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   دهیچک

 يها بیآس و شده ستیز طیمح یآلودگ باعث شتر،یب سوخت مصرف و ینیشهرنش رشد شیافزا ر،یاخ سده کی در

 هر طیمح و میاقل با سازگار یبوم يمعمار ته،یمدرن و یصنعت انقالب نینهمچ. است کرده وارد آن به را يریناپذ جبران

 ته،یمدرن اصالح و نقد يبرا جهان در که است ییها العمل عکس از یکی داریپا توسعه. سپرد یفراموش به را منطقه

 انسان دار،یپا توسعه در .شد مطرح ندهیآ يها نسل يبرا آن حفظ و يانرژ از حیصح استفاده ست،یز طیمح از حفاظت

 به ساختمان صنعت نیهمچن. است یزندگ تیفیک شیافزا آن مهم اهداف از یکی و گرفت قرار توجه مورد عتیطب و

 به ،يمعمار در داریپا توسعه بحث شدن مطرح باعث امر نیا و شد شناخته عتیطب ندهیآال مهم عیصنا از یکی عنوان

 يمعمار توسعه عدم علت دار،یپا يمعمار و توسعه فیتعار بر يمرور از پس مقاله نیا در. دیگرد "داریپا يمعمار" نام

 یم است، قیتحق یاصل هدف که داریپا يمعمار کردن ییاجرا جهت ییراهکارها یمعرف به آن، صینقا رفع و داریپا

 قیتحق روش. کرد میخواه اشاره آن نشدن اجرا لیدال و رانیا در سبز ساختمان ياجرا ضرورت به تینها در و میپرداز

  .است شده استفاده ینترنتیا منابع و مقاله کتاب، از مطالب يآور جمع يبرا و بوده یلیتحل- یفیتوص نوع از زین
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  مقدمه. 1

 با و یصنعت انقالب یط در اما گرفت یم شکل میاقل با همساز و رامونیپ طیمح عت،یطب به توجه با ابتدا در ایدن نقاط یاقص یبوم يمعمار

 دهیناد را خود يریگ شکل بستر بود، تحوالت نیا زاده که زین مدرن يمعمار .شد سپرده یفراموش به ،يتکنولوژ و یفن يها شرفتیپ

 مت،یق ارزان یمصرف يکاالها دیتول رغم یعل توسعه، حال در يکشورها در مخصوصا ینیشهرنش رشد شیافزا زمان نیهم در .گرفت

 هرچه استفاده ،يتکنولوژ میعظ يها شرفتیپ شد، شتریب یلیفس يها سوخت و يانرژ منابع به ازین .داشت دنبال به را فقر عیسر شیافزا

 ستیز طیمح به يجد يها بیآس آن دنبال به .کرد فراهم را ینیرزمیز ریذخا ریسا و نفت استخراج مانند ریدناپذیتجد منابع نیا از شتریب

 توان یم را يالدیم 70 دهه یکل طور به. شد وارد... و اوزون هیال شدن سوراخ ،يا گلخانه يگازهاد یتول ن،یزم کره شدن گرم جمله از

، 1970 سال حدود در سوخت شدن گران همزمان، و یعموم یِآگاه نیا. [21] دینام یطیمح ستیز يها نبحرا از افتنی یآگاه دهه

 واقع در. ]6[ آنهاست از یکی داریپا توسعه که ساخت فراهم را يدیجد تفکرات رشد نهیزم و کرد جادیا ایدن در را ییها العمل عکس

 توسعه نیهمچن .]7[ انداخت يانرژ مصرف و دیتول يبرا يدیجد يها روش کرف به را ستیز طیمح کارشناسان و معماران داریپا توسعه

 ییها چالش را آنها و کند یم یبررس را دوره نیا يها غفلت و کیتار وجوه پردازد، یم سمیمدرن مدارانه انسان و نقادانه یبررس به داریپا

 مطالعات ،ردایپا توسعه تفکر شیدایپ از بعد يها سال در .[21] انجامد یم بشر و عتیطب انهدام به ،یپوش چشم صورت در که پندارد یم

 صنعت .انجام شد یانسان يها تیفعال از حاصل یِطیمح يها بیآس بر مشاغل و عیصنا هیکل نقش نییتع يراستا در يا گسترده

 يزیچ سیانگل کشور در شده نجاما مطالعات براساس مثال، طور به .گرفت قرار یبررس مورد یاصل عیصنا از یکی عنوان به زین ساختمان

 و سولفور از درصد25 انتشار لئومس صنعت نیا نیهمچن .شود یم مصرف ساختمان بخش در کشور کل هیاول يانرژ از درصد 50 حدود

 شیافزا و هوا یآلودگ در يساز ساختمان یاساس نقش يمعنا به نیا که است یانسان يها تیفعال از حاصل متان از درصد10 و تروژنین

 دنبال به .[19] است بوده صنعت نیا به مربوط یآب منابع یآلودگ از درصد 16ه عالو به .باشد یم نیزم جو در يا گلخانه يگازها زانیم

 نیا یهماهنگ جهت در يا گسترده مطالعات ،يساز ساختمان صنعت به توجه تیاهم نییتع و ایدن سطح در یقاتیتحق نیچن شیافزا

 تفکرِ نیا ریتاث تحت دیبا بود، يمتعدد عیصنا و ها حرفه مشاغل، شامل که ساختمان صنعت .گرفت صورت داریپا توسعه تفکرات با بخش

 يمعمار" تفکر، نیا ریتاث تحت که است يمعمار بخش، نیا يها رمجموعهیز از یکی .[16] کرد یم هئارا خود از يا تازه تئقرا دیجد

