
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری
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 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

غل زینه ای صاحب ششما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ ه

 را کلیک کنید. اینجاجهت اشتراک گذاشتن مطالب خود  دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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   فرهنگسرا طراحی رساله کاملتریناز قسمتی 

 صفحه در قالب ورد:   218  در

 

 

 

 

 : موسیقی و فرهنگ -1-2

ی مردم بوده است. های کهن، موسیقی بخش جدایی ناپذیر زندگدر فرهنگ

ها موضوعیت داشته و هر نوع آن مربوط به یکی موسیقی در این فرهنگ

از فعل و انفعاالت مادی، معنوی و روانی مردم بوده است با گسست 

های موسیقی بتدریج از میان این ارتباط، موضوعیت بسیاری از نمونه

فالبا ها هنوز رفته و کاربرد واقعی و عملی بسیاری از این نمونه

هایی شوند. به عبارت دیگر، به پدیدههای کنسرت اجرا میدر سالن
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های موسیقی و اند که بیشتر مورد توجه توریستای تبدیل شدهموزه

اند، نه مردم زادگاهشان. اینها روزگاری به عنوان موسیقی پژوهان

اند، اما به شکلی نمایشی فرهنگ شفاهی در بطن زندگی مردم جاری بوده

 اند.یل شدهتبد

در اینجا سخنرانی استاد مجید کیانی رابطه موسیقی و فرهنگ را به 

 دهد :خوبی شرح می

 

  : موسیقی و معماری

 نگاهی گذرا به معماری و موسیقی در بستر تحوالت اجتماعی در اروپا

-دهد". این جامعای است که کیفیت زندگی را ارتقا می"فرهنگ پدیده

عین حال گویاترین تعریفی است که از فرهنگ  ترین و درترین، فشرده

کنم برای بررسی ارتباطات موجود میان معماری و ام و گمان مییافته

ترین عوامل سازنده فرهنگ طی موسیقی به عنوان دو عامل از اصلی

تاریخ جوامع بشری، باید تعریفی را که از فرهنگ در ابتدا ارائه 

هنوز هم در غار زندگی کند و  توانستدادم، بیشتر بشکافم. بشر می

یافت. چنان ها بر روی کره زمین ادامه میزندگی شبه حیوانی انسان

توان های آمازون و یا بعضی جزایر اقیانوسیه هنوز هم میکه در جنگل

ترین شکل آن بود. آنچه ما ها در ابتداییشاهد تداوم زندگی انسان

اهایی کشاند که آنها را از غارنشینی به ساکن شدن در شهرها و بن

دانیم، فقط دانش معماری نبود ـ که را شاهکارهای ذهن خالق بشر می

ـ بلکه شکل گرفتن هرچه بیش تر فرهنگ معماری خود جزئی از فرهنگ است 

جوامع انسانی بود که مبتنی بر تعریفی که ارائه شد طبعًا ارتقاء 

معماری نیز ـ کیفیت ـ زندگی انسانها را به همراه داشت. و دانش 

های سازنده فرهنگ است، به ناچار از توابع ترین ستونکه خود از اصلی

 این ارتقاء کیفی بود. 

 

 :های دو جهان معماری و موسیقی پیوند و جدایی

های گویایی های موسیقی نهفته و توانتوان گویایی موسیقی در شکل

بدی به معماری نیز در گرو شکل خاصی است که از راه آن فضای کال

-ها و فنونی که در هر موجودیتیابد، سوای کاربریبیان چیزی توفیق می

توانیم به ها، در موسیقی و در معماری، میاش نهفته در پس شکل

هایی پی ببریم که در یک بیان کلی، آنها احساس شادی و احساس ویژگی

فروتنی، احساس آرامش و احساس وقار، احساس هیجان و احساس جاذبه، 



 

 

