می

های فرهنگی  ها شده و تجارت در سراسر جهان، موجب گردیده فرهنگ با الگوهای جدید نژادی و رابطه المللی سرمایه مداوم و رشد بين

در همان زمان، رشد سریع فن آوری، در افزایش مشكالت محيطی در مقياس . های ترکيبی، تبدیل شود مر غير منتظره فرهنگبه ا

های طبيعی و مصرف باال و  گذارد، که نتيجه آن را در بالیای اکولوژیكی که نمونه آن از بين رفتن سریع منابع و گونه جهانی تاثير می

شود که محيط مصنوع به عنوان یك شاخه فرهنگی  بدین ترتيب اینگونه درک می. توان دید باشد، می میافزایش مقادیر اتالف انرژی 

دانش هميشه به ناچار بومی است؛ غيرقابل . کند برجسته و مصرف کننده اصلی انرژی و منابع به طور جدی در هر دو فرایند داللت می

ثابت شده که . تواند آن را از بين ببرد ت را مخفی کند یا محو نماید ولی نمیتقسيم از اسباب و محفظه اش ممكن است کسی این واقعي

ها و کشورها  توان به دیگر فرهنگ های نو را، به سختی می های جدید و بسياری از فن آوری ها و مهارت اطالعات و دانش درباره ایده

اند و جایگزین  اند یا سازگار نبوده ند، یا به صورت جزئی اجرا شدها حتی بعد از اینكه به یك زمينه فرهنگی جدید معرفی شده. انتقال داد

های  رسد که کليد این مشكل در ناتوانی کسانی باشد که در طراحی و ترویج فن آوری به نظر می. اند اند و یا حتی نادیده گرفته شده شده

ها به عنوان یك واقعيت،  قبل از اینكه ادعا شود این فن آوری .اند جدید، انتظارات و آرزوها و نيازهای فرهنگی محلی را به شمار نياورده

هایی که برای یك  اند و فن آوری ای به فرهنگ پيوند خورده ها به صورت پيچيده بایست دریافت که آن  قابل اجرا و با ارزش هستند، می

زمينه و محتوای فرهنگ محلی به منظور اجرا و بنابراین درک . گروه مردم پذیرفته شده است، لزوماً توسط بقيه پذیرفته نخواهد شد

که پذیرفته شوند و کار کنند،  های جدید، برای این ها و تمرین فن آوری. باشد ها و دانش بشر ضروری می انتقال موفقيت آميز فن آوری

البته این موضوع غيرقابل . یك خط باشندگيرند، در  نياز دارند که با انتظارات و نيازها، دانش مردم و فرهنگی که احتماال آن را به کار می

ها نيز امری حياتی است؛  ها نسبت به طبيعت، به تدریج تغيير کرده و اصالح رویكرد آن انكار است که فرهنگ مصرف مردم و نگاه آن

فرهنگ بومی، اصالح آن رسد که عالوه بر  بایست با فرهنگ صحيح تؤام با آن ترویج گردند و به نظر می های جدید می چرا که فن آوری

 .بایست مد نظر قرار گيرد نيز می

 پایداری اجتماعی

 .به بررسی معنا و مفهوم و تعاریف مربوط به آن می پردازیمابتدا 
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 معنای لغوی 

پایداری . استترجمه شده ...و«بادوام»، « جاویدان»، «استوار»، «باقی»، «با ثباتی»، «دائم»، «پایا»درلغت نامه دهخدا این کلمه به      

داری : برای صفت پایداری این معانی بيان شده است. و ازهمه متداول تر کلمه پایدار و پایداری است« ماندنی»، «بادوام»به معنای 

معنای کنونی واژه پایداری که در این بحث  .دهخدا پایداری را به معنای بادوام و ماندنی آورده است. ثبات، هميشگی و مقاومت کننده

مداومت بخشيدن به تجدید »مفهوم پایداری در توسعه یعنی . «آنچه که می توان در آینده تداوم یابد»:مد نظر می باشد عبارتست از نيز

همچنين از نظر چایلد .«و توليد منابع و چيزهای مصرف شدنی برای نسل های فعلی و آتی بدون وارد آوردن خسارت به محيط زیست

 (.1933اسدی،)که بتواند در دوره زمانی طوالنی بدون اینكه خسارتی به محيط زیست وارد کند تداوم یابد  توسعه پایدار توسعه ای است