  .]6[ شد دهینام "داریپا

  میمفاه و فیتعار دار،یپا توسعه. 2

  :میکن یم اشاره فیتعار نیا از یبرخ به قسمت نیا در است، شده ارائه داریپا توسعه از يادیز يها فیتعر کنون تا چند هر

 انـداختن  مخـاطره  به بدون را حاضر نسل يازهاین که يا توسعه": شد فیتعر شکل نیبد ملل سازمان توسط داریپا توسعه واژه

 همـان  از يبرخـوردار  در نسل هر حق فیتعر نیا رد. [17] "سازد یم برآورده خود يازهاین رفع يبرا هندیآ يها نسل ییتوانا

 يبردار بهره حد در یعیطب هیسرما از استفاده و شده شناخته تیرسم به هاست نسل گرید اریاخت در که یعیطب هیسرما مقدار

 بـر  عـالوه  داریـ پا توسـعه  تفکـر  يریگ شکل و رشد ندیفرآ در که است ذکر به الزم .شود یم نییتع آن، اصل ينابود و نه آن از

 بـود،  شـده  بـدل  ابـزار  بـه  یصنعت جوامع پس در که مدرن انسان .گرفت قرار تیاهم و توجه مورد زین انسان عت،یطب به توجه

 ارزش انـه، یگرا انسان و نهمدارا انسان ابعاد خاطر به داریپا توسعه که گفت توان یم و گرفت قرار داریپا توسعه توجه یاصل نقطه

 . افتی خاص ياعتبار و

 به بدون را بشر یکنون يازهاین که يا توسعه": است قرار نیا از شد ارائه داریپا توسعه از ویر اجالس در که یفیتعر نیتر مهم

همچنین  .]6[ ".ودش توجه زین فردا يها نسل و ستیز طیمح به آن در و ساخته برآورده نده،یآ يها نسل ازین افکندن مخاطره
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 ندگانیآ يبرا یزندگ تیفیک سطح بردن باال آن از هدف و است یزندگ اتیفیک متوجه و یفیک است يا توسعه، داریپا توسعه

  .]14[ باشد یم

  :است یقیعم نیمضام يدارا طهیح سه در داریپا توسعه

  یفرهنگ-یاجتماع يداریپا-3 ياقتصاد يداریپا-2 یطیمح يداریپا-1

 یطیمح ستیز مسائل و دارد يادیز تیاهم يمعمار با ارتباط در "یطیمح يداریپا " دار،یپا توسعه اهداف تحقق يراستا در

به عبارت دیگر توسعه پایدار در نقطه  .]14[ است واداشته یشیاند چاره به را معماران انداخته، خطر بهرا  بشر ندهیآ که

 و ساده یفیتعر به باشد آن بهتر دیشا داریپا توسعه فیتعر درین بنابرا. ]6[اشتراك سه حوزه ذکر شده، پدید می آید 

 سالمت که است يا توسعه نوع آن داریپا توسعه ": دهد قرار نظر مد را بلندمدت انهیگرا نظام رفاه که گردد بسنده ندگرایفرآ

: کند یم فیتعر نیچن را داریپا عهتوس ،یجهان بانکاز سویی  .]2[ ".بخشد بهبود بلندمدت در را یکیاکولوژ يها نظام و انسان

 نیب ما انهیجو یآشت يراهکارها و سنت سم،یمدرن به يا طلبانه اصالح يبازنگر داریپا توسعه .]11[ ".ابدی دوام که يا توسعه"

  .]9[ است دو نیا

  داریپا توسعه خچهیتار. 3

 توسعه بحث امروزه .است رفته کار به اریبس، 1973 سال ینفت بحران از پس و يالدیم 70 دهه واسط از داریپا توسعه واژه

 و جهان در ستیز طیمح طرفدار ينهادها و ها سازمان .است یالملل نیب سطح در جیرا و مهم اریبس يها بحث از یکی داریپا

 کنفرانس در 1992 سال در ها بحث نیا اوج نقطه .هستند امر نیا در لیدخ يها ارگان نیتر مهم از ملل سازمان نیهمچن

 مشهور ویر اجالس به بعدها اجالس نیا .دیانجام لیبرز يرویودوژانیر شهر در "نیزم اجالس" به معروف دار،یپا توسعه یهانج

 آن از يرویپ به ملزم جهان يکشورها و شد صادر داریپا توسعه جهت در ییراهبردها ارائه يبرا يا نامه قطع آن در و شد

 و کشورها يوزرا سطح در یجنوب يقایآفر در سبورگنژوها شهر در يگرید کنفرانس ،2002 سال در بعد سال 10.شدند

 سطح در مصوبات نیا کردن تر ییاجرا و ویر کنفرانس مصوبات بر دیتاک آن هدف و شد برگزار ستیز طیمح کارشناسان

  .]11[ بود یجهان

  [23]. المللی ضرورت توجه به راهبرد هاي توسعه پایدار از سوي مجامع علمی بین :1جدول 

تاریخ /مکان  منبع 

1972 استکهلم  کنفرانس سازمان ملل 

براندتلندت ونیسیکم گزارش 1983  

ما مشترك ندهیآ 1987  

نیزم اجالس 1992  

ریو درباره محیط زیست و توسعه  هیانیب 1992  

 21 کار دستور 1992

یستیز تنوعپیمان  نامه  1992  

آي سی پی دي عمل برنامه 1994  

نیزم منشور 1995  

لیسبون اصول 1996  



 

 
۴ 

 

متحد ملل سازمان هزاره هیانیب 2000  

 ارزیابی اکوسیستم هزاره 2005

  

