
 

  7، پياپي3، شماره2، دوره1398 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

  رويكردي تحليلي بر اصول معماري پايدار(سبز) در فضاهاي شهري

  فروزان شاهرخي

  كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي گرايش ترويج و آموزش كشاورزي، شهرداري كوهدشت

   1398/11/30:پذيرش تاريخ 1398/10/1                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

 مقابل در امروز انسان نياز از ناشي نيز اين كه بوده يايدار توسعه و پايدار معماري از برخاسته سبز معماري

معماري پايدار يك تركيب چند ارزرشي است و ، است حاضر صرع مصرفي و صنعتي جهان سوء ييامدهاي

است كه باعث مي  …هماهنگي با محيط  مصالح مناسب و  ،اجتماع ،زيبايي شناسي، محيط ها شاملارزشاين 

در يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم، هم از لحاظ   تمام اصول معماري پايدار شود

نوع معماري پايدار داراي  ديداري و رواني و هم از لحاظ پاكي مي شود، تجسم يابند. در هر منطقه يا كشوري

پژوهش حاضر با هدف تحليل اصول معماري پايداري( سبز) در در اين راستا،   .متفاوت است يهايويژگي

  با بهره گيري از منابع كتابخانه اي با روش توصيفي تدوين شده است.فضاهاي سكونتگاهي 

 اي شهرياصول پايداري، معماري، سكونتگاه هاي انساني، فضاهواژگان كليدي: 
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  مقدمه

 هدف و است پذير امكان پيرامونش، دنياي در انسان فعاليتهاي درك با تنها معماري، و محيط شناخت

 اصل مهمترين انساني، طراحي .دانست كالبدي شكل درون در انساني، هايه انگار ايجاد ي توانم را معماري

 اين پردازدي م جهاني زيست نظام ي دهنده تشكيل اجزاي تمام زيستي قابليت به كه است پايدار طراحي

 بقاي و حيات تداوم كه دارد زيستي هاي نظام اي زنجيره عناصر حفظ به نياز در ريشه عميق، طور به اصل

 امنيت، كه است هايي محيط ساخت و خلق معماري، نقش ترين ضروري .آنهاست وجود به منوط انسان،

يمهلباني،  گرج و ارمغان(بخشد تداوم را خود ساكنان وري بهره و رواني صحت فيزيكي، آسايش مت،الس

1388 :27(.  

 ممكن چون كنند سپري را زيادي عمر صرفا كه كنيم خلق بناهايي كه نيست اين معماري در پايداري مفهوم

 توان مي را معماري آن باشد نداشته هماهنگي حال زمان نيازهاي با ساله صد چندين عمر با بنا يك است

 است فضايي خلق گونه هر بستر كه طبيعت: اول .باشد پاسخگو خود حال زمان نيازهاي به كه ناميد پايدار

 اصلي هاي ريشه از يكي آن نگهداري و حفظ و استفاده در برخورد چگونگي و آن با ارتباط و طبيعت

تحليل بر در راستاي موارد مذكور؛ پژوهش حاضر با هدف؛  ).18: 1395(ضرغامي و همكاران، است پايداري

در واقع؛ معماري پايدار؛ يكي از جريان تدوين شده است.  اصول معماري پايدار(سبز) در فضاهاي شهري

هاي مهم معاصر است كه عكس العمل منطقي در برابر مسائل و مشكالت عصر صنعت به شمار مي 

  ).121: 1388(ملت پرست، رود

زير اشاره رتباط نزديكي با موضوع تحقيق دارند مي توان به اجمال  به مواردي از قبيل ه تحقيقاتي كه ااز جمل

  كرد

و  تدوين نموده اند زيست محيط حوزه در آن نقد و پايدار معماري) تحقيقي با عنوان: 1389گرجي مهلباني(

معمــاري پايدار نياز دارد كــه در رابطه با فرآيند ديده شــود. به عنــوان قدرتي كه پايــدار مي معتقدند: 

در اين حالت سوال اساسي مطرح مي گردد؛ اينكه چه كند، آنچــه را كه قابليت پايدار شــدن دارد. چرا كه 