 پایداری اجتماعی

غلبه بر  یبرا یاجتماعات محل یو در نهایت خودتوان یو توسعه منابع انسان یکيفيت زندگ یارتقا یبه معنا ینظام اجتماع یپایدار

توسعه پایدار در  یدر این معنا اهداف اجتماع. و مدیریت حفظ ارزش هاست یو واکنش در برابر تغييرات بيرون یها و مسائل درون چالش

، تنوع ی، فقرزدایی، کرامت و حقوق انسانیکيفيت زندگ ی، ارتقای، توانمندساز(درون و بين نسلی) برابر  یچون فرصت ها یمضامين

و تعلق خاطر  ی، رفاه اجتماعی، مسئوليت پذیری، امنيت اجتماعینهاد یظرفيت ساز، ی، مشارکت اجتماعیاجتماع ی، همبستگیفرهنگ

پایداری محيط های کالبدی را می توان در عملكرد سيستم های ارزشی و در  .گسترده مورد تأکيد قرار گرفته است یبه شكل یمكان

به منظور نوآوری در ارائه یك طرح مفهومی جدید، می بنابراین، . رابطه با ارزیابی مداوم گزینش های ذهنی، ساخت فضا جستجو کرد

از این رو، تنها با مكاشفه . بایستی نخست طرحواره ها و مفاهيم قبلی به کار گرفته شده در محيط مورد شناسایی و تحليل قرار بگيرند

 (.1931برق جلوه، صفه، ) .اصول ارزشی موجود در محيط است که می توان در جهت ابداع ایده ها و مفاهيم طراحی اقدام نمود

در این تعریف، بقا و حيات جامعه همگام با . پایداری اجتماعی تحت عنوان زندگی سالم و بارور و هماهنگ با طبيعت تعریف شده است

 یدر تعریف پایدار. حفظ کيفيت محيطی و مرتبط با نظام های اقتصادی در جهت دستيابی به باالترین سطح رضایت از زندگی است

، مشارکت و یاجتماع ی، همبستگیعدالت اجتماع: و تعيين کننده اشاره کرده اند یاز محققان به چهار عنصر اصل ی، گروهیجتماعا

، یهمراه با تعاون و همكار یانسان ها، زندگ یتمام یبرابر و توأم با پيشرفت برا یچون فرصت ها یدر این معنا، مؤلفه های. امنيت

در  یانسان یها سكونتگاه یبه همراه امنيت امرار معاش و ایمن یاجتماع ینقش ها یافراد در جهت ایفا یمتما یفرصت هایی برابر برا

به عالوه، بستر سازی به منظور ظهور و بروز خالقيت ها، بسيج  .قرار گرفته اند یاجتماع یسنجش پایدار ی، مبنایبرابر مخاطرات طبيع

کيد بر رفاه مردم بومی و تاکيد بر تأبا « آینده ای بهتر برای همه»از آحاد مردم در جهت تامين اهداف توسعه پایدار، و نيز اطمينان 

 ی، منابع باید به گونه ایاجتماع یدر پایدار .نقش حياتی آنان در مدیریت محيطی و توسعه، از ارکان تعریف پایداری اجتماعی است

خود را با بهترین سطح رضایت داشته  یبرای تأمين نيازها ینيز قابليت تصميم گير یآت یقرار گيرند که نسل ها یمورد بهره بردار

 یو محيط ی، اجتماعیاقتصاد یها به پيشرفت یبرنده مورد تأکيد تصميم گيران با هدف دستياب -در این تعریف سياست برنده. باشند

« زندگی انسانی » و « احساس رفاه » به  یاجتماع یپایدار. همگام است یعمدتًا با ابعاد کيف یاجتماع یمفهوم پایدار. مورد نظر است

ارتباط و تعامل ميان  یهمگن و یكپارچه با منافع متقابل، دارا یجوامع یشكل ده ی، یعنیسرمایة اجتماع یحفظ و بهبودبخش یمعنا
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نيز همراه  یکه گاه با سرمایة اخالق ی، قابليت انعطاف و تابع عشق و وفاداریاحساس ترحم، صبور یدارا ی، جامع هایمردم یگروه ها

را در جوامع  یکه چنين شرایط یبه حقوق برابر انسا ن ها و مذاهب و فرهنگ ها و همچنين حفظ ارزش های یسرمایة اجتماع. شود یم