حساس اندوه و احساس یکنواختی، احساس عظمت و احساس شکوه و جز ا

 نامیم.اینها می

دانسته شده است که هنرها، هر یک با ابزارهای خاص خود، به شکلی 

شوند و هرگاه انسان بتواند با یافتن ابزاری نو بر دگر متظاهر می

 هایی جدید داشته باشد، هنری هشتمهای حسی بدن تاثیرگذاریارگان

-های پرشماری میآورد، و دانسته شده است که احساسرا به وجود می

توانند از ترکیب و همکاری همزمان دو یا بیش از دو حس )شنوایی و 

چشایی و بینایی و بویایی و بساوایی( به وجود آیند، چنان که 

و « پاولف»اشارات معلم ثانی ابونصر فارابی نشان داده و چنان که 

دارند، در حقیقت امر، دهند. و آنچه اینان عنوان میدیگران نشان می

جز دعوتی بر غور در این زمینه نیست که، در بازشناسی نظامی که 

شود، جویای شناخت رمز و رازهایی شویم فرای طبیعت انسان نامیده می

 آنچه از شناخت مکانیکی یا از فیزیولوژی بدن انسان حاصل شده است. 

 شود :این سه نکته اصلی خالصه می آنچه قصد دارد بگویم در

های آفریده شده چه در معماری و چه در موسیقی، دارای اول ـ شکل

توانند، بر دو یا بیش از دو شخص اثری اند و نمیبار تجربی ـ ذهنی

 برابر گذارند.

دوم ـ ابزارهای به کار برده شده در موسیقی و در معماری، به اتکا 

ها است، قدر یا انتزاعی نهفته در آن آنچه حاصل معنوی یا مفهوم

 کنند.توان کارآیی پیدا می

سوم ـ در روند آفرینش موسیقی و معماری، ابزارهای کاربردی و 

اند و در تفکیک ای از یک دیگر قابل تفکیکابزارهای مفهومی و شالوده

ها و پیوندهای موسیقی و معماری اینها از یکدیگر است که جدایی

 اند.قابل بازشناسی

 

 چرا بین این دو حوزه خالقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟

برای اینکه معماری به طور کلی فضای سه بعدی است که ما در آن 

ها، هم در موسیقی و هم در حوزه کنیم. برآمدگی و تورفتگیزندگی می

ضرورت ها، در اینجا هنری بصری، اهمیت دارند. برخورد درست با نسبت

های ها و حجمدارد. بهترین معماری باید نه با تزیین، بلکه با نسبت

ساده سروکار داشته باشد. معماری، یک هنر بصری است. در حوزه هنر 

ای وجود دارد که مرتبط با آن چیزی اسات که ما بصری اجزاء سازنده

خوانیم و در عین حال بخشی از موسیقی نیز هست. اش میحوزه عقالیی

ه بخواهیم و چه نخواهیم بین معماری و موسیقی پیوند هست. این چ



 

 

مساله، مبتنی بر ساختارهای ذهنی ماست که در این هر دو هنر یکی 

کنند که عینًا در سازی استفاده میسازان از قرینهاست. مثاًل آهنگ

های مساوی و قرینه یک معماری هم معمول است، اگر ما بخواهیم بخش

دست آوریم، بهترین راه این است که آن را بچرخانیم. مستطیل را به 

تواند چرخانده شود و نه بیش فقط در چهار جهت است که یک مستطیل می

از آن این همان ابتکاری است که در دوران رنسانس در زمینه موسیقی 

شده است ... مثال دیگر غرفه فیلیپس است. در طراحی آن غرفه، من 

ام که از یک قطعه موسیقی ارکستری که در ههایی سود جستاز اندیشه

خواستم فضاهای ام. من میساختم به وام گرفتههمان زمان داشتم می

توانست با جابجایی یک خط مستقیم، قابل تغییری بیافرینم که مدام می

 تغییر پیدا کند.

