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 چکیده

 مشکالت موضوع و محیطی زیست های بحران ی گستره رشد به رو روند مدتهاست

 دقیق تعیین و تشخیص وجود با اخیر سالهای در که شده باعث آینده در بشر زندگی

 مختلف های حوضه سمت از رو، پیش نتایج شناسایی و بحران ی محدوده

 ارائه راهکارهای ی مجموعه که رسد می نظر به اما. گردد ارائه متفاوتی راهکارهای

 ی عرصه در زیادی مشکالت هنوز که چرا آید می ناکارامد و ناقص ای گونه به شده

 توصیفی -پژوهشی ی مقاله یک رو پیش ی مقاله.خورد می چشم به زیست محیط

 زیست های زمینه تمامی در پایداری مبحث به نگر کل و عمیق نگاهی با که است

 کوشد می نیاز مورد های معیار و ها شاخص بررسی و اجتماعی اقتصادی، محیطی،

 چراییِ به پاسخ در معماری، و طبیعت انسان، ی گانه سه ی رابطه فهم ضرورت با تا

 آگاهی گسترش و آموزش بخش در ویژه به اخیر، شده ارائه کارهایراه بودن ناموفق

 ی عرصه طراحان و مردم نگرش تغییر در نیز و دهد ارائه مناسبی راهکارهای ها

 .بردارد کوچک قدمی آن نتایج و پایداری مفهوم به نسبت  ساز و ساخت

 

 اصول شمحیطی،آموز زیست بحران پایدار، پایدار،معماری توسعه :کلیدی واژگان

  پایداری
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Abstract 

The growing environmental crisis and the problems of human 

life in the future has caused various solutions of different 

basins in recent years with regard to exact identification of 

groups crisis and recognition of ahead results. But the given 

solutions seem to be useless, because there are still many 

environmental problems. This paper is a descriptive research 

which has close look at the issue of sustainability holistically 

in all fields like environment, economy and socially. It studies 

needed indexes and necessity of understanding of the triple 

relations among human, nature and architecture to answer 

unsuccessful recent solutions especially in the fields of 

instruction and knowledge development. It also tries to 

increase the people’s understanding and changing attitudes 

and designs of arena construction by preparing suitable 

solutions due to sustainability concept and its results.  

 

Keywords: sustainable development, sustainable architecture, 

environmental crisis, sustainability principle's instructions 
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 مقدمه

و بستر طبیعی خود پدید با تغییراتی که بشر از ابتدای تولد تا به امروز در محیط 

آورده است، به چنان مرحله ی بحرانی و حساسی از تاریخ خود رسیده که ادامه ی 

حیات بدون شک نیازمند تجدید نظری کّلی در تمامی ارکان و عوامل تأثیرگذار 

 شرایط فعلی اکوسیستم است.

نظیر  یمشکالت زیست محیط فزونیافزون جمعیت جهان و در پی آن  رشد روز

انباشت پسماندها، تخریب جنگل ها، افزایش ساخت و ساز، آلودگی آب و هوا، 

انقراض گونه های زیستی، گرم شدن زمین، همه و همه بر اثر دخالت های بشر در 

تدارک انواع  درقین و متخصصین را بر آن داشته که اواًل حقمطی چندین سال اخیر 

دیگر انرژی ها برای جایگزینی انرژی های فسیلی باشند و ثانیاً بتوانند با مدّ نظر قرار 

دادن سالمت محیط زیست و نیازهای نسل های آینده با اتکای به منابع طبیعی، 

های الیزال و فناوری روز، تمامی نیازهای جامعه ی بشری را در قالب تعریف انرژی

 بهبود بخشند.« های آینده استی هر آنچه که الزمه ی تداوم نسلحفظ و پایدار»

لغتی است که جنبه های مختلف و پیچیده ی « پایدار » به طور کلّی واژه ی 

بسیاری را شامل می شود. این واژه تنها مختص راهکارهای معمارانه نیست یا راه 

حتی درباره ی  ی محیط و سیستم های مدیریت یاحل های ساختمان سازی، درباره

در واقع کلیّه ی جوانب حفظ بقای « پایداری » مالیات ها و سیستم های قانونی. 

ن اکوسیستم است. همه ی اجزاء موجود هر کاری که انجام می دهند، بسته به میزا

محیط را دگرگون می سازند. انتخاب غذا، مسکن، نیازها، ارزش ها و اهداف خود، 

و همه مستقیم و غیرمستقیم بر محیط تأثیرگذار و از  کار، سرگرمی، ارتباطات همه

 آن تأثیرپذیر است.

