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چکیــــــده
امروزه در نتیجه تعارضات روزافزون انسان در محیط زیست از جمله آلودگی های محیطی و
تمام شدن منابع تجدیدناپذیر و همچنین تبعات توسعه سریع شهرها  ،نگرانی های بسیاری پدید
آمده است .مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان راه حلی برای مشکالت دنیای مدرن در اولویت
سیاست کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است .در این ساختمان ها از مصالح سبز و تکنولوژی
سبز یعنی مواد و مصالح قابل بازگشت به چرخه طبیعی استفاده می شود.
در این پژوهش به اصول طراحی ساختمان های سبز  ،روش های طراحی و مزایای استفاده از
آن پرداخته شده است .در پایان میتوان نتیجه گرفت که معماری سبز عالوه بر توجه به نیازهای
جسمی انسان نیازهای روحی آنها را نیز مرتفع میسازد.
از شیوه های مطالعاتی تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب و مقاله در جمع آوری این پژوهش به
صورت کیفی استفاده شده است.
واژگــــــان کلیــــــدی
معماری سبز  ،توسعه پایدار  ،انرژی  ،منابع تجدید پذیر
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تعـــــــاریف
معماری سبز ( (Green Architectureیا معماری پایدار
با عناوین دیگری نیز شناخته شده اند از جمله  :توسعه پایدار
 ،طراحی اكولوژیك  ،معماری سازگار با محیط زیست ،
معماری سازگار با زمین  ،معماری محیطی و معماری
طبیعی.

معماری پایدار ،معماری است كه در آن طراح ،استفاده
كننده از بنا را به سمت استفاده اندك از منابع تجدیدناپذیر
زمین و همسازی با اقلیم با بیشترین بهره ،توام با حداقل
آسیب به محیط زیست و زمین سوق می دهد.
https://www.archdaily.com
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واژگــــــان و اصطــــــالحات
مفاهیم لغوی پایداری
دوام  ،ماندگاری  ،استقامت  ،ثبات  ،همیشگی و مقاومت کننده.

ریشه لغوی و عبارات مرتبط در انگلیسی
 Sustainحمایت  ،زنده نگه داشتن  ،ادامه دادن مستمر
 Sustenanceفرآیند پایداری زندگی
 Sustainableپایداری  ،صفتی که چیزی را توصیف می کند که باعث
آرامش و تامین زندگی و در نتیجه تداوم زندگی منجر می شود.

اصطالح پایداری
در سال  1986توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان
رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل
آینده برای مقابله با نیازهایشان مطرح شد .
https://www.archdaily.com
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ویژگــــــی ساختمان های ســــــبز
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سیستم های تهویه به منظور گرمایش و سرمایش پربازده
مواد طبیعی و غیر سمی
چشم اندازهای طراحی شده برای به حداكثر رساندن انرژی خورشیدی
غیرفعال
بوم آوردی
منابع انرژی جایگزین مانند انرژی خورشیدی یا باد
وسایل برقی برای صرفه جویی در انرژی
حداقل صدمه به زیستگاه طبیعی
تجهیزات لوله كشی در جهت صرفه جویی در آب
استفاده بهینه و كارآمد از فضا
استفاده مصالح بازیافتی معماری
استفاده سازوار از ساختمان های قدیمی تر
مسئولیت پذیری در مورد چوب جنگل ها

https://www.archdaily.com
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برخي از اهداف معماری پایدار را می توان اینگونه بر شمرد

https://www.archdaily.com

•اهمیت دادن به انسانها و حفظ
آنها
•كاربرد مصالحی كه با محیط
خود همگن باشند
•حداقل استفاده از انرژی های
سوختی و حداكثر بكارگیری
انرژی های طبیعی
•حداقل تخریب محیط زیست
•بهبود زندگی انسان ها از نظر
فیزیكی و روانی
•بهبود یافتن آب و هوا،
جلوگیری از اتالف انرژی
مصرف شده و جلوگیری از
اثرات منفی ساخت و ساز4/20
بر

ارزیابی ساختمان سبز
پنج اصل

ساختمان سبز در چهار حوزه اصلی شامل مالحظاتی است كه این حوزه ها
عبارتند از  :توسعه سایت  ،انتخاب مواد و به حداقل رساندن  ،بهره وری
انرژی و كیفیت هوای درون ساختمان.
اصول كلیدی استراتژی هایی كه با پنج عنصر اصلی طراحی سبز مرتبط
هستند عبارتند از:
طراحی سایت پایدار  ،حفاظت از آب و كیفیت  ،انرژی و محیط زیست ،
كیفیت محیط داخلی و حفظ مواد و منابع  .طراحی سایت
پنج اصل طراحی
ساختمان سبز