  شوند. چيزي مي بايستي پايدار شود و در اينجاست كه راه حل ها تشخيص داده مي

  پرداخته است. برتر معماري خلق در پايدار معماري اصول و ها شاخص)، به تحليل  1390نمكي(
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محيط زيست، اقليم زيستي ، عنوان كرده اند: رويكردهاي معماري پايدار) در مقاله اي با عنوان: 1391بايرامي(

مهم ترين عوامل تاثيرگذار در و تغييرات آن، كاهش مصرف انرژي، ساختمان سبز و مسائل بوم شناختي از 

شكل گيري رويكردهاي معماري پايدار در اليه هاي گوناگون فرايند طراحي، فرايند ساخت و توليد مصالح 

  .مي باشند

 ي مطالعه( روستايي بومي معماري در پايدار معماري الگوهاي جايگاه) به  تحليل 1393رضايي و همكاران(

 هلسم روستا هاي نساختما و بافت) پرداخته اند، و به بيان اين نتايج پرداخته اند كه هلسم روستاي: موردي

 تابستان، در نسيم ازبهره مندي  براي نما در كوچك ايوان از استفاده .است گرفته شكل اقليم، اساس بر

 از استفاده و معابر گيري جهت بنا، استقرار ي نحوه و فرم كوچك، بازشوهاي قطور، ديوارهاي ساخت

 در پايدار معماري اصول از هايي نمونه را آنها توان مي كه اند گرفته شكل اصولي جهت در محلي، مصالح

 .كرد قلمداد روستايي بومي معماري

با خالق به بيان اين موضوع پرداختند؛  شهر و پايدار ) در مقاله اي با عنوان: معماري1394گلريز و همكاران(

معماري پايدار و توسعه شهرهاي پايدار و خالق مي توانيم عالوه بر ايجاد يك فضاي به كاربردن اصول 

  .راحت و با آسايش براي زندگي از تهديدهاي پيشرو جلوگيري نمائيم

به بيان اين نتيجه  پايدار معماري سوي به گامي سبز معماريدر پژوهشي با عنوان: )، 1397دربان و جوادنيا(

كه ساختمان پايدار عالوه بر، برآوردن نيازهاي جسمي انسان ها، نيازهاي روحي آن ها را نيز پرداخته اند: 

مرتفع مي سازد و در واقع نظام هايي هستند كه توسعه پايدار را در سطح جامعه براساس سالمت بشر، بهره 

ايت ساخت ابنيه در وري و رفاه، بيان مي كنند. اميد است كه بتوان از اين طريق قدمي كوچك در مسير هد

  .طبيعت سبز برداشت و معماري سبز و پايدار را در كنار طبيعت سبز به ارمغان آورد

  روش تحقيق

، با بهره كتابخانه اي است -روش به كار گرفته شده در اين تحقيق؛ عمدتاً توصيفي و مبتني بر منابع اسنادي

  پايدار در سكونتگاه هاي انساني پرداخته شده است.و واكاوي مفهوم معماري گيري از منابع موجود به تحليل 
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 يافته هاي تحقيق

 انواع سبك معماري پايدار

باشد كه چندين شاخه ي معماري را در بر خواهد گرفت. معماري پايدار يكي از انواع سبك هاي معماري مي

 (اشاره كرد اكوتك و معماري معماري سبزتوان به از انواع اين شاخه از معماري مي

(https://rayamag.com/blog 

  اصول طراحي معماري پايدار

  
  اصول طراحي معماري پايدار: 1شكل

/3217.com/pedia/tag/808https://civil  

  

  تعاريف ساخت و ساز پايدار

  ساخت و ساز پايدار اين چنين تعريف شده است:

كه هدف از » محيط پاك و سالم بر اساس بهره برداري موثر از منابع طبيعي و اصول اكولوژيكيمديريت يك «

طراحي ساختمانهاي پايدار كاهش آسيب آن بر روي محيط و منابع انرژي و طبيعت است، كه شامل قوانين 

  زير مي باشد:



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

395 

 

  

  : ساخت و ساز پايدار2شكل

  

توان اين چنين تعريف نمود: ساختماني كه كمترين ناسازگاري و  بنابراين بطور خالصه ساختمان پايدار را مي

  مغايرت را با محيط طبيعي پيرامون خود و در پهنه وسيع تر با منطقه و جهان دارد.