 مختلف و مکمل یکدیگر تقسیم کرد :توان این واژه را به چهار جنبه از این رو می
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 پایداری در منابع طبیعی -1

 پایداری سیاسی -2

 پایداری اجتماعی -3

 پایداری اقتصادی -4

 

از حیث حفظ منابع طبیعی،  «پایداری » هوم فدر این مقاله سعی بر آن شده تا م

بوم شناسی و محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گیرد، که در این میان چیزی که 

حائز اهمیت است بحث ساختمان سازی است که طبق آمارهای موجود این بخش از 

فعالیت های انبوه انسانی عالوه بر تولید بیش از نصف گازهای گلخانه ای دنیا، به 

نهایی مصرف یک ششم کلّ منابع آبی، یک چهارم چوب برداشت شده و دو پنجم ت

 سوخت های فسیلی و مواد تولید شده ی دنیا را نیز در اختیار دارند.

سال  42تا  22حال از آنجایی که پیش بینی می شود حجم ساخت و سازها در طی 

ایداری در فرآیند آینده به دو برابر حجم حاضر برسد، لذا الزم است تا رویکرد پ

طراحی و فعالیت های ساختمانی به گونه ی جدّی تری مورد توجه طراحان و عوامل 

اگرچه مّدت هاست تحوّلی « توسعه ی پایدار » ربط قرار بگیرد. از این رو مفهوم یذ

عظیم در دنیای شهرسازی و معماری بوجود آورده و توانسته به عنوان یکی از 

پهنه ی وسیعی از توجه صاحب نظران و طراحان را به  موضوعات چالش برانگیز،

خود جلب نماید، اما سؤال اینجاست که این نگاه جدید به طراحی تا چه حد توانسته 

 در جهت تحقق اهداف موردنظر موفق عمل نماید؟

چرا با وجود همه ی اطالعات علمی و تئوری ها و مقاالت و راهکارهای مختلف ارائه 

موفقیت بدست آمده در زمینه ی توسعه ی پایدار تا این اندازه شده، هنوز میزان 

 پایین است؟

اصول و ضوابط طراحی بر شناخت عالوه در راستای پاسخ به این سؤال، 

تری نسبت ای ریزبینانهی پیش روی سعی دارد تا به گونههای پایدار، مقالهساختمان
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به منظور ترویج ی رایج هابه معّرفی کلیّت راهکارهای موجود به اصالح نگرش

 های مورد نیاز در جهت تحقق این مهم نیز بپردازد.رفتارهای پایدار و بررسی آموزش

 

 

 

 توسعه ی پایدار

میالدی به صورت های مختلفی در جوامع  02مفهوم توسعه ی پایدار که از دهه ی 

علمی، سخنرانی ها، کنفرانس های متداول و نشست های مربوط به بررسی 

های زیست محیطی ظاهر شده، تالشیست برای ایجاد پُلی بین مفاهیم بحران

زمینه و اقتصادی در همین  –پایداری در موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی 

نیز تغییر پایداری نگرش در مورد رابطه و تأثیر متقابل بین انسان و محیط زیست، 

می شده و از این رو  برخالف تصورات گذشته که محیط عمالً جدا از بشر تلّقی

ارتباط انسان و محیط زیست به صورت غلبه ی انسان بر محیط نیز درک می شده، 

از قالب ابتدایی بروتلند مفهوم پایداری که با تعریف جدید آن توسط کمیسیون 

ارزشی در این زمینه، به سه  ته و چیرگی انسان با استفاده از دستاورهای باگذش

کدام از  ه محیط زیست، اقتصاد و جامعه، نقش اساسی هرای تبدیل گردیده کپایه

کنند به طوری که خلل یا ضعف در هر کدام به معنای ضعف در پایه ها را بازی می

و همین امر می تواند دلیلی باشد بر شکست راهکارهای ارائه  کلّ مجموعه است.

 .(1332)اسدی، شده در چندین سال اخیر برای حلّ بحران های حاضر

 

 یداری زیست محیطیپا

چه هدف اصلی توسعه ی پایدار فراهم آوردن بستری مناسب برای زندگی انسان،  اگر

کیفیت و ادامه ی حیات با همین ویژگی برای نسل های آینده است، با باالترین 

نباید این مطلب نادیده گرفته شود که همه ی این اهداف فقط زمانی تحقق می یابد 
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یطی و سیستم اکولوژیکی حفظ و تمامی فعالیت های که چارچوب های زیست مح

 انسانی در راستای بقای انسان و محیط زیست هر دو در کنار هم به وقوع بپیوندد.