 آیا این همخوانی ارزش بنیادی دارد؟

اگر بکوشیم از حد « همعماری یعنی موسیقی جامد شد»گوید گوته می

تر دست بیابیم، شکل ادبی کلمات فراتر برویم تا به مفهوم عینی

انجامد. چرخش بندی میرسیم که به گروهفوری به ساخترارهای ذهنی می

ها هستند ... مهمترین هایی از دگرگونیها گروهها یا ملودیمستطیل

گوته گفته سطح همخوانی، به زبان ادبی و شاعرانه، همان است که 

است. انواع دیگر نیز هستند. ماندن گلساندوها، یا محروهای عددی، 

دهند. ولی در صدا یا در معماری، که مجموعًا فضا را تشکیل می

همخوانی دیگری هم وجود دارد، مثالً وزن ... وزن چیست؟ وزن مرکب 

دان از نقاط انتخاب شده در طول یک محور یعنی محور زمان موسیق

گیرد ... عین همین در معماری، در نمای ظاهری اندازه می زمان را

خورد ... در یک جا مساله زمان است و در جای دیگر مساله به چشم می

فضا. بنابراین بین هر دو همخوانی وجود دارد، و این بدان سبب 

ساختار »دان آن را امکان دارد که یک ساختار ذهنی بنیادی، که ریاضی

 دارد. نامد وجودمی« نظم

 

 جدول پیوندهای موسیقی و معماری :

 موسیقی معماری

 فضا در معماری

 معماری بومی

 معماری مذهبی

 معماری منومونتال

 معماری سودبخش

 گیری از نمادهای مردمیبهره

 فضا در موسیقی

 موسیقی عامیانه

 موسیقی مذهبی

 موسیقی یادمانی یا یادگاری

موسیقی تبلیغاتی و سرگرم 

 کننده



 

 

 های طبیعتگیری از پدیدهبهره

 تقلید

 گیری از رنگ در معماریبهره

 سنگینی و ثقل در بنا

 های بناکشش رد موتیف

 لندی و ارتفاع در معماریب

 های هذلولیگلیساندو یا سهمی

 در معماری Hyperbolهیپربل 

 هاتضاد در موتیف

 ها در بناتکرار موتیف

 سازیقرینه

برقراری ریتم در نما و سطوح 

 گوناگون

احساس )به مدد سایه روش و 

 رنگ در صدا(

 آهنگی در معماریهم

برداری از تناسبات و بهره

 نسبت طالیی

 رم در معماریف

 خط در معماری

 سایه روشن در معماری

 

 رنگ در معماری

 نقش ریاضی در معماری

 نقش اکوستیک در بنا

مسایل روانی و اهمیت آن در 

 معماری

 

 گیری از نواهای ملیبهره

 های طبیعتگیری از پدیدهبهره

 تقلید

 آمیزی در موسیقیرنگ

 سنگینی و ثقل در موسیقی

 هاکشش در اصوات و گاه لحن

 اوج و حضیض در موسیقی

 گلیساندو در موسیقی 

هیپربل در اجرای گلیساندوها 

 در موسیقی

 تضاد در ملودی و آرمونی

 ها در موسیقیتکرار موتیف

 سازیقرینه

 موسیقیوزن یا ریتم در 

احساس در موسیقی به ویژه در 

 اجرا

آهنگی یا آرمونی در هم

 موسیقی 

 تناسبات در آرمونی

 فرم در موسیقی 

 خط در موسیقی

 سایه روشن در موسیقی به مدد

 هم آهنگی و شدت و ضعف صدا

 رنگ در موسیقی

 نقش ریاضی در تئوری موسیقی

 اکوستیک در موسیقی

مسایل روانی و اهمیت آن در 

 یموسیق

 

 

 

 

  



 

 

 معماری سبز() 

 معماری پایدار- 

 پیشگفتار:

ــتر نقدی درون زا و همه گیر  06و  06دهه های  ــته، بس در قرن گذش

نسبت به نتایج مدرنیسم درجامعه انسانی بود. آن دیدگاهی که طبعا 

در مسیر تفکر نقادانه و انسان مدارانه مدرنیته شکل گرفته بود. 

کنار جامه عمل پوشــاندن به باور  وجود تاریک و غفلت هایی را در

بهشت روی زمین به همراه داشت که جدا از تالش های مقدسی که برای 

نیل به آزادی و برابری و بالفعل کردن اســـتعدادهای نهفته در 

سودمند  سان انجام می داد. اما باز هم به دلیل نگاه  طبیعت و ان

داری بی مدارانه و فرصــــت طلبانه)نگاه ابزاری مدرن( و بهره بر

رویه و بی حد و مرز منابع، تا اندازه ای که حتی حدود دیگران را 

نیز زیر سوال ببرد، سبب گردید مرزهای حتی بعضی از این شعارهای 

مقدس، شکسته شود و باعث گردد زمین در مرحله نابودی قرار گیرد. 