  اهداف و میمفاه ف،یتعار دار،یپا يمعمار و داریپا یطراح. 4

 يرمعما ،یطیمح يمعمار سبز، يمعمار دار،یپا ساختمان ،يمعمار در يداریپا به توان یم داریپا يمعمار يبرا واژگان گرید از

  .کرد اشاره صفر يانرژ خانه و یکیاکولوژ یطراح عت،یطب دوستدار

 یطراح گرید عبارت به. ]13[ است "داریپا يمعمار" نام به یمبحث سرآغاز ،يمعمار در داریپا توسعه و يداریپا میمفاه کاربرد

 يها نامه یگواه و سبز ساختمان یانجه يشورا لیتشک امروزه. ]4[ باشد یم يداریپا به یابیدست يبرا ابزار نیتر مهم داریپا

 کی داریپا يمعمار. ]7[ دهد یم نشان را سبز ساختمان تیاهم کشورها، از ياریبس در طرح نیا ياجراآن و  يبند رتبه

 را ".دیینما عمل يا منطقه اما دیکن فکر یجهان" شعار و کند یم هیتوص را یمحل يکردهایرو است،) یبوم( يا نهیزم یژگیو

 و یاسیس ،یاجتماع ،یطیمح ،یشناخت بایز يها ارزش از يا زهیآم دربردارنده داریپا يمعمار". ]1[ دهد یم قرار هتوج مورد

  .]11[ ".است یاخالق

  :است یبررس قابل داریپا يمعمار در مهم اصل سه

  .آنها از مجدد استفاده و افتیباز ،یعیطب منابع ییجو صرفه-1

  .گذارند یم طیمح بر که یاثرات و يساز ساختمان پروسه لیتحل يبرا یشناس شرو نوع ،یزندگ چرخه براساس یطراح-2

 . پردازد یم عتیطب جهان و انسان نیب متقابل اثرات یبررس به که محور انسان یطراح-3

  .]5[ سازد یم رهنمون ضوابط از يا مجموعه به را ما اصول، نیا از کیهر در موجود يراهبردها

 .است ادوار همه به متعلق بلکه کرد نگاه آن به خاص یسبک عنوان به دینبا و ستین یآن و گذرزود سبک کی داریپا یطراح

 یاتیح ینقش، طرح تیموقع در نیا و باشد یم کل کی از يعنصر جز هر که است يا کپارچهی و جامع یطراح دار،یپا یطراح

 . [20] دارد

  :دارد اشاره یاساس نکته چند بر که است يمعمار به نگرش ینوع دهنده نشان داریپا یطراح

 وندیپ که است یقیعم میمفاه واجد خود بطن در داریپا یطراح لذا.طیمح به توجه - 3 ندهیآ به توجه -2 ییگرا تیفیک-1 

  .]14[ است يمعمار و عتیطب انسان، دهنده

 در) الدیم از شیپ يها سده پرداز هینظر و معمار( وسیتروویو شده مطرح اصول از که دهیفا و ییبایز استحکام، اصل سه

  .]14[ دیآ یم بدست آنها از يتر قیعم میمفاه ها سال گذشت از بعد باشند، یم داریپا یطراح با ارتباط

 ستمیاکوس بهتر اداره و حفظ همه، يبرا یزندگ سطح ارتقاء بهبود ،یاساس يازهاین نیتام به توان یم داریپا یطراح اهداف از

 زین فرسوده يها بافت يایاح و يبازساز مرمت، به داریپا یطراح امروزه. ]4[ میکن اشاره عادتمندترس و تر امن يا ندهیآ و ها

 ،ییبایز ،يعملکرد نظر از یزندگ یفعل ياستانداردها يپاسخگو بتوانند یمیقد يها ساختمان تا شده سبب و است کرده نفوذ

  .]8[ شوند يامروز يازهاین با مطابق ساخت يها روش و يشهر یطراح

 منطقه استقرار و ساختمان عمر طول در را یعیطب طیمح بر يناسازگار راتیتاث نیکمتر که است یساختمان داریپا ساختمان"

  ".]14[ ".دارد یجهان و يا

  . ]9[ ".است یکیاکولوژ اصول و یعیطب منابع از موثر يبردار بهره براساس سالم و پاك طیمح کی تیریمد داریپا ساز و ساخت

  داریپا یطراح به یابیدست يها شرو. 5

 یطراح و یزندگ چرخه براساس یطراح منابع، در ییجو صرفه یعنی داریپا يمعمار مهم اصل سه به قبل يها قسمت در

  :میپرداز یم اصول از کی هر ضوابط یبررس به مختصر طور به نجایا در .میکرد اشاره محور انسان

  ":منابع در ییجو صرفه"
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 يمعمار در "يداریپا" يارتقا موجب که کند جادیا یطراح يها روش از یخاص نوع تواند یم مواد و آب ،يانرژ يبقا و حفظ

  .شود

  :ساختمان در يانرژ يبقا و حفظ يبرا ییراهکارها- الف

 از استفاده تا کند یم کمک طراح به يا يزیر برنامه نیچن :يانرژ از نهیبه استفاده براساس یطراح تیسا يزیر برنامه-1

 هیسا نیهمچن. معتدل يها میاقل در جنوب سمت ینورده مثال يبرا، برساند حداکثر به را نظر مورد تیسا در یعیطب منابع

  .شود یم زین هوا تر مطبوع هیتهو موجب کند، یم يریجلوگ تابستان يگرما از نکهیا از ریغ ها بانیسا ای درختان با يانداز

 داخل و خارج نیب حرارت تبادل از باشند، شده اجرا باال دقت با که شده يبند قیعا اروید و پنجره با توان یم :يگذار قیعا-2