چنانچه همزمان با صنعتی شدن یک جامعه به امر مهمی چون محیط زیست توجه 

بار  نشود، نه تنها توسعه ی اقتصادی حال نخواهد آمد بلکه گرفتاری های زیادی به

در را در درازمدت می آید که گاهی منافع حاصله از یک فعالیت صنعتی برای جامعه 

راه جبران خسارت وارده از آن صرف خواهد نمود. در حالی که در بسیاری از موارد با 

کاربرد تکنولوژی سازگار هم محیط زیست محافظت می گردد و هم با استفاده از 

دیگر نه تنها از به هدر رفتن منابع لیت صنعتی پسماندهای باقی مانده از یک فعا

طبیعی و انسانی زیادی جلوگیری می شود بلکه با حفظ منابع تجدید ناپذیر یک 

صادی جامعه نیز کمک شایانی ی اقتکشور به همراه حفاظت محیط زیست به بودجه

 خواهد شد.

 اصل پایداری به دو قسم است :« ترنرو » به طور کلّی از نظر 

و کافی برای توسعه ی این اصل شرط الزم که طبق  : اصل پایداری ضعیفالف( 

رشد اقتصادی به شرطی اقتصادی پایدار، حفظ میزان سرمایه کل است و بنابراین 

، چون سوخت های فسیلیطبیعی ادامه از منابع می تواند ادامه یابد که در صورت 

سرمایه کل برای استفاده سرمایه تشکیل و جایگزین آن شود تا مجموع انواع دیگر 

 آیندگان کاهش یابد.

بر اساس این اصل میزان سرمایه طبیعی باید در طول زمان اصل پایداری قوی : ب( 

جایگزین شدن ثابت باشد و کل سرمایه های دیگر نیز ثابت باقی بماند زیرا احتمال 

د، و به انواع دیگر سرمایه به جای سرمایه های طبیعی مثل الیه اوزون وجود ندار

عبارت دیگر در فرآیند توسعه ی پایدار سرمایه های طبیعی و سایر سرمایه ها به 

)احمدی، حاجی عنوان مکمل یکدیگر مطرح می شوند و نه به عنوان جانشین یکدیگر

 .(1333نژاد، 

 

 پایداری اقتصادی
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اقتصادی بودن یکی از جنبه های الینفک پایداری است که بهره وری اقتصادی یک 

و نتیجتاً دوام پروژه معماری از لحاظ هزینه های عملیاتی،  ژه را دنبال می نمایدپرو

می آورد و از زمان از چرخه ی زندگی بنا را به ارمغان برای مدت تعمیر و نگهداری 

می دهد )از طریق استفاده از منابع انسانی، مواد و مالی(. را افزایش این رو سودآوری 

ساخت و ساز، باید تهیه کردن صنعت داری اقتصادی، از سوی دیگر در شرایط پای

خانه را در نظر بگیرد، که آن هم هزینه ی چرخه ی عمرخانه، هزینه های نوسازی و 

توسعه، افزایش کسب و کار، رعایت قوانین، سودآوری و مدیریت ریسک را شامل 

 شود.می

ر و افزایش عالوه بر این، بحران تغییرات آب و هوایی، آلودگی محیط زیست بش

گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر و در نتیجه گرمایش کره زمین، سبب گردیده 

یا اقتصاد با « اقتصاد کم کربن » به نام که تعریف تازه ای از پایداری اقتصادی 

اقتصادی گفته    سوخت فسیلی کم مورد پسند عموم قرار بگیرد. این نوع اقتصاد به 

گلخانه ای را تولید می کند. یکی از این گازهای  گازهایمی شود که کمترین 

گلخانه ای و به شدت آسیب رسان گاز کربن دی اکسید است که بر اثر مصرف 

 .(1332)اسدی، سوخت های فسیلی در سطح زمین منتشر می شود

ن ملل که در کنوانسیون تغییرات آب و هوا از سوی سازماکشور ژاپن در خصوص 

را با توافق نامه ای  1331تصویب رسیده بود، در سال  نتیجه ی کنفرانس ریو به

با اذعان به اینکه کشورهای توسعه یافته اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 