جنگ جهانی دوم که قبل از این دهه اتفاق افتاد، اوج این فجایع 

ــمیم  بود. در  ــرائیل و تص این دهه بود که بعد از جنگ اعراب و اس

شورهای  صادرات نفت به ک شورهای نفت خیز خاورانه در مورد عدم  ک

یان،  تامین انرژی برای غرب نگ خطر یعنی  ته، مهمترین ز پیشـــرف

نواخته شد. البته نقد ماشینی شدن انسان مدرن و صدماتی که ازاین 

ستر زندگی،چه صل  دیدگاه بر پیکره و ب زمین و چه باورهای جمعی حا

شــده بود نیز از دســته این اعالم خطرها و نقدها بود. به عنوان 

سال  شته هاردین در  شترکات نو و کتاب  7700مثال، کتاب تراژدی م

به بررسی انهدام زمین و  7701کوچک زیباست نوشته شوماخر در سال 

حد و  کلیه دارائی های مشــترا انســان بر اثر این تولید بیش از

 زیاده خواهی، پرداخته بودند.

سان،  صلی ان شترا و ا سرمایه م به هرحال باور جمعی در دفاع از 

سازمانهای دولتی و بین المللی و  ست، و تالش  یعنی زمین و محیط زی

ـــبب ایجاد  ـــاحب نظران جهت ارائه راهکارهای عملی، س محققین و ص

ر معماری نیز تحوالت در زمینه های مختلف گشــت و البته این تالش د

صالح طلبانه ای به  سعه پایدار، بازنگری ا جریان یافت. درواقع، تو

شتی جویانه مابین این دو، بوده  سنت، و راهکارهای آ سم و  مدرنی

 (7830است. ) صحاف 

را می توان دهه آگاهی یافتن از بحرانهای زیســــت محیطی  06دهه 

ــعه پایدار العملهایی را در دنیا ایجاد نمود که تعکس نامید که وس



 

 

ــعه پایدار ــت. توس ــل  06که در دهه  یکی از آنهاس مطرح گردید حاص

  .شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون بوده است

درصد ذخائر سوختی در ساختمانها مصرف  06از آنجا که برطبق آمار 

نمود. جسـتجوی راه حل اسـاسی برای این معضل بدیهی می شـود لذامی

به طبیعت، توجه به انسان نیز در  ر توجهنکته دیگر اینکه؛ عالوه ب

ـــان مدرن که در پس جوامع ـــنعتی به  اهم موارد قرار گرفت. انس ص

باشــد و ابزار بدل شــده اســت نقطه اصــلی توجه توســعه پایدار می

طراحی پـایـدار و توســـعـه پـایـدار بخـاطر ابعاد  توان گفـتمی

  .انداعتباری خاص یافته گرایانه ارزش ومدارانه و انسانانسان

ستفاده از انواع  شدن الیه ازن بعلت ا شدگی كره زمین، نازك  گرم 

ــت و انقراگ گونه ــتی آالینده ها، افزایش آلودگی محیط زیس های زیس

ست همه و همه با هم می سائل زی سی و م شنا ضرورت بوم  آمیزند تا 

بینی گردانند. بطوریکه پیشی گرفتن محیطی را برای آینده قابل پیش

ستری در سئله قرن  خاك سبز آینده، قابل تأمل ترین م برابر جهان 

ــــد. ــــی آی ــــار م ـــــــم ــــه ش ـــــــر ب ــــاض  ح

سعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر محیط  در این میان تو

ستخدام  صنایع بزرگ در ا ساز كه جزو  ساخت و  ست و به تبع آن  زی

نیروی انسانی )صدها هزار كارگران ساختمان و فنون مربوطه(، باعث 

سایش خاك و آلوده كننده محیط دن زمیناز بین بر شاورزی، فر های ك

زیست و به مخاطره انداختن سالمتی و بهداشت مردم است و بر بحران 

با افزایش  7700انرژی دامن می زند. بحرانی که در اواســـط دهه 

میزان آلودگی محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب تشکیل 

ـــت ك ـــت در جهان گروههای طرفدار محیط زیس ه از حامیان محیط زیس

بودند گردید و مفهوم گســترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری 

 نمود.