  .کاست ساختمان

 يها يانرژ به ازین توانند یم ییگرما نیزم و آب باد، ،يدیخورش يها ستمیس :ریدناپذیتجد يها يانرژ نیگزیجا منابع-3

  .ببرند نیب از کامال ای کاهش را دیتجد رقابلیغ

 يانرژ برق، يانرژ مصرف کاهش موجب کنند، یم هیتغذ یعیطب نور از آن يبازشوها که ينحو به ساختمان یطراح :روز نور-4

 یم کمک ها ساختمان ساکنان به و داده شیافزا را یداخل يفضاها ییروشنا تیفیک روز نور .شود یم یشیسرما و یشیگرما

  .ببرند سر به یروان يباال رفاه با یطیمح در تا کند

 يکارآمد با مطبوع هیتهو و یشیسرما ،یشیگرما يها ستمیس انتخاب در دقت :يانرژ نهیبه مصرف در موثر لیوسا و سبابا-5

  .باشد یم  يانرژ مصرف یاتیح موضوعات از ،يانرژ مصرف در باال

 گرفته قرار استفاده وردم دشانیتول يبرا که يا يانرژ مقدار به بسته یساختمان مصالح :کم نهان يانرژ با مصالح از استفاده- 6

 .یساختمان مصالح و مواد یزندگ چرخه به وارده يانرژ مقدار يریگ اندازه يبرا است یکوشش مواد، نهان يانرژ .هستند متفاوت

 کردن استفاده مثال يبرا، ابدی یم کاهش يساز ساختمان از یناش یطیمح راتیتاث کل کمتر، نهان يانرژ با مصالح انتخاب با

  .دارد تیارجح شود یم نقل و حمل نوع همان از گرید ییجا از که یمصالح و مواد بر منطقه یبوم مصالح و مواد از

  :آب يبقا و حفظ يبرا ییراهکارها-ب

 و يخاکستر آب :کرد میتقس دسته دو به توان یم را است گرفته قرار استفاده مورد ساختمان در که یآب :آب از استفاده باز-1

 اما ندارد را دنیآشام تیفیک آب نیا اگرچه .شود یم حاصل "دست شستن" مانند ییها تیفعال از يخاکستر آب .فاضالب

 ياریآب در مثال عنوان به کرد، استفاده باز ساختمان در را آن توان یم قتیحق در .شود برخورد آن با فاضالب مثل ستین الزم

 کی عنوان به باران آب هنوز جهان مناطق شتریب در .ردیگ رقرا استفاده مورد یبهداشت يها سیسرو فونیس در ای و اهانیگ

 به را آن و شود لیتبد باران آب کننده جمع کی به تواند یم سقف مخصوصا ساختمان سطوح .دیآ ینم شمار به دیمف منبع

  .کرد استفاده توان یم شده ادی موارد در زین آب نیا از .کند تیهدا آب رهیذخ مخزن کی

 و آب مصرف کاهش موجب که کرد انتخاب ينحو به توان یم را آن زاتیتجه و آب نیتام ستمیس :آب مصرف کاهش-2

 موجب خود آن، ستمیاکوس با سازگار درختان و اهانیگ کشت و منطقه تیبوم با سازگار سبز يفضا جادیا .شود فاضالب

  .شود یم آب مصرف کاهش

  :مصالح و مواد يبقا و حفظ-ج

 با یساختمان به شدن لیتبد تیقابل همه نه البته ها، ساختمان از ياریبس :موجود يها ساختمان از استفاده با ساز و ساخت-1

  .دارند ساز تازه کامال ساختمان کی از کمتر یلیخ متیق با را دیجد تیقابل و يکاربر

 از یخوب منبع توانند یم شوند خراب دیبا که ییها ساختمان :یساختمان مصالح و مواد از مجدد استفاده با ساز و ساخت-2

 قابل یراحت به شهیش و فوالد چوب، مانند مصالح از یلیخ .باشند دیجد يها ساختمان يبرا یساختمان مصالح و مواد لحاظ

  .برد کاره ب دیجد ساختمان در رییتغ بدون توان یم را ها پنجره قاب و آجر مانند مصالح از یبعض .هستند افتیباز



 

 
۶ 

 

 یطراح يا گونه به امکان حد در تا شوند قیتشو معماران است بهتر :موجود مصالح ابعاد رفتنگ نظر مد با ساز و ساخت-3

 با که ییفضاها يبرا یساختمان مصالح یاضاف قطع و برش .باشد داشته يسازگار یساختمان مصالح ابعاد استاندارد با که کنند

  .باشد یم ابعمن شتریب اتالف موجب خود، اند نشده یطراح یمناسب مونیپ ای مدول

  :"یزندگ چرخه براساس یطراح"

  .يساز ساختمان از بعد مرحله ،يساز ساختمان مرحله ،يساز ساختمان از قبل مرحله رد؛یگ یم دربر را مرحله سه اصل نیا

  :يساز ساختمان از قبل مرحله - الف

 نقل و حمل تا یساختمان مصالح و مواد يساز آماده پروسه که چرا کند؛ یم دایپ تیاهم دوره نیا در ژهیو به مصالح انتخاب

  .شود یم شامل را یمدت یطوالن اثرات و است موثر یجهان ستمیاکوس بر آنها

  يانرژ دیتجد قابل منابع از شده ساخته مصالح از استفاده-1

  شده افتیباز مصالح از استفاده-2

  کمتر ينگهدار به ازمندین و یطوالن عمر با مصالح از استفاده-3

 مخرب راتیتاث کاهش منظور به شوند یم شنهادیپ "يساز ساختمان مرحله" يبرا که ییها روش :يساز ساختمان مرحله -ب