مسئول سطح فعلی باالی انتشار گازهای گلخانه ای هستند، به سازمان ملل عمدتًا 

ی، متعهد شوند که طی آن عالوه بر کاهش میزان مواد سمّی تولیدمتحد ارائه داد 

حال توسعه بپردازند. در این میان ایاالت متحده  هر سال مبلغی را به کشورهای در

شرقی نیز از پذیرش این توافق نامه امتناع کرد و کشورهای اروپایی  2221در سال 

هر  2222آن را نپذیرفتند. از اینرو کشورهای اروپای غربی متعهد شدند که از سال 

امروز کانادا و ه کشورهای درحال توسعه بپردازند.بلغ قبلی را بسال مبلغ کمتر از م

 دارند.«  21منشور کار » ترین تأثیر را در تالش برای اجرای  ژاپن، پر رنگ
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 کنار در درآمد رساندن حداکثر به»  معنای به اقتصادی پایداری موضوع که آنجا از

 و ،(1332 مکاران،ه و جاوید) باشد،می«  سرمایه موجودی افزایش یا و حفظ

 یواژه مفهوم اجتماعی، پایداری یعنی پایداری دیگر بعد کنار در آن قرارگیری

 مشکالت از توجهی قابل ابعاد امروزه که نیز فقر بحث لذا دارد، دنبال به را «عدالت»

 معضل، این فیزیکی، ابعاد گرفته، بر در را سوّمی جهان جوامع اکثر های بحران و

 آن با مرتبط اخالقی مشکالت نیز و مسئله این عاطفی ابعاد آن، یقانون های جنبه

 رو این از اند، کرده تبدیل بعدی چند و حیاتی ی مسئله به را پدیده این همگی،

 هدف تکمیل جهت در پایداری اقتصادی-اجتماعی بُعد اصلی های شاخص است الزم

 .بگیرد قرار توجه مورد عوامل سایر کنار در پایدار یتوسعه

    

 (1332)جاوید و همکاران،  اقتصادی : –شاخص های اصلی بعد اجتماعی 

 توجه به انسان و نیازهای او -1

 کاهش اختالفات طبقاتی -2

 در الگوهای مصرف بی رویه منابعبرای ایجاد تغییر تغییر در رفتارها  -3

                                                     توزیع عادالنه و متعادل امکانات بین نهادها و طبقات اجتماعی -4

 

 پایداری اجتماعی

و عالوه بر اینها در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی به اندازه مصرف انرژی 

 .(1333)لنگ، اختمانها و شهرها اهمیت داده شودتأثیر محیطی س

 به بررسی پایداری اجتماعی پرداخته، سطح خُرد « اسپاگنبرگ »در دو سطحی که 

نشانگر مسائلی از قبیل تحصیالت، تربیت، درآمد، مخاطب اجتماعی، ارتباطات، 

سطح کالن بیانگر رابطه ی بین میزان درآمد و مشارکت و امنیت اجتماعی است و 
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توزیع. به این طریق که وقتی رشد اقتصادی میانگین درآمدها را باال می برد اما به 

 . (1332)داوودی و همکاران، یابد صورت اتوماتیک توزیع نامتوازن کاهش نمی

 در اجتماعی پایداری و توسعه برای پژوهشگر همین توسط شده ارائه های معیار

 : است زیر گونه به جامعه

  بیکاری میزانانسانی،  فقر های شاخص :اجتماعی های شاخص

 امددر توزیع، انسانی نیروی وریه بهر :اقتصادی–اجتماعی های شاخص

 کاالهای به دسترسی،دمحیطی سالمت مشکالت :محیطی-اجتماعی های شاخص

  عمومی

 ،کارگران برای گیری تصمیم در همکاری حق (:رسمی)نهادی –اجتماعی های شاخص

  . اجتماعی امنیت سیستم و سالمت به توجه و اطمینان قابلیت

 :معماری در اجتماعی پایداری توسعه معیارهای

                                 معماری ضایف   بودن پذیری اجتماع: اجتماعی تعادل -1

                        

 .ببرد باال کاربران در را پذیری کنترل احساس که شکلی به: اجتماعی امنیت -2

 جامعه تاریخ و فرهنگ در ریشه که هویت با فضاهای طراحی: معماری هویت -3

 .باشد داشته

 