توسط  7730( برای نخســتین بار در ســال sustainableاصـطالح پایداری )

ست تحت عنوان )رویارویی با نیازهای  سترش محیط زی كمیته جهانی گ

ل آینده برای مقابله عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نس

با نیازهایشان( مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می 

 شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد.

 (Green -Architectureمعماری سبز): 

معماری سبز بر خاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که 

مروز در مقابل پیامدهای سوء جهان این نیز ناشی از نیاز انسان ا

ست از منابع طبیعی  ست. حفظ و حرا ضر ا صر حا صرفی ع صنعتی و م



 

 

سایر آلودگی های محیطی، حفاظت از  صونیت از آلودگی هوا و  جهان،م

ضوعاتی  شریت و... از مو سمی و روانی، آینده ب شت ج الیه ازن، بهدا

ضرورت آن به عنوان ستا مطرح بوده و  ست که در این را یک وظیفه  ا

 جهانی روز به روز آشکارتر می شود.

 

 کلیات و اهداف در معماری سبز:

طراحی سبز عملی است برای حل مشکالت که طی آن، منابع طبیعی قبل، 

سیب می بیند، به  ساخت به کمترین حد آ سه تولید و  بعد و طی پرو

ــالح باید مفید بوده، عمر مفید طوالنی  ــیر این عمل مص عالوه در مس

ش شند. چیزهای با طول عمر دا شت به چرخه طبیعت با ته و قابل بازگ

زیاد هم مفیدند و هم بزرگترین مانع علیه اسراف و ضایعات، و این 

 بهتر از استفاده مجدد یا بازیافت آنها است.

اکنون زمانی اســت که منابع رو به زوال اســت، هنگامی که دغدغه 

ــهری، مهند ــین معماران، معماران منظر، طراحان ش ــص ــین و متخص س

ــت. ما به عنوان  ــا در چاره جوئی برای آینده اس ــاس ــاختمان اس س

صص و فعالیت خود را در این  صین طراح باید حوزه مهارت و تخ ص متخ

زمینه بســط دهیم که این ازمنابع ما حفاظت می کند و حامی آینده 

 فرزندان، نوه ها و نسل های بعد ما خواهد بود.

فرآورده هایی که از مواد قابل برگشت  از مصالح ساختمانی زائد با

ــوت،  ــلولز، هوموس ــت آمده اند از قبیل عایق س به چرخه طبیعت بدس

ــک  ــه زمینی و پالس ــیش ــده از ش ــاخته ش تخته چندال و آجر فرش کف س

 بازیافتی به شکل الوار و کف پوش استفاده کنید.

شود. چوب  صنوبر پیر دو گالس  شده می تواند جایگزین  سی  چوب مهند

سخت گرمسیری را نخرید مگر اینکه فروشنده بتواند سندی ارائه  های

ست. از مواردی که با گاز  شده آمده ا دهد که چوب از جنگل فرآوری 

ــب  ــتند اجتناب کنید: حالل پایه رنگ روغن، چس خود آلوده کننده هس

ــالح و فرآورده های  ــیاری از دیگر مص ها، قالی و براده چوب و بس

ترکیبات فرار ارگانیک آزاد می کند،  ســــاختمانی، فرمالدئید و

 استفاده کنید.