  .باشد یم موجود ساختمانِ از يبردار بهره و عملکرد ،یطیمح

  تیسا بر راتیتاث کاهش-1

  )ییایمیش ریغ( یسم ریغ مصالح و مواد يریبکارگ-2

 عمر از شیب که را ییها ساختمان از حاصل یطیمح راتیتاث معمار دوره، نیا طول در :يساز ساختمان از بعد مرحله-ج

 استفاده( استفاده باز :دارد وجود ساختمان ندهیآ در احتمال سه نظر نقطه نیا از .کند یم یبررس اند، کرده یزندگ دشانیمف

  .یساختمان نخاله عنوان به اجزا انهدام ای و آن ياجزا افتیباز ،)ساختمان از مجدد

  :"محور انسان یطراح"

 يبرا یطراح و يشهر يزیر برنامه و یطراح ،یعیطب يساختارها يدار نگه و حفظ :باشد یم راهبرد سه شامل اصل نیا

  .انسان شیآسا

  :یعیطب يساختارها يدار نگه و حفظ- الف

  نیزم یتوپوگراف به توجه-1

  ینیرزمیز يها آب سطح بر نزدن صدمه-2

  موجود يورجان و یاهیگ منابع حفظ-3

 یاسیمق در شود، یم اتخاذ يداریپا حوزه در يشهر یطراح و يزیر برنامه در که ییها روش :يشهر يزیر برنامه و یطراح-ب

  :است مورد دو شامل و باشد یم ساختمان تک کی به نسبت تر کالن

  یعموم نقل و حمل با ساختمان ساختن هماهنگ و همساز-1

  يچندکاربر يفضاها توسعه-2

  :انسان شیآسا يبرا یحطرا-ج

  یصوت و يبصر ،ییگرما شیساآ جادیا-1

  ساختمان خارج يفضا با يبصر ارتباط جادیا-2

  زهیپاک و تازه يهوا ساختن ایمه-3

  .]5[ متفاوت یجسم يها ییتوانا با افراد دادن یسکن-4

  :از عبارتند داریپا یطراح به یابیدست يراهبردها ریسا

  .]6[ یانسان یطراح به یابیدست منظور به محصوالت یطراح در یبوم يها یژگیو بر هیتک-

  .ستیز طیمح با ساختمان شکل یهمگون و نیزم از خردمندانه استفاده-



 

 
٧ 

 

  .]3[ کارآمد نیگزیجا يها يفناور از استفاده با ساز و ساخت کردن ياقتصاد-

  .]11[ یصوت یآلودگ جادیا از يریجلوگ-

 را سبز يمعمار دار،یپا یطراح نیقوان و اصول تیرعا با يبردار بهره در قناعت و جراا در دقت ،یطراح در تیخالق یکل طور به

 در گذشتگان اتیتجرب از يریگ بهره که گرفت دهیناد دینبا را مهم نکته نیا به توجه.]12[ کرد خواهد هیهد ما يشهرها به

 در رفته کار به قواعد و فنون گرید عبارت به. ]4[ بود خواهد داریپا یطراح به یابیدست يراهگشا ،یطراح تیفیک بهبود

 میمفاه نیا از یکی. ]11[ دارد وضوح به خود در را داریپا يمعمار عرصه در نینو میمفاه از ياریبس ران،یا یسنت يمعمار

 ضرورت اند، شده ساخته یمیاقل اصول طبق بر که ییها ساختمان هواها، و آب و ها میاقل تمام در .است "یمیاقل یطراح"

   .شوند یم ساختمان کی يها نهیهز کاهش باعث و رسانده حداقل به را یکیمکان شیسرما و شیگرما

  :از عبارتند روش نیا اصول جمله از

  .منطقه هر يبرا) میاقل هر در ساختمان استقرار جهت نیبهتر( مناسب رونِ از استفاده-

  .یطراح در غالب باد و دیخورش تابش جهت به توجه-

  .ساختمان در یعیطب هیتهو جادیا و بازشوها و ها پنجره حیصح یابی مکان-
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 و اهداف نگرش، فهم و درك حال نیهم در یول است گسترش حال در سرعت به داریپا يمعمار که رسد یم نظر به اگرچه

 به باعث موضوع نیا .است مانده یباق افتهین توسعه يا عمده طور به شود، یم گفته داریپا يِمعمار اصطالحا آنچه يدستاوردها

 طرح هیتوج يبرا يابزار يسو به توجه، و تفکر کی قالب از سرعت به داریپا يمعمار آن دنبال به که شده یانیجر آمدن وجود

 نظر به.است وقوع حال در سرعت به یجهان اسیمق در بلکه رانیا يمعمار در تنها نه اتفاق نیا.است شده لیتبد يمعمار يها

  :کرد جو و جست عمده لیدل چند در را دهیپد نیا بروز یاصل علت توان یم رسد یم

  :يداریپا به مربوط میمفاه هیکل ناماتو يریکارگ به در یکوتاه- الف

 يداریپا در رگذاریتاث عوامل از یبخش بر تنها کی هر طراحان که سازد یم مشخص داریپا يها ساختمان از ییها نمونه یبررس

 دوستانه خود ستیز طیمح با که است ییبناها ساختن يآرزو است، مشترك بناها نیا همه در بایتقر آنچه و اند کرده تمرکز

 اساسا ای است شده سپرده یفراموش به یفرهنگ و یاجتماع داریپا يها ارزش از ياریبس آن، تبع به و کنند یم برخورد تر