 شود می اشاره زندگی به معين درمكانی زندگی گاه در تعریف پایداری اجتماعی درخواست مردم به .طالق می شودپرورانند، ا یم یانسان

بررسی های انجام شده نشان می دهند که . گردد می کيدأت آینده در چه و حاضر زمان در چه روندی دراستمرارچنين آنان توانایی بر و

لفه هایی چون قابليت ؤروستایی با مفهوم کيفيت زندگی و رفاه اجتماعی همراه است و با مشناخت پایداری اجتماعی در سطح جوامع 

بدین ترتيب پایداری اجتماعی در . دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، مسكن، امنيت، درآمد و ميزان محروميت سنجيده می شود

 با وهمگام اد جامعه روستایی، با در نظر گرفتن کيفيت زندگینواحی روستایی به معنای زندگی سالم از طریق رفع نيازهای اساسی آح

 معنا، دراین. شود می تعریف زندگی از رضایت سطح باالترین به دستيابی مسير در اقتصادی های نظام با مرتبط و محيطی کيفيت حفظ

 یکه با تعامل سه گانه ابعاد پایدار یپایدار باشد، به طوری اقتصاد تحرک و محيط سالمت بدون تواندی نمی اجتماعی پایدار و رفاه

توان گفت که پایداری  یم یبه طور کل .شكل می گيرد یامن از بعد اجتماع یو جامعه ا یاجتماع یاست که کاهش فقر، سرمایه گذار

که در  یگيرد، عبارت است از تأمين شرایط بهتر زندگ یاصلی آن یعنی کيفيت زندگی مورد سنجش و ارزیابی قرار م شكل اجتماعی، با

همراه با سالمت، امنيت، آسایش، آرامش، نشاط،  یزندگ یالزم برا یعادالنه یا زمينه ها ی، مطلوبيت و برابریآن توازن، هماهنگ

 .( 1931یوسفی، . )آید یپدید م یخالقيت و زیبای

 مولفه های پایداری اجتماعی 
 به حساب می آیندمولفه های ارتقاء پایداری اجتماعی موارد زیر از 

 هویت( الف

ها از انسان معنا می گيرند و انسان نيز مجموعه ای از باورها و  هویت را می توان تجلی فرهنگ در محيط دانست زیرا مكان     

محيط می توان مشاهده نمود که  اندیشه ها است که فرهنگ او را شكل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مكان و

 .همان هویت اوست

 احساس تعلق به مکان ( ب

حس مكان یا همان احساس تعلق به مكان یكی از نيازهای جوامع امروزی در راستای زندگی شهری می باشد که کمبود آن سبب          

توان منجر به ایجاد تعلق خاطر در  یمكان محس . عالقگی به محيط، یكنواختی و در نهایت بی روح شدن فضای شهری می شود بی

است بين گذشته و آینده، بين فرد و اجتماع، بين مصنوع و  یحس مكان رابط. اجتماع و شهر شود یافراد و نهایتا ثبات و ماندگار

حس . طلبد یرا م ورود و خروج هدفمند طبيعت، که فضا را از حالت صيقلی و لغزنده می رهاند و آن را تبدیل به مكانی می کند که
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، پيوند  یهویت مكان. کند یمخاطبانش تبدیل م یخاص برا یرهاند و آن را به نقطه ا یمكان فضا را از حالت عام و یكسان برای همه م

 (1931ترابی ، ) . کند یپيدا م یبا هویت شخص ینزدیك

 تعامالت اجتماعی( ج

 ،، احسااس امنيات  ییك ضرورت و در جهت افزایش اعتمااد باه نفاس، ارتقااء فرهنگا      یدر جوامع انسان ینياز به تعامل اجتماع     

هاا، ترجيحاات و دیگار جنباه هاای شخصايتی ویاژه افاراد کاه در           ل مربوط به باورها، نگرشیجدا از مسا. شود یم یمطلوب ارزیاب

اند، محيط کالبدی نياز در ارتبااط    مطرح شدههای مربوط به علوم رفتاری به عنوان مهمترین عوامل کنترل کننده رفتار انسان  نظریه

عنوان محيطی که امكان حضور استفاده کنندگان درکناار  ه در این راستا، فضاهای عمومی ب. ای دارد با رفتارهای انسان امكانات بالقوه