 و جمعیت افزون روز افزایش نتیجه در که ای عدیده مشکالت آمدن هم روی با

 نسل نیازهای به توجه بدون شده انجام های سازی انبوه ،آن به مربوط های پیامد

 و اقلیمی خصوصیات با مغایر ساختمانهای اصولی غیر های طراحی آینده های

 در اقلیمی های ویژگی از ناآگاهی یا و گرفتن دیدهان با کلی طور به و محیطی زیست

 از اعظمی بخش ،  انرژی و منابع از درصد 42 حدود صرف با هک ساختمان صنعت
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 انرژی میزان باالرفتن با تا گردیده سبب شود می شامل را محیطی زیست مشکالت

 و قطبی های یخ شدن ذوب ، زمین کره هوای دمای ، مصرفی ناپذیر تجدید های

 از بخشی رفتن بین از و هوایی و آب تغییرات و ها آلودگی ، دریاها آب آمدن باال

  . کند دشوار حیات ادامه برای را زمین ، اوزون الیه

 تاثیر و ترین اساسی از یکی سازماندهی جهت در پایداری توسعه مفهوم رو این از

 ، ساز و ساخت صنعت یعنی محیطی زیست های بحران به روز ئلمسا گذارترین

 هایی چهارچوب و«  ارپاید معماری»  مفهوم با داد ارائه معماری از جدیدی تعریف

 و عمر ، زمان ترین کوتاه ، هزینه کمترین با انسانی هایهگا سکونت تغیر جهت در

 و امروز نیازهای دامنه وسیعتری شکل به که پایداری اصول با منطبق و باال بازدهی

 نیز«  پایدار شهر» خلق به اینگونه و باشد پاسخگو را آینده های نسل همچنین

  . یابد دست

 تولید از اجتناب ، منابع از اقتصادی استفاده دلیل به که است شهری :پایدار شهر

 دراز در مفید های سیاست پذیرش و امکان حد تا آنها بازیافت و ضایعات حد از بیش

 را هدفشان باید پایدار شهر ریزان برنامه.  باشد خود حیات ی ادامه به قادر ، مدت

 و ضایعات کمتر خروجی و مصالح و انرژی کمتر ورودی با شهرهایی ایجاد برای

 سازی شهر برای معقول و موجه جانشینی پایدار شهر . کنند متمرکز آلودگی

 ، محیطی زیست مسائل به توجه موازات به آن در و است بیستم قرن مخروب

 ،بحرینی). شود می توجه نیز حداقل کار و مناسب مسکن رینظ ، انسانی و اجتماعی

1310)  

 درآمد آن در تواند می انسان که است شهری بلکه نیست تمیز شهر فقط دارپای شهر

 وقت و تالش و کند راحتی احساس ، کند تهیه مناسب سرپناه ، وردآ بدست عادالنه

 شهری و قوی شهری اقتصاد یک ساخت.  نماید شهر تصویر از حفاظت وقف را خود

 های گروه حفظ هدف با هایی تالش با باید ، محیطی زیست نظر از سکونت قابل

 تا شود همگام ، آن کنترل و شهر اداره نوین اشکال ارائه و موجود اجتماعی

 (1332 پورغالم،). بماند محفوظ اجتماعی انسجام و همبستگی
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 :  از عبارتند پایدار طراحی اصول کلی طور به

  انرژی منابع مدیریت -1

  عمر چرخه طراحی -2

  انسان برای طرحی -3

   محیطی پایداری -4

  اقلیم با کار -2

 (Jin Kim,1998)(،1332 همکاران، و بلیل قربانی)

 

 باشد ای گونه به باید آنها از استفاده و نیاز مورد مصالح ابخانت :انرژی منابه مدیریت