 ند،ینما ینم نیتام ها نهیزم ریسا در را خود طرح يداریپا معماران، که یحال در طیشرا نیا در. ]10[ ابندی ینم دقت مجال

  .]6[ دارند را ها آن بودن داریپا يادعا همچنان

  :شده زیتجو فرمول ینوع عنوان به داریپا يمعمار اشتباه درك-ب

 يابزار ای و شده زیتجو فرمول کی نه و است توجه کی به یپاسخ قتیحق در داریپا يمعمار که لهئمس نیا حیصح درك عدم

 نیتر جیرا از یکی جهینت نیا .است کرده مواجه چالش با را داریپا یطراح دهیپد که است یلیمسا از گرید یکی ،یطراح يبرا

 استفاده آنکه بر یمبن غلط يتفکر رواج .است داده رخ ریاخ يها سال در داریپا يمعمار رشد عدم نهیزم در که است یاتفاقات

 است داده رخ لیدل نیبد دهیپد نیا .[22]د شون یم يمعمار کی يداریپا باعث ییتنها به خود نیمع يها يتکنولوژ یخبر از

 بسنده رد،یگ قرار نظر مد دیبا که ییفاکتورها و کار دستور ارائه به داریپا يمعمار از یفیتعار ارائه در پژوهشگران از ياریبس که

 تنوع حفظ يبرا تالش ،یندگیآال زانیم کنترل سوخت، مصرف کاهش پسماند، زانیم کنترل رینظ ییفاکتورها .کنند یم

  .[18] یآب منابع حفظ و یستیز

  :داریپا يمعمار بر شناسانه ییبایز تفکرات غلبه-ج

 در آنها یاصل دغدغه و درآمده يابزار عنوان به عتیطب يبصر يها جلوه طراحان، از یبرخ يبرا تا شده باعث دهیپد نیا

 برگ پهن اهانیگ از انباشته يمرکز ومیآتر از استفاده براساس که يا بلندمرتبه يادار ساختمان .باشد ساختمان یحطرا

 ییبایز يها جنبه به توجه اگرچه .باشد طراحان بر تفکر نیا غلبه از یمثال تواند یم است، شده یطراح مرطوب مناطق



 

 
٨ 

 

 موضوع نیا و گردد یم محسوب کاربران و طراحان یاجتماع و یانسان يزهااین از ییجز آن آوردن دیپد هنگام اثر کی شناسانه

 نیا و ابدی انیپا آن به و شده آغاز لهئمس نیا با تنها بنا کی يداریپا که دیآ یم وجود به یزمان مشکل یول ندارد یمشکل اساسا

 جامعه آن  ساز و ساخت يالگوها و فرهنگ سوم،ر آداب، با پروژه رابطه که یدرحال شود؛ فرض برابر پروژه بودن داریپا با الگو

  .]6[ شود گرفته دهیناد

  :داریپا يمعمار حوزه در یروانشناس و یشناس جامعه مطالعات ضعف- د

 و گنگ اریبس تنها نه که دارد را خود يدستورکارها و ناتیتدو، داریپا يمعمار نهیزم در یالملل نیب موسسه هر بایتقر امروزه

 در يداریپا امروزه .ندارند را يمعمار یطراح يها پروژه از ياریبس در استفاده تیقابل بلکه رسند، یم نظر به یکل و نامفهوم

 بنا مثبت مشارکت .سازد فراهم تیخالق زانیم شیافزا و یفرهنگ يها جنبه یتجل يبرا یمناسب يها فرصت دیبا یم یطراح

 يازهاین به ییپاسخگو بر عالوه بتوانند کاربران آن در که تاس یطیشرا آوردن فراهم يمعنا به خود، یاجتماع طیمح با

  .]6[ سازند مرتفع زین را خود شناسانه ییبایز و یروح يازهاین خود، يعملکرد
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  :یالملل نیب يها سازمان و موسسات تالش-الف

 يراهکارهـا  و هـا  دسـتورالعمل  نیتـدو  نیهمچن و داریپا يمعمار از جامع یفیتعر ارائه با توانند یم موسسات و ها سازمان نیا

  .کنند کمک مشکل نیا حل به يادیز حد تا يمعمار حوزه با میمستق ارتباط در و ییگو یکل هرگونه از خارج مشخص، ،یعمل

  :کیآکادم حوزه به شتریب توجه-ب

 در یلـ یتحل نگرش گذاردن هیپا و جامع یفیتعار ارائه مناسب، یدرس يها سرفصل نیتدو با کیآکادم يها طیمح و ها دانشگاه

  .دارند داریپا توسعه تفکر از معماران جامعه ابهامات رفع در يا کننده نییتع نقش حوزه، نیا

  :داریپا يمعمار مفهوم به نسبت یعموم یآگاه سطح بردن باال-ج

 بـر  .گـردد  یم مطرح داریپا توسعه به یابیدست اصول زا یکی عنوان به یطراح ندیفرآ در يعاد مردم و کاربران مشارکت امروزه

 همـه  و معقـول  يهـا  خواسته طرح به داریپا يمعمار به نسبت انیکارفرما و کاربران درك و یآگاه سطح بردن باال اساس، نیا

  .]6[ دیانجام خواهد ياقتصاد يسودآور آن کنار در و یاجتماع ،یطیمح ستیز لیمسا درك با همراه يا جانبه
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 چنـدان  دو را رانیا در سبز ساختمان يریبکارگ تیاهم ،یجهان نیانگیم با آن سهیمقا و رانیا در يانرژ مصرف سرانه به ینگاه