پایدار
حفاظت از آب و
کیفیت
انرژی و محیط
زیست
کیفیت محیط
داخلی
محافظت از مواد و

https://www.archdaily.com
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اصول معماری پایدار

سیستم های آب
ساختمان های طبیعی
طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز
معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز

 -1آب در معماری پایدار
آب می تواند ذخیره  ،فیلتر و استفاده مجدد شود .جریان طراحی سبز روش هایی
برای استفاده از آب باران  ،سیستم های آب خاكستری و استخرهای طبیعی معرفی
می كند .
آب خاکستری :ظرفشویی–
دستشویی–لباسشویی–
آشپزخانه وحمام.
استفاده :آبیاری فضای سبز
سیفون توالت
گلخانه ها
کارخانه ها
و
محوطه
پارکینگ
شستشوی ماشین
http://www.memarnet.com/fa/node/2855
مخازن :استیل
پالستیکی
6/20
بتنی

اصول معماری پایدار
 -2ساختمان های طبیعی

سیستم های آب

ساختمان طبیعی شامل سیستم های ساختمانی است كه تاكید بر پایداری دارند .
برای پایدار بودن  ،از مواد بازیافتی استفاده می كند  .عالوه بر تكیه بر مصالح
ساختمانی طبیعی  ،تأكید بر طراحی معماری نیز افزایش می یابد  .جهت گیری
یك ساختمان  ،در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه و سایت و تاكید بر تهویه
طبیعی از طریق طراحی  ،باعث كاهش هزینه شده و تاثیر مثبتی بر محیط
زیست خواهد داشت.

ساختمان های طبیعی
طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز
معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز

http://honartech.ir

تصوی
ر2

http://honartech.ir

تصویر3
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اصول معماری پایدار

سیستم های آب

 -3طراحی غیر فعال خورشیدی
به استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش و یا خنك سازی اشاره دارد.
دارای قطعات متحرك و سیستم های مكانیكی هستند  ،نیاز به نگهداری كمتری
دارند و می توانند هزینه های گرمایش و خنك سازی را كاهش و یا از بین ببرند
 ،راحتی  ،زیبایی شناسی  ،سازگار با محیط زیست از دیگر مزایای این روش
می باشد  .طراحی غیرفعال خورشیدی با موارد زیر انجام می شود:

ساختمان های طبیعی
طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز
معماری زنده
بام های سبز

شكل و فرم ساختمان ها

ویژگی های غیر فعال خورشیدی

جهت نماها

طراحی پالن و برش ساختمان

عایق حرارتی و ذخیره حرارتی
دیوارهای بیرونی

عایق حرارتی و جذب حرارتی سقف

دیوارهای سبز
8/20

اصول معماری پایدار

سیستم های آب
ساختمان های طبیعی
طراحی غیرفعال خورشیدی

مصالح ساختمان های سبز
معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز

 -4مصالح ساختمان های سبز
مصالح ساختمانی سبز از منابع
تجدیدپذیر تشكیل شده اند که باعث
كاهش هزینه نگهداری ،حفظ انرژی
و بهبود بهره وری ساكنان می شود.
این مصالح را می توان با ویژگی
هایی مانند قابلیت استفاده مجدد و
بازیافت  ،میزان انتشار پایین گازهای
سمی یا آلوده كننده محیط  ،میزان
طول عمر و تولید بومی انتخاب کرد.
مواد مورد استفاده در بسیاری از
ساختمان های طبیعی  ،رس و شن و
ماسه  ،زمین (مانند كیسه زمینی یا
خاكی)  ،چوب (تخته چوبی  ،قاب
چوبی و یا تیرهای چوبی)  ،نی ،

https://www.archdaily.com
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اصول معماری پایدار

سیستم های آب
ساختمان های طبیعی

 -5معماری زنده
مصالح هوشمند مصالحی است که توانایی درک رویدادهای محیطی را داشته و
نسبت به آن واکنش نشان میدهند .این مصالح قادرند شکل  ،فرم  ،رنگ و انرژی
درونی خود را به طرز برگشت پذیر در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و یا شیمیایی
محیط اطراف تغییر دهند .معماری زنده بر این فرآیندها تمركز می كند و
عملكردهای اكولوژیكی را در ساختمان ها به منظور جذب  ،ذخیره و فیلتر آب،
تصفیه هوا و پردازش سایر مواد مغذی متمركز میكند.

طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز
معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز
https://www.archdaily.com
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اصول معماری پایدار

سیستم های آب
ساختمان های طبیعی

 -6بام های سبز
مزایای اصلی بام سبز تنظیم دما درون و بیرون ،بهبود انرژی و افزایش عمر
سقف  ،تامین سالمتی انسان ها  ،ایجاد فعالیت های كشاورزی  ،زیباسازی محیط
 ،افزایش ارزش دارایی  ،كاهش صدای داخل یك ساختمان می باشد.

طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز

معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز
تصویر4

http://ideaandcreativity.com/

تصویر5
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اصول معماری پایدار

سیستم های آب
ساختمان های طبیعی
طراحی غیرفعال خورشیدی
مصالح ساختمان های سبز

معماری زنده
بام های سبز
دیوارهای سبز

 -7دیوارهای سبز
دیوار سبز می تواند با كاهش انرژی
امواج صوتی باعث انحراف در
مسیر امواج صوتی شده و آلودگی
صوتی را تقلیل دهد.
انواع دیوار سبز
 .1دیوار فرازشی گیاهان صعود
كننده دیوارها را به طور طبیعی
پوشش می دهند .آن ها با كمك یك
داربست یا دیگر ابزارها رشد می
كنند .
 .2دیوار سبز آویزان این روش می
تواند در یك ساختمان چند طبقه از
طریق كاشت گیاه انجام شود.
 .3مدول دیوار سبز كه نیاز به

تصویر6

www.greenroofs.com
www.greenroofs.com

تصویر7
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روش های دستیابی به طراحی پایدار
 -1مرحله صرفهجویی در منابع  :این اصل از یک سو به
بهرهبرداری مناسب از منابع و انرژی های تجدید ناپذیر
مانند سوخت های فسیلی در جهت کاهش مصرف می
پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه
بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار
توجه جدی دارد.
 -2مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی :
دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر و نظریه
استوار شده است  ،که ماده از یک شکل قابل استفاده
تبدیل به شکل دیگری می شود  ،بدون اینکه به مفید بودن
آن آسیبی رسیده باشد.

 -3مرحله طراحی برای انسان  :اصل طراحی برای
انسان
https://www.archdaily.com
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مزایای معماری سبز

•
•
•

•
•
https://www.archdaily.com

احتیاجات ساکنین آن را برآورده میکند.
سالمتی  ،رضایت  ،بهرهوری و نشاط ساکنین خود را تامین
میکند.
بهرهگیری سنجیده از راهکارهای تایید شده معماری پایدار ،
ساخت و ساز با مواد غیر مسموم کننده  ،استفاده موثر از
مصالح به دست آمده از مواد طبیعی پایدار  ،اتکا و وابستگی به
خورشید برای نور روز  ،انرژی گرمایی و الکتریکی و
بازیافت مواد را ملزم میکند .یک تلفیق معمارانه از این
راهکارها در یک ساختمان که مایه افتخار استفاده کنندگان آن و
در خدمت جهان طبیعی است.
استقرار ساختمان های روی سایت شامل دسترسی ها و
مسیرهای تدارک دیده شده سودمند.
جهت یابی ساختمان ها با توجه به خورشید و محیط اطراف.
14/20

مزایای معماری سبز
•
•
•
•

•
•
•
https://www.archdaily.com

رنگ نما ،تزئینات
ساختمان و محیط.
افزایش آسایش و بهره
وری.
بهبود دوام  ،کیفیت و
قابلیت نگهداری.
ثبات وضعیت محیط
داخلی.
پس انداز و کاهش
هزینه زندگی.
پی بردن به ساختمان
های با عملکرد باالی
خورشیدی.
انتخاب زمینه مصالح
15/20