 همواره بنا آن عمر طول در و بنا یک ساخت ابتدای از مداوم جریان یک طی که

 از بتوان ، خود مفید عمر اتمام از بعد حتی محیطی زیست های ارزش حفظ بر عالوه

 این فرم چه گرا . آورد عمل به بهره سازی ساختمان دیگر موارد در آن نخاله های

 دخالت دلیل به مفید عمر اتمام از بعد و ساختمان یک به ورود ابتدای در مصالح

 متفاوت ممکن است ساختمان در موجود مکانیکی های فرایند برخی و انسانی های

 استفاده مورد و آورده دست به را خود ییکارا دوباره تبدیل از پس  هم باز ماا ، باشد

  .دگیر می قرار

 جنبه و تاثیراتش ، بنا یک ساخت پروسه آنالیز برای است روشی :عمر چرخه طراحی

 را خود ذهن طراح ، مرحله این در واقع در.  زیست محیط بر مرحله هر در آن های

 دور و زوال مرحله از پس بتوانند استفاده مورد منابع که کند روندی متوجه باید

  . بازگردند طبیعت اصلی چرخه به ریزی

 به دارد تمرکز که پایدار طراحی هدف مهمترین شاید و اصل سومین :انسانی طراحی

 این .اکوسیستم اجزای تمامی زندگی کیفیت حفظ و طبیعت و انسان متقابل تاثیر

 تمامی مقام و زندگی به که ایست دوستانه نوع و و تانهدوس بشر اهداف از ناشی اصل
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 عمیقاً  اصل این که دهد می نشان تحقیقات وهبعال.  گذارد می احترام زنده موجودات

  . انسان بقای جهت اکوسیستم اصلی عناصر سلسه حفظ به نیاز از است برگرفته

 برای شکل رینبهت به زمین گذاردن باقی از است عبارت عصل این: محیطی پایداری

 پایدار محیطی نظر از زمانی تنها انسان فعالیت که تعریف این با ، آینده های نسل

 واقع به.  شود اجرا طبیعی محیط زلتن یا طبیعی منابع تقلیل بدون دبتوان که است

 طرح کلیات از شود طراحی ای گونه به باید ، بگیرد قرار که مکانی هر در ساختمان

 اکوسیستم چرخه از جزئی ار آن بتوان نهایت در که نحوی به ، آن جزئیات تا

 (1332 همکاران، و امیری)آورد. شمار به طبیعی

 عنوان به که «گرایی بوم» یا «بومی معماری» یا اقلیمی طراحی مقوله :اقلیم با کار

 از همواره ، انسان و محیط بین ایجاد در اساسی کارهای راه و طبیعی ی پدیده یک

 ، گرفته می قرار ساختمان صنعت طراحان بخصوص و همگان توجه ردمو باز دیر

 تواند می اصول این گرفتن نظر در که کاربردیست و میعل اصول سری یک شامل

 انرژی مصرف در جویی صرفه و انسان آسایش نظر از بهینه یفضای طراحی به منجر

  . گردد

 می ساخت ی مساله گونهچ که شود مشخص کامالً  باید امر این با یابی دست برای 

 باید حال عین در.  بگذارد تاثیر زیست محیط بر ساختمان عمر از مرحله هر در تواند

 تهویه.  گیرد انجام ساختمان داخلی فضاهای ریزی طرح در ای ریشه های  بازنگری

 دمیدن و شبانه پاالیش طریق از مطبوع تهویه ، سقف از هوا جریان امکان با طبیعی

 و اعمال ضمن که هستند ه اینوآوران اشکال اینها نظایر و نور کنترل ، کف زیر از هوا

 انرژی باد، نورخورشید، ، گرما همچون طبیعی منابع و انرژی توان می ، آنها رعایت

 (1332 قائمی، جزی، ترک).  داد قرار استفاده مورد را باران آب و زمین گرمایی

 های گذشته در ریشه چه اگر بومی معماری یا اقلیمی طراحی مبحث کلی طور به

 1302 ی دهه اما ، گردد می باز میالدی 13 قرن ابتدای به آن پیدایش و دارد دور

 بوم به غرب دنیای ی دوباره توجه در باشد یشاخص و عطف ی نقطه شاید  میالدی

 آن پی در و تکنولوژی پیشرفت با ، 1302 سالهای از قبل تا . معماری در گرایی

 های خصیصه و محلی های ویژگی کم کم ، معماری شدن یکنواخت و یکسان
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آنچه از فرهنگ  و ندداد گونه ماشینیسم تفکر و ابزاراالت به را خود جای اقلیمی

 ظهور دوران در که بود ای کهومتر بناهای تنها ، ماند باقیمعماری سنتی جوامع 

 به ای تازه تعریف قالب در معماری بینشرفته رفته .  بودند آمده پدید نوگرایی تفکر

 .  یافت گسترش و گرفت شکل نکردنی باور سرعتی به«  مدرن معماری»  اسم

 سنت ، فرهنگ ، بوم به توجه بدون طراحی در جدید است نگرشیاین بینش مدرن 

 مدل یک و کرده ییزدا زمینه را مواد که ای گونه به.  نظر مورد منطقه و محیط ،

 و بوم با ناهماهنگی علت به نتیجه درهند، د می ارائه ازس و ساخت برای المللی بین

 هویت رفتن بین از موجب همچنین ، داشته طبیعت بر سوء اثرات ، نظر مورد محل

 آن امروزی معماری که است این.  گردند می اطراف بومی های فضا کیفیت و

 تاس شده دور خود بوم و زمینه از که چرا ، ندارد را دیروز معماری کیفیت

 (1332پور، جعفری،مهدوی).