 .اسـت  یجهـان  نیانگیم برابر 2 آب روزانه مصرف سرانه و برابر 3 رانیا در گاز و برق انهیسال مصرف سرانه، نمونه يبرا .کند یم

 حـال  در .]24[ اسـت  ییاروپـا  يکشـورها  نیانگیـ م برابر 4 حدود زین رانیا يها ساختمان در يانرژ مصرف نیانگیم نیهمچن

 يانـرژ  درصـد  70 تـا  65 حـدود  کـه  معنـا  نیا به است؛ درصد 45 تا 30 رانیا در برق نیتام متمرکز يها روگاهین بازده حاضر

 یمتـول  نبـود  سـات، یتاس و سـاختمان  بخـش  در يانـرژ  مصرف ياستانداردها فقدان .درو یم هدر به ها روگاهین نیا در یلیفس

 سـاختمان،  بخـش  در دیـ جد يهـا  يفنـاور  از نادرسـت  و ناقص استفاده ،)يانرژ ریمد( يانرژ مصرف يساز نهیبه امر يریگیپ

 بهـره  یناکـاف  یآگاه بخش، نیا در شاغل افراد یفن دانش بودن نییپا کشور، در ساختمان یمل مقررات نشدن کنترل و تیرعا

 سـاختمان  هـا،  ساختمان نامناسب یطراح ،یشیسرما و یشیگرما يها دستگاه مناسب يدار نگه عدم ها، ساختمان از برداران

 نییپـا  ییکارا مهم لیدال از آنها یرتخصصیغ ياجرا و ساختمان در شده استفاده مصالح نبودن استاندار ،یسنت روش به يساز

 جملـه آن  از کـه  گرفته صورت ها ساختمان تیفیک بهبود جهت در ییها تالش رانیا در البته. است اختمانس بخش در يانرژ

 بـه  تـوان  یمـ  نیهمچن .است شده وضع يانرژ مصرف در ییجو صرفه رامونیپ که باشد یم ساختمان یمل مقررات 19 مبحث

 ساختمان یتحرار شیآسا زانیم دهنده نشان ،يژانر رده کردن مشخص بر عالوه که کرد اشاره ساختمان يانرژ برچسب طرح

 .]7[ است

  



 

 
٩ 

 

  رانیا در سبز ساختمان نشدن اجرا لیدال .9

 ساختمان هیاول نهیهز چند هر گرید عبارت به. آنهاست هیاول نهیهز ران،یا در سبز يها ساختمان ساخت مانع و نقد نیتر مهم

 کاهش و يانرژ مصرف درصد 30 حداقل کاهش اما است یمعمول يها ساختمان از شیب درصد 10 حدود رانیا در سبز

 چند یط نهیهز نیا ،ییها ساختمان نیچن يباال بازده به توجه با واقع در .داشت خواهد یپ در را یینها يها نهیهز ریچشمگ

  .]7[ دیگرد بازخواهد سال

 .است يضرور زین گذشته در ها یانریا مصرف فرهنگ به اشاره انیم نیا در .است جامعه کی در مصرف کاهش الزمه "قناعت"

 امکانات براساس یاجتماع و يفرد یزندگ تیریمد و دسترس در منابع از يبردار بهره درجه نیتر مطلوب يمعنا به قناعت

 هرچه ياجرا يبرا را نهیزم ح،یصح يساز فرهنگ و کارفرما و مردم به دادن یآگاه با توان یم پس. ]15[ باشد یم موجود

  .کرد فراهم رانیا در سبز يها نساختما شتریب

  گیرينتیجه .10

 لیوسا از استفاده. دیرس خواهند انیپا به ندهیآ سال 30 حدود تا یلیفس يها سوخت و است کمی و ستیب قرن بحران يانرژ

 ها، اختمانس در آنها یرتخصصیغ ياجرا و راستانداردیغ مصالح کاربردن به باال، یحرارت پرت با ناکارآمد یشیگرما و یشیسرما

 در يانرژ بزرگ يها کننده مصرف از یکی عنوان به رانیا که شده موجب...  و يانرژ از کاربران نادرست استفاده نیهمچن

  .کند یم يادآوری را يانرژ شتریب هرچه ییجو صرفه و رانیا در سبز ساختمان ياجرا ضرورت امر نیا. ردیگ لقب جهان

 از استفاده. محور انسان یطراح و یزندگ چرخه براساس یطراح منابع، در ییجو صرفه از عبارتند داریپا يمعمار مهم اصل سه

 رفته کار به قواعد از یکی نیهمچن. کند یم ياری داریپا يمعمار ياجرا در را ما شده ذکر اصول با مطابق ییراهکارها و ضوابط

 سپرده یفراموش به امروزه متاسفانه که باشد یم "یمیلاق یطراح" بوده، داریپا يمعمار میمفاه از که رانیا یسنت يمعمار در

 کاهش با و شده کاربران شیآسا جادیا باعث آن، رامونیپ یطیمح طیشرا و میاقل با سازگار ییها ساختمان یطراح. است شده

  .کند کمک داریپا يمعمار کردن یعمل به تواند یم ،يانرژ يها نهیهز

 10 حدود که است آنها هیاول ساخت نهیهز ران،یا در سبز يها ساختمان نشدن ااجر یاصل علت شده، انجام قاتیتحق طبق

 سال چند یط نهیهز نیا ،ییها ساختمان نیچن يباال بازده به توجه با که باشد یم یمعمول يها ساختمان از شتریب درصد

  .داشت خواهد دنبال به را یینها يها نهیهز کاهش و گشت بازخواهد

 صرفه به را آنها ،یشیگرما و یشیسرما لیوسا و يانرژ از حیصح استفاده درخصوص افراد به آموزش اب میتوان یم تیدرنها