 

 

سی برای ثبات پایداری عبارتند از هوا، آب، زمین،  سا فاکتورهای ا

 مواد و مصالح

هوا: استفاده ممتد از سوخت فسیلی عامل بزرگ آلودگی هواست. گازی 

ست.  شکار ا شود کمتر آ صاعد می  صوالت مت که در طی فرآیند تولید مح

رده هائی که حداقل تصــاعد گازهای مضــر را دارند وقتی روی فرآو

قل می  حدا به  خارجی را  تصـــریح می کنیم آلودگی هوای داخلی و 

 (4661رسانیم.)اشوارد،

ست آمده از باران برتی آبیاری  ستری به د ستفاده از آب خاک آب: ا

سایت و پیدا کردن راه قانونی برای مجاز کردن استفاده از این آب 

سایت پال بارش را جذب کند، کمک به  %766ن به گونه ای که و طراحی 

 پایداری است. 

زمین: برای حفظ پایداری زمین یک تالش هوشـــمندانه برای کار با 

توپوگرافی و عوارگ طبیعی موجود و خاا مورد نیاز است، که به این 

به هم  یه ای  ناح یدرولوژیکی محلی و  یان بیولوژیکی و ه یب جر ترت

 ریخته نمی شود.

و مصالح: استفاده از مصالحی مانند چوب و غیره که از منابع مواد 

پایدار به دســت می آیند)یه همان ســرعتی که اســتفاده می کنیم 

جایگزین می شــوند( یا منابع قابل جایگزین، تخصــیص دادن موارد 

صرفی  صالح م ستفاده مجدد در م شده برای ا قابل بازیافت یا طراحی 

ــالح و ــتفاده از مص فرآورده های محلی، راه دیگری  پروژه ها و اس

 است برای حفظ پایداری.

 مهمتر و قبل از هر چیز یک ساختمان سبز:

 احتیاجات ساکنین آن را برآورده می کند.-  

ساکنین خود را -   شاط  شنودی، بهره وری و ن ضایت و خ سالمتی، ر

 تامین می کند. 

ر، بهره گیری ســنجیده از راهکارهای تائید شــده معماری پایدا  

صالح  ستفاده موثر از م سموم کننده،  ا ساز با مواد غیر م ساخت و 

شید  ستگی به خور ست آمده از مواد طبیعی پایدار، اتکا و واب به د

فت موارد را  یا باز مائی و الکتریکی و  برای نور روز، انرژی گر

 ملزم می کند. 

یک تلفیق معمارانه از این راهکارها در یک ســاختمان که مایه -  

 ده کننده گان آن و در خدمت جهان طبیعی است. استفا



 

 

 توجه به موارد ذیل: 

سیرهای -   سی ها و م ستر شامل د سایت  ساختمان های روی  ستقرار  ا

 تدارا دیده شده سودمند.

 جهت یابی ساختمان ها با توجه به خورشید و محیط اطراف  -  

 چیدمان اتاق ها داخلی و درها و پنجره ها -  

 ه ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده محیطیابعاد و وجو-  

 رنگ، نما، تزئینات ساختمان و محیط-  

ساختن خانه ها و اماکن تجاری با انرژی موثر بیشتر بعضی از جنبه 

 معماری سبز عبارتند از:

 افزایش آسایش، قابلیت زندگی و بهره وری -  

 بهبود دوام، کیفیت و قابلیت نگهداری -  

 داخلی  ثبات وضعیت محیط -  

 پس انداز پول به وسیله کم کردن هزینه زندگی-  

 پی بردن به گزینه های ساختمان های با عملکرد باالی خورشیدی -  

شما برای -   سبز جهت ایفای نقش  ساختمانی  صالح  انتخاب زمینه م

 کمک

ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی مستقر -  

سکونت حیوانات  سازید به منظور حفظ و ضای باز و محل  نگه داری ف

به هم  های  حد یا وا به صـــورت گروهی  ها  مان  ــــاخت وحشـــی س

ضی  شامل ارا ساس  صوص از مناطق ح سازید، بخ ساختمانی( ب سبیده) چ

مرطوب اجتناب کنید و راه های ارتباطی و مســـیر خدمات را کوتاه 

از نگه دارید. مناطق  دســت نخورده را حفظ کنید و مناطقی را که 

 قبل ساخت و ساز بر روی آنها خطرناا بوده در نظر داشته باشید.