 هویتی بی و معماری شدن جایی هر این نتیجه در«  ردوفسکی برنارد»  که چه اگر

 معماری به جدی توجهی و بازنگری جهت در تازه جنبشی 1304 سال در ، ها بنا

 که ای گسترده تاثیرات وجود با اما (1331پی، صادقی) ، انداخت راه به بومی

 عموم عقاید و ها نگرش بر اخیر ی دهه چند در گونه درنیسمم تفکرات و تکنولوژی

 ساز و ساخت دنیای در روزه هر که بسیاری های نوآوری وجود با و نده اشتاگذ

 از. ... و دیکانسترکشن ، تک-های همچون متفاوتی های سبک ، هستیم آن شاهد

 تر اصولی ی مهبرنا یک نیازمند ، معماری هویت بازگرداندن و ها نگرش تغییر رو این

 تحقق واقع به و.  بپیوندد وقوع به مردم و جوامع کلیه اتفاق به که تریست پیچیده و

  ! کهن مرد و خواهد می نر گاو ،امر این

 

  پایدار توسعه زمینه در ها آگاهی گسترش و آموزش جهت در شده ارائه های راهکار

 

 دو در توان می پایدار هایرفتار ترویج منظور به رایج های نگرش اصالح راستای در

  (1333 همکاران، و دانشپور) :پرداخت موضوع به اصلی سطح
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 طراح اینکه برای.  است طراح نگرش از متاثر و معماری  طراحی فرایند: در اول سطح

 ایفا محیطی زیست مالحظات تحقق در را خود گری هدایت نقش بتواند سازنده و

 شکل پایداری بر مبتنی اش ارزشی و خالقیا مبانی و تفکر طرفی از باید ، کند

 و دانش ، دیگر طرف از و باشد رسیده پایداری مفهوم درک به درواقع و باشند گرفته

 آموزش برای منظور همین به باشد داشته را پایدار ساخت و طراحی های مهارت

 و پرورش مفهومی چوب چهار نوعی ، همزیستی هدف از برخورداری به معماران

 یعنی چوب چهار این ی مرحله 3 که شده ارائه نظران صاحب سمت از سترشگ

 زیست طراحی آموزش اصلی هدف 3 با دارند همخوانی ، ها روش و فنون ، اصول

  : محیطی

  محیطی زیست آگاهی ایجاد -1

  اکوسیستم با مطابق ساز و ساخت گسترش -2

  پایدار های ساختمان طراحی آموزش -3

    

»  راهبردی حوزه دو قالب در که است برداران بهره و نکاربرا به مربوط: دوم سطح

 در آموزشی راهبرد در. گیرد می قرار بررسی مورد « منابع مدیریت»  و«  آموزش

 بهره زمان در آموزش»و « ای پایه آموزش» گونه دو توان می جمعی و فردی سطح

 فرهنگ ترویج با ابتدا از افراد ای پایه آموزش در.  شناخت باز یکدیگر از را «برداری

 کاربران ، دیگر گونه در.  شوند می آشنا جمعی مشترک منافع حفظ و جویی صرفه

 های رفتار که هایی آموزش مجموع با پایدار ساختمان یک از برداری بهره زمان در

 . دنشو می آشنا ، دارد بر در ساختمان معماری های ویژگی با متناسب را پایدار

 در جویی صرفه موجب که است فرایندی و است«  ابعمن مدیریت»  دوم راهبرد

 و ها دولت عهده بر کالن سطح در عمناب مدیریت.  شود می طبیعی منابع مصرف

 .یابد می مهم نقشی کاربران رفتارهای رد،خ سطح  در و است وابسته سازمانهای
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  :پایدار معماری توجه مورد  های زمینه در بومی معماری پذیر تکرار های ارزش