 خواسته طرح به ان،یکارفرما و کاربران یآگاه سطح بردن باال و يساز فرهنگ با عالوه به. میکن قیتشو يانرژ مصرف در ییجو

  .میباش دواریام رانیا در سبز يها ساختمان شتریب هرچه جادیا و آنها از معقول يها

  مراجع

 107-94صفحات ، 1382 ، پاییز و زمستان40-41، شماره  آبادي، مجله فصلنامه  "معماري پایدار"، فرهاد، احمدي .1

، شـماره   ، مجله فصلنامه محـیط شناسـی   "از فکر تا عمل: توسعه شهري پایدار"مکنون، رضا،  ،بحرینی، سید حسین .2

 60-41، صفحات 1380 ، تابستان27

دانـش   مجله نشـریه  ، "بازشناسی معماري پایدار و جایگاه آن در دست یابی به اهداف توسعه پایدار"، بیرانوند، مسلم .3

 79-72، صفحات 1390 شهریور و مهر، 197-196، شماره نما 

 تبیین مولفه ها و سیاست هاي طراحی پایدار محیطـی در فضـاهاي  "الیاس زاده مقدم، نصرالدین، ، آرش، ثقفی اصل .4

 25-20، صفحات 1390 ، پاییز و زمستان73و72، شماره  آبادي، مجله فصلنامه  "معماري و شهري

،  دانـش نمـا  ، مجله نشریه  "پایداري در معماري" محمدیان دهکردي، مرتضی، حسینی، سید سپهر، ،الدن، حسینی .5

 63-58، صفحات 1392 اسفند-آذر، 22شماره 



 

 
١٠ 

 

، 1389 پـاییز ، 68، شـماره   آبـادي ، مجله فصلنامه  "مسیر توسعه پایدارتحمیل معماري به "، حقیقی بروجنی، سمر .6

 25-20صفحات 

ضرورت اجراي ساختمان سبز در ایران و مقایسه آن بـا  " معاونی، سهیال، مشکوه رضوي، حسام الدین، ،خرمی، محمد .7

 44-33ت ، صفحا1392 اسفند-، آذر22، شماره دانش نما مجله نشریه  ، "ساختمان هاي معمول امروزي

، 1390، بهـار  43، شـماره   معمـاري و فرهنـگ  فصلنامه ، مجله  "بازسازي ساختمان با رویکرد پایدار"، داودزاده، لیال .8

 61-60صفحات 

راهکارهایی جهت کاربردي کردن ویژگی هاي توسعه و طراحی پایدار در سـاخت و  " توانگر، معصومه، ،رزاقیان، فرزانه .9

 57-46، صفحات 1392 اسفند-آذر، 22شماره ،  دانش نمامجله نشریه  ، "ساز

 شماره ، هنرهاي تجسمی و کاربرديفصلنامه  مجله ، "مبانی طراحی پایدار" آیت اللهی، حبیب اهللا، ،اهرط ،رضازاده .10

 110-97 صفحات ،1387 پاییز و زمستان ،2

دانش نمـا  مجله نشریه  ، "یرانتوسعه پایدار و مفاهیم آن در معماري مسکونی ا" پروردي نژاد، سمیرا، ،زندیه، مهدي .11

 32-18، صفحات 1392 اسفند-آذر، 22، شماره 

،  "قوانین طراحی پایدار، یکی از پایه هاي اصلی معماري سـبز " افشاري همتعلی کیخا، محسن، ،علینقی زاده، مهدي .12

 69-64، صفحات 1392 اسفند-، آذر22، شماره  دانش نمامجله نشریه 

بام سبز، عاملی جهت توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژي در " ین، عمرانی پور، علیحیدري، شاه ،فتاحی، شمس اله .13

 100-95، صفحات 1392 اسفند-، آذر22، شماره دانش نما مجله نشریه  ، "ساختمان

، صفحات 1383 بهمن و اسفند، 19راه و ساختمان ، شماره ، مجله ماهنامه  "مبانی طراحی پایدار"، محمودي، مهناز .14

90-93 

 ، زمستان100، شماره  و محیط روستا مسکنمجله نشریه ،  "مبانی فرهنگی معماري پایدار ایرانی" ،محمد، ی زادهنق .15

 49-32صفحات ، 1381

16. Addis, Bill, Talbot, Robert, (2001)"Sustainable construction procurement: A guide to 
delivering environmentally responsible projects", Construction Industry Research and 
Information Association, London. 

17. Bruntland, Gro Harlem, (1987)"Our common future. The world commission on environment 
and development", Oxford University, New York. 

18. DTI, (2004)"Sustainable construction brief 2 2004", DTI, London. 

19. Howard, Nigel, (2000)"Sustainable construction: the data (CR258/99)", Center for 
Sustainable Construction Building Research Establishment, Watford. 

20. Jenks, Mike, Dempsey, Nicola, (2005)"Future forms and design for sustainable cities", 
Architectural Press, London. 

21. Sassi, Paola, (2006)"Strategies for sustainable architecture", Francis & Taylor, New York. 

22. Willis, Achille Murat, (2000)"The limits of sustainable architecture", Eco Design Fondation, 
Sydney. 

23. Sadeghzadeh, Nima, Bahmanpour, hooman, (2013)" Environmental biotechnology and its 
impact on sustainability", Global Journal of Science, Engineering and Technology, Issue 14, 
pp. 117-124. 

  ،"1391مقایسه مصرف در ایران و جهان، "، تبیانسایت  .24

web site:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=201890 .Accessed August 17, 2012  