بنا به تعريف ذكر شده، معماري پايدار بايد در سه حوزه اعمال شده و اين سه مرحله به طور خاص مورد 

  صورت زير قابل تبيين مي باشند: اهميت قرار دارد. اين مراحل به
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  : مراحل اعمال معماري پايدار3شكل

  مرحوم استاد پيرنيا معتقد است:

معماري ايراني بر پنج اصل مردم واري، خود بسندگي، پرهيز از بيهودگي، درون گراي نيارش (استاتيك) به 

راني بر اصول قائم بوده است همراه بهره گيري از پيمون(مدول)نهاده شده است. در حالي كه معماري اي

معماري پايدار نيز داراي اصول مشخصي است. معماري پايدار به دنبال دستيابي به راه حلي مسالمت آميز در 

  همزيستي سه عامل اساسي: عناصر غير ارگانيك، ارگانيسم هاي زنده و انسان است.

اين منجر به افزايش امالك، ساختمانها  معماران بايد بپذيرند كه اجتماعات بشري در حال گسترش هستند و 

، انرژي و مابقي منابع خواهد شد.اين امر باعث رشد معماري پيچيده و دانا در بستر اكوسيستم جهاني متشكل 

  از سه عامل فوق مي شود.

آيتمي كه بسيار مطرح شده اشاره بر اين امر است كه انسان و به طبع آن معماري معاصر نشات گرفته ازآن، 

ساليان دراز راهي را كه پيموده در جهت بي ثباتي اكوسيستم هاي جهاني است اما در دهه اخير با مشكالت 

زهاي گلخانه اي، تغييرات آب پديده آمده از جمله گرم شدن كره زمين، آب شدن يخ هاي قطب، افزايش گا

سنتي هر منطقه اي  - و هوايي دست اندركاران را به فكر راه چاره واداشته. نكته جالب اينكه معماري بومي

درصد قابل توجهي از همزيستي با طبيعت را به صورت نهفته در خود جاي داده بود كه با مفاهيم مطرح شده 
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فرهنگي بسيار پر رنگتر  -اهيم در معماري ايراني به لحاظ اقليميدر معماري مدرن كنار گذاشته شدند اين مف

 نيدر ا يداريگوناگون پا يكردهايرو يبررس  يو معمار ياصول حاكم بر طراحمطرح بوده  در جدول زير 

  ارائه گرديده است. نهيزم
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  اصول حاكم بر طراحي و معماري  بررسي رويكردهاي گوناگون پايداري در اين زمينه :1جدول 

  موضوع اصلي

  

اصول طراحي معماري 

  رايج (معاصر)

اصول طراحي معماري پايدار 

  اكولوژيكال

  اصول و الگوهاي پايداري در معماري ايران

  الگوهاي پايداري  اصول پايدار

  منابع انرژي

برگشت و از نوع غير قابل 

مخرب ، اتكا به سوخت 

هاي فسيلي يا نيروهاي 

هسته اي، در اين روش 

سرمايه هاي طبيعي تحليل       

  مي رود.

هر لحظه امكان پذير و شدني است: 

  برگشت پذير.

خورشيد، باد، زيست توده، در اين روش 

  امكانات خورشيدي سودرسان است.

  درون گرايي

بادگير،گنبد،جهت گيري 

وسايل غير فعال ،  تجهيزات و

ظرفيت حرارت مصالح 

  ساخت مايه اي متناسب

  مواد مصرفي

مواد با كيفيت ناشيانه 

  مصرف  مي شوند.

سموم استخراجي و مواد 

كم كيفيت در خاك،هوا و 

  آب رها مي شوند.

مواد برگشت پذير در چرخه طوري قرار 

گرفته اند كه در يك فرايند در حالي كه 

براي فرايندي زباله محسوب مي شوند، 

ديگر خوراك محسوب مي شوند، 

 طراحي براي بازيابي، بازگرداني، انعطاف

پذيري،اصالح ساده و دوام صورت         

  مي گيرد.