راد و عادم قابليات محايط در    و عدم توجه به این نيااز افا  . ها شود تواند زمينه ساز ایجاد تعامل بين آن کند، می یكدیگر را فراهم می

 .تامين آن، باعث نارضایتی استفاده کنندگان از محيط شود

 فضای سبز( د

اهميت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یكی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به      

ثر در شكل دهای باه پایاداری اجتمااعی و همبساتگی هاای       ؤوامل مپارک ها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین ع. حساب می آید

 .شهری اند 

 :امنیت( ه  

نماود   یمعماار  یهاا در فضااها   از آن یباشد که برخ یم یوجوه مختلف یباشد که دارا یترین نياز یك فرد م یامنيت یكی از اساس

تواند در سلسله مراتبای از فضاای خصوصای     امنيت می .باشند میی معمار یو بهبود کيفيت فضا یارزیاب یبرا یپيدا کرده و معيار

در مقایسه با بسياری از کشورهای غربی عرف و هنجارهای اخالقی موجود در فضااهای  . یك خانه تا فضای کامال عمومی مطرح باشد

سابتاً بااالیی   شهری ایران باعث شده است که فضاهای عمومی این شهرها نسبت به بساياری از کشاورهای اروپاایی دارای امنيات ن    

 (1931اميرابراهيمی، ). باشند

 هماهنگی با اقلیم( و
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 .دنژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته و کار کنرباید طوری طراحی شوند که با اقليم و منابع انها بنا     

 سلسله مراتب( ز   

به بيان دیگر . ها هویت می بخشد اصل سلسله مراتب نقش بسيار مهمی در تعریف اجزا و کل یك مجموعه ایفا نموده و به آن          

ها و همچنين ارتباط هر یك  تواند در تعریف نظم حاکم بر مجموعه ها و ارتباط بين اجزای آنمی این اصل یكی از معيارهایی است که 

این ویژگی های سلسله مراتب حاکم بر  بنابر. یف مختصات هر جزء ایفای نقشی بنيادین را عهده دار باشداز اجزاء با کل مجموعه و تعر

مجموعه ها ابزار مهمی است که در مطالعاتی که در تعریف و تعيين جایگاه و ارزش اجزاء و کل یك مجموعه، به منظور بيان ویژگی ها و 

و روشن شدن وابستگی اجزا با یكدیگر و با کل مجموعه انجام  ارتباط اجزاء با یكدیگرن مختصات عملكرد هر یك از آن ها، برای تعيي

 .می پذیرد، محقق را در شناسایی خصوصيات اجزاء و کل و عملكرد و نقش هر یك از آن ها مدد می رساند

 نتیجه گیری 

می کند و همچنين یك  مجموعه تسهيالتی را برای باشد که در آن، نوع وسيله تغيير  پایانه، یكی از انواع تسهيالت حمل و نقل می

اجتماعی در طراحی پایانه ها می توان به مكان نامناسب،  در واقع از دغدغه های پایداری .مسافر، بار و وسایل نقليه ایجاد می کند

تأکيد بر . ی مبذول گردددسترسی ها، تعامالت اجتماعی و کمبود فضای سبز توجه کرد که می بایست در جهت رفع این مهم، اقدامات

سایرین، رضایت خاطر  پایداری اجتماعی و افزایش تعامالت اجتماعی باید به نحوی باشد که مسافران از محيط کالبدی خود و ارتباط با

انسان می حس مكان نيز یكی از نياز های روانی . باید در پی افزایش تعامالت اجتماعی و همبستگی انسان ها باشد داشته باشند و معمار

حس مكان رابطی بين . که کمبود آن سبب بی عالقگی به محيط، یكنواختی و در نهایت بی روح شدن فضای شهری می شودباشد 

از اصول مهم طراحی پایانه می  که بين فرد و اجتماع می باشد که فضارا به مكانی مبدل می کند که ورود و خروج را ،گذشته و آینده

لفه های پایداری اجتماعی از مهم ترین اصولی است که باید در طراحی پایانه مورد نظر مد مؤدر کل استفاده از  .باشد هدفمند می کند

  . نظر قرار گيرد
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: تهران ،( 9۰2نشریه شماره )، معيارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای1931معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ،(  1

 انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 نشر سبحان نور، چاپ اول: ، سياحت و جهانگردی در فرآیند تمدن و قرآن، تهران1931دریایی، محمد،( 9

برنامه انتشارات معاونت : ، سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تهران 1931وزارت راه و شهر سازی ، ( ۰

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ، ویرایش اول -ریزی

  دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول: ، فرایند مدیریت جهانگردی، تهران 193۰الوانی، سيد مهدی، پيروزبخت، معصومه،  (1
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مسكونی براساس اخالق اجتماعی درمحالت  صميمی فر، فاطمه ، و مهدی حمزه نژاد ، استخراج اصول شكل دهنده ی پایداری( 3 

  1931اسالمی، مشهد ، - همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی ،

دومين کنفرانس برنامه ریزی و  نوچيان، ارش، و مجتبی رفيعيان، ارائه الگوی مناسب مكان یابی پایانه های مسافربری برون شهری، (3  

 1933دانشگاه فردوسی مشهد،  ، مشهد،مدیریت شهری

همایش ملی معماری  پایداری اجتماعی نواحی مسكونی ، صالحی ، عاطفه، و مهدی فارغی ، بررسی آسایش روانی و فيزیكی موثر در( 3

  1933و شهرسازی معاصر ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بيضاء ، 

اجتماعی به منظور ایجاد پایداری  بذرافكن ، کاوه ، و مریم گچ کوب ، بررسی نقش فضا های عمومی در شكل گيری تعامالت( 11

 1931شهرسازی و مدیریت انرژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان ،  همایش ملی عمران ،  معماری ، اجتماعی در شهر ها ،

سومين کنگره  مسافری در ایران،( منظوره)مُده  های چند سنجی احداث ترمينال افندی زاده، شهریار، و اميرمسعود رحيمی، امكان (11

 1931مهندسی عمران،  -دانشگاه تبریز، دانشكده فنی  ملی مهندسی عمران، تبریز،

ترکيبی برای حل مدل بهينه سازی همزمان  کالنتری، ارائه الگوریتم فراابتكاری،معروف، و نوید  ،افندی زاده، شهریار، نسترن (12

 1931ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان، ششمين کنگره  طراحی شبكه اتوبوسرانی و مكانيابی پایانه،

موسویان، سيدابوالحسن، پایانه های بار و مسافر و ضرورت بهره برداری بهينه از آنها، اولين کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر  (19

 1933ساختها، تهران، دانشگاه تهران، 

ارزیابی مطلوبيت پایانه ها و سنجش اثرگذاری آنها بر توسعه حمل و نقل تيموری کرمانی، حسين و ميرنصر عدالت حقی، مدل  (11

پایدار، دوازدهمين کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافيك ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، معاونت حمل و نقل و 

 1931ترافيك شهرداری تهران، 

جفيان، مكانی یابی پایانه های برون شهری در شهر رشت، همایش ملی معماری برنافر، مهدی؛ حميدرضا ضابط محبوب و سارا ن( 1۰

 1932پایدار و توسعه شهری، بوکان، شرکت سازه کویر، 

بذرافكن، کاوه و مریم گچ کوب، بررسی نقش فضا های عمومی در شكل گيری تعامالت اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی ( 11

 1931ران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی، اردستان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان، در شهر ها، همایش ملی عم

 عمومی شهری بومی ارائه سياستها و راهبردها، مویدی، محمد، بررسی نقش و تأثير فرهنگ و آیين بر پایداری اجتماعی فضاهای( 13

خاوران،  عماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالیپایدار با محوریت از م همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه

1932 

معماری،تعيين شاخص های تأثيرگذار بر توسعه  داودی، سعيد، محمدحسن فالح، و محمد علی آبادی، پایداری اجتماعی و( 13

 ی بومی تا شهر پایدار، مشهد،معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معمار همایش ملی پایداری اجتماعی در معماری،

 1932موسسه آموزش عالی خاوران، 

مویدی، محمد، تحقق پایداری اجتماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی شهری سرزنده انسان محور، همایش ملی ( 13

 1932معماری و شهرسازی انسان گرا، قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، 
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؛ کامليا کاوه و ملوری پورعلی، دستيابی به پایداری اجتماعی در فضاهای عمومی شهری از طریق پاسخگویی متدین، حشمت اهلل( 21
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