  :اقتصادی های جنبه

 را داری نگه و تعمیرات های هزینه که مستحکم های ساختمان ایجاد: نیارش -1

 .دهد کاهش

 .میگردد بنا عمر افزایش باعث:پذیری انعطاف-2

 .دارد دنبال به را منابع مصرف در جویی صرفه: بیهودگی از پرهیز -3

  :محیطی های جنبه

 محیط با سازگار و اقلیمی طراحی

  :اجتماعی فرهنگی های بهجن

 امنیت تامین و کننده استفاده های نیاز گرفتن نظر در: گرایی درون -1

 جوامع فرهنگ به احترام: واری مردم -2

   (1332 همکاران، و فرکیش)

 

 پیش با که است الزم انرژی ی عرضه تثبیت برای سیاسی هدف در کلّی طور به

 برای انرژی، سیاست عنوان به و ریزی طرح انرژی تقاضای و عرضه ، مدت بلند بینی

 انواع سیاست این در. گردد مطرح نیز زمین ی کره شدن گرم موضوع با مقابله لزوم

 افزایش به رو آن ضریب که غیره و باد ، خورشیدی های انرژی شامل نو های انرژی

 تقاضای و عرضه مدت بلند بینی پیش طرفی از. شود گرفته نظر در باشد، متمایل

 و نفت، جایگزین انرژیِ توسعه و معرفی با ارتباط امر در قانون ی پایه بر انرژی،

        . گردد پیشنهاد نیز مصرف الگوی تغییر

 تصویب دولت جانب از هایی طرح سری یک زمینه همین در کشورها برخی در اخیراً

در  نو های انرژی کاربرد پیشرفت برای راهکاری ایران، کشورهمچنین در گردیده،
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 مطرح برنامه این در که آنچه البته که گردیده پیشنهاد خصوص کاهش مصرف برق 

 نو های انرژی از ای اقتصادی و منطقی ی استفاده که هیچگونه به گونه ایست ،شده

 قانون و است نرسیده بلوغ به ها انرژی گونه این آوری فن آنکه علت به و نشده

 دار هدف برای مشخصی برنامه نگرد، می سیلپتان یک عنوان به بخش این به گذاری

 کالن اهدافدر نهایت  بنابراین. است ننموده ارائه زمینه این در ها فعالیت نمودن

 نژادیان، کعبی بریمانی،).است مشخص نا زمینه این در اجرایی های سیاست و کشور

یز جدی و این مساله باز بیانگر کم رنگ بودن تاثیر طرح های ارائه شده و ن (1333

 نگرفتن میزان بحران های زیست محیطی است. 

 

 نتیجه گیری

با توجه به آنچه تاکنون درباره ی توسعه پایدار گفته شد، با وجود رشد روز افزون 

جمعیت، افزایش بهره وری از طبیعت، سوختهای فسیلی، گازهای گلخانه ای، 

ده در این زمینه، الزم بازدهی پایین راهکارهای ارائه شتغییرات آب و هوایی و نیز 

و در تربیت است اوالّ در بخش آموزش به عنوان شاخص ترین حوضه ی تاثیر گذار 

نقش تعیین کننده ی افزایش یا کاهش محدوده ی به نوعی تغییر نگرش افرادی که 

بحران را دارند، تغییری اساسی حاصل گردد، به طوری که نگاه پایدار نگاه غالب اکثر 

شود بخصوص در زمینه های مرتبط با صنعت ساخت و ساز و واحدهای درسی ب

کرده و  واردمحیط زیست. طراحان هویت، امنیت و تعادل اجتماعی را در معماری 

 و سازگارتر پایدارترهای پایداری به خلق فضاهای  هبا بهره گیری از سایر شاخص

جهت آموزش بپردازند. از طرفی دولت ها موظفند که عالوه بر ایجاد بستر مناسب 

پیشبرد  جهت، با به تصویب رساندن الیحه هایی در در نظامهای آموزشی عالی

های گسترده(مردم را موظف اهداف پایداری در بخش های کوچکتر )عالوه بر طرح 

در بخش ساخت و ساز، ساختمانها تا حد زیادی بنا بر معیارهای توسعه  کنند که

نامه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان در این زمینه آیین  پایدار اجرا گردند.

در هر کشوری، نقش بسزایی را بر عهده دارند که دولت ها می بایستی با قرار دادن 

بی و در واقع به نوعی با جلو گیری از گسترش  آنها در مسیر اهداف توسعه ی پایدار
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ه پایدار توسع نقشت و ساز های غیر اصولی و نابجا، به  پررنگ تر شدن ساخ رویه ی

 در بهبود شرایط وخیم فعلی جامه ی عمل بپوشانند.
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