خودبسندگي و 

  بوم آوردي

  يه هاي بوم آوردساخت ما -

ستفاده ي جايگزين مثل ا -

  رابطه اي كشاورزي و معماري

  بسيار و منطقه اي  آلودگي

مختصر،اجزاء و حجم زباله ها طوري 

است كه جذب و دفع آنها با قابليت 

  هاي اكوسيستمي مطابقت دارد.

  پرهيز از بيهودگي
  كاشي هاي معرق:

  استفاده ي كامل از نخاله ها

  مواد سمي و

  بيماري زا
  عمدتا وجود دارد ومخرب

 به ميزان محدود و با توجه به فراوان در

  رويدادهاي خاص وجود دارد.
  خودبسندگي

بازيافت مصالح حاصل از 

  طبيعت

  احتساب مسائل

  بومي، منطقه اي

محدود مي شود به اجابت، 

نيازهاي اجباري و الزامي 

شبيه الزامات قانوني زيست 

  محيطي

 تو كار و غير قابل انتقال ، پوشش دهنده

مقداري زيادي از نشان زد هاي زيست 

محيطي واقف بر كل دوره ي زندگي 

از استخراج مواد تا آخرين يك پروژه 

  مرحله چرخه

  بوم آوردي

  مردم واري

تاكيد بر مسايل محيطي آب و 

  كشاورزي

بوم شناسي و 

  اقتصادي

دو نقطه اي مقابل هم مورد 

مالحظه قرار مي گيرند با 

  نگاهي كوتاه مدت

و نقطه اي همساز و همسو فرض          د

  مي شوند، با نگاهي بلند مدت

مردم واري، 

خودبسندگي و 

  پرهيز از بيهودگي

  مكان يابي شهري

 1389منبع: زياري و همكاران، 
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  شهرهاي پايدار جهان

  

  : شهرهاي پايدار جهان4شكل

/sustainablecities31/02/1396/20226http://memari.online/ 
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  نهفته هاي معماري پايدار بومي ايران

  

  نهفته هاي معماري پايدار بومي ايران: 5شكل

  

  نتيجه گيري

ارتقاء سطوح  زير بناي معماري پايدار به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه پايدار شهري و به عبارتي

اجرايي اين ، پياده سازي اصول معماري پايدار مستلزم زمينه سازي كيفي در زندگي شهري است

در واقع مي بايستي اصول معماري پايدار با توجه به ويژگي هاي  اصول در فضاهاي سكونتي است.

راهكارهايي كه مي تواند به تحقق معماري پايدار در ، از جمله بومي هر منطقه پياده سازي شوند

ماري گذشته ايران و الهام گرفتن از معسكونتگاه هاي انساني كمك كند مي تواند به مواردي از قبيل: 

، پياده سازي ويژگي تلفيق روش هاي ساختمان سازي سنتي با روش هاي جديد به طرح هاي نوين

ها و پتانسيل هاي محيطي هر منطقه در طراحي ها و ساخت و سازها، بهره گيري از انرژي هاي 

  ي اشاره نمود.بهره گيري از تجارب موفق جهاني و توجه به رويكرد پايداري اجتماع تجديدپذير،

  



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

401 

 

  منابع

 معماري رويكرد با رابطه در ايران بومي معماري ارزشهاي)، 1388(يمهلباني؛ گرج يوسف و مريم ارمغان،

  . 35-20تهران ، 126 شماره روستا، محيط و مسكن نامه فصل ، پايدار

، رويكردهاي معماري پايدار، اولين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري، 1391سميرا، ، بايرامي
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 بـومي  معمـاري  در پايـدار  معمـاري  الگوهـاي  جايگـاه )، 1393ي، مسعود، وثيق، بهزاد و ابراهيم مرادي(رضاي

  .45و 44)، مجله فرهنگ ايالم، دوره پانزدهم، شماره هلسم روستاي: موردي ي مطالعه(روستايي

 معماري  با آن تطبيق و بومي )، معماري1389زياري، كرامت اله، بيرانوندزاده، مريم و ابراهيم رستم گوراني(
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، فصلنامه معماري شهر پايدار، سال چهارم، شماره اسالمي -ايراني شهر در سنتي هاي خانه بومي معماري با
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معماري پايدار و شهر خالق، اولين  )1394(راد و محمد بندي نصرآباديمحسن؛ عليرضا صبوري ، گلريز
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