معماران برتر در این رشته
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نمـــــونه موردی
ســـاختمان پارلمان آلمان
به دنبال تخریب گنبد رایشتاک ساختمان پارلمان آلمان ،طی بمباران
جنگ جهانی دوم ،بازسازی آن به عهده نورمن فاستر ،گذاشته شد.
وی با طراحی یک گنبد شیشهای و لحاظ کردن رمپهایی بر روی
آن ،جهت عبور و مرور ،سمبلی برای دو اصل شفافیت یک ارگان
حکومتی و نظارت مستمر مردم را خلق کرد .یکی دیگر از اهداف
طراحی خاص این گنبد ،تهویه طبیعی و نورگیری آن بود که
تصویر9
مصرف انرژی در ساختمان پارلمان آلمان را به طور چشمگیری
هنر سنگاپــور
مـــدرسه
کاهش میداد.
این اثر از جمله طرحهای معمار ژاپنی ،کنزو تانگه ،به شمار
میرود .متشکل از سه هاللی است که در نقطهای با یکدیگر
برخورد .این هاللها ،از روی زمین شروع شده و با شیبی معین
تا بام آن باال میروند و بازهم به سطح زمین باز میگردند که
سبب سهولت دسترسی به بامهای این بنا و نیز امکان کاشت چمن
بر روی آنها را میدهد .چمنی که در فصل تابستان ،بخشی از
گرمای تابیده شده بر سقف را مهار میکنند و در فصل زمستان ،به تصویر10
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نمـــــونه موردی
پــــروژه باغ بهشت
طراحی این پروژه در سال  ۱۹۹۶میالدی توسط “مهندس نیکوالس
گریمشاو” صورت گرفت و در نهایت در سال  ۲۰۰۰میالدی ،فاز نخست
آن به بهرهبرداری رسید .پروژه باغ بهشت که با هدف نمایش نیاز دائمی
انسان به انواع گیاهان ساخته شده است ،دارای گویهای بسیاری است که
علیرغم کابری غیر انسانی خود ،نمونهای موفق در زمینه معماری پایدار
به شمار میروند.

ساختمان دیوان محاسبات کشور
در طراحی ساختمان دیوان محاسبات کشور ،از پوستهای داخلی و خارجی
استفاده شده است تا هوای موجود در فضای خالی بین این دو پوسته ،مانع
از تبادل حرارتی فضای داخل ساختمان و محیط اطراف در فصل تابستان و
زمستان شود .این پروژه که در نوع خود یکی پیشگامان معماری پایدار در
ایران به شمار میرود ،به سبب این طراحی دقیق و اصولی خود ،از
شهرت باالیی برخوردار است.

تصویر
11

تصویر
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نتیجـــــه گیری
به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار  ،یك تحول بزرگ شهری ضروری است .اصولی از جمله :بر اساس نتایج
تحقیق  ،نكات زیر به عنوان توصیه هایی برای از بین بردن موانع و استفاده از فرصت ها به دست می آید.
•استانداردهای ساختمان سبز برای تقریبا هر نوع ساختمان به صورت جهاني در دسترس هستند و این استانداردها به
خوبی توسعه یافته اند و به طور مرتب بروز مي شوند .آن ها تمام مراحل چرخه عمر ساختمان را از طراحی تا تخریب
پوشش می دهند.
•ساختمان هایی كه با توجه به استانداردهای پایداری طراحی شده اند بایستی با توجه به این استانداردها نگهداری
شوند .ساختمان هایی كه قبل از تصویب استانداردهای پایداری ساخته شده اند می توانند به منظور برآورده شدن
استانداردهای پیشرفته نیز ارتقا پیدا كنند.

•ساختمان های سبز باید برخی اصول مشترك را رعایت كرده باشند از جمله :تمركز بر بهره وری انرژی  ،استفاده از
انرژی های تجدید پذیر؛ استفاده موثر از آب ؛ استفاده از مصالح ساختمانی و خصوصیات مطلوب محیط زیست؛
به
https://www.archdaily.comتوجه
•به حداقل رساندن ضایعات و مواد شیمیایی سمی تولید شده در ساخت و ساز ساختمان و عملیات اجرائی آن؛
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مراجـــــــــــــع
•
•
•
•

گالبچی ،محمود ،محمدرضا گالبچی ؛ مبانی
طراحی ساختمان های بلند ،تهران نشر دانشگاه
تهران1302،
دهخدا  ،علی اکبر  ، 1387 ،لغت نامه  ،تهران ،
انتشارات سروش
شفیعی  ،ک  ، 1386 ،فرهنگ لغت طبقه بندی شده
انگلیسی به فارسی  ،نشر دانشگاهیان
دانلد واتسون و کنت لب  ، 1376 ،طراحی اقلیمی،
اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان
 ،ترجمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی
،انتشارات دانشگاه تهران
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از توجــــه شما سپــاس گذاریـــــم.