 

 

                            

 

 

 

 اصول معماری سبز:

 اصل اول: حفاظت از انرژی 

شود که نیاز آن به  ساخته  ساختمان باید به گونه ای طراحی و  هر 

 سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد. 

صر صل در ع شک و تردیدی ضرورت پذیرفتن این ا شته بدون هیچ  های گذ

شاید  شد و  سازها غیر قابل انکار می با ساخت و  با توجه به نحوه 

ــالح و فن آوری های جدید در  ــیار زیاد مص ــبب تنوع بس تنها به س

دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده 

ترکیب های  است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون و یا با

های  یاز به ن جه  با تو ها، محیط را  مان ــــاخت ها، س مختلفی از آن

 کاربران تغییر می دهند.

شد، که از  ستی نیز خالی از لطف نمی با شاره به نظریه مجتمع زی ا

ــرما و یا  ــر پناهی برای درامان ماندن در برابر س فراهم آوردن س

این دلیل  ایجاد فضایی خنک برای سکونت افراد سرچشمه می گیرد، به

و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان ســـاختمانهای خود را به خاطر 

 مزایای متقابل فراوان در کنار یکدیگر بنا می کردند.

ســـاختمان هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تالش برای کاهش 

سبت به آپارتمانهای  شوند، ن ساخته می  سیلی  سوخت ف ستگی به  واب

یاتی منفرد و مجزا بوده و در نتیجه، به عادی امروزی، حامل تجرب

ــوند.  ــبز مطرح می ش ــهای نیمه کاره برای خلق معماری س عنوان تالش



 

 

بسیاری از این تجربیات نیزبیشتر حاصل کار و تالش انفرادی بوده و 

بنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار در طراحی ها و ساخت و 

 سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد.

 

 دوم: کار با اقلیم  اصل

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از 

 اقلیم و منابع انرژی محلی باشند.

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن می 

توانند به گونه ای باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان 

سازه، موجبات کاهش گردد و در عین حال از ط صحیح  ریق عایق بندی 

سیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای  سوخت ف صرف  م

 هم پوشانی و نقاط مشترا فراوان می باشند.

پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی، چوب منبع اصلی انرژی 

از انرژی امروز را نیز  %70به حســــاب می آمد که هنوز هم حدود 

سیاری از تام شد برای ب ین می کند. هنگامی که چوب کمیاب و نایاب 

مردم امری طبیعی بود که در راســـتای کاهش نیاز به چوب ، برای 

تولید گرما از گرمای خورشـــید کمک بگیرند. شـــهرهای یونانی 

ــهر را به گونه ای تغییر دادند که از ورود « پیرنه»همچون مکان ش

شبکه شود، و  شهر جلوگیری  شکل با خیابانهای  سیل به  ستطیل  ای م

غربی را احداث نمودند که به ساختمان ها اجازه جهت گیری به -شرقی

 سمت جنوب و استفاده از نور مطلوب خورشید را می داد. 

ـــیدی را با آموختن از  ـــول طراحی خورش رومی ها نیز پیروی از اص

شفاف که اختراع  تجربیات یونان ادامه دادند اما آنها پنجره های 

قرن اول پس از میالد بود را نیز برای افزایش گرمای بدســـت آمده 

ستفاده از  سوخت، ا بکار گرفتند، با افزایش کمبود چوب به عنوان 

نمای رو به جنوب در ســــاخت منازل ثروتمندان و همچنین حمامهای 

  عمومی شهر نیز متداول شد.

ن به سنت طراحی با توجه به اقلیم برای ایجاد آسایش درون ساختما

قوانین گرمایش محدود نمی شــــد بلکه در بســـیاری از اقلیم ها 

معماران ملزم به طراحی فضایی خنک برای پدید آوردن شرایطی مطلوب 

در داخل ساختمان بود. راه حل معمول در عصر حاضر، یعنی استفاده 

ـــتم های تهویه مطبوع هوا، تنها فرآیندی ناکار آمد در  ـــیس از س

ار می رود و در عین حال همراه با مصــرف تقابل با اقلیم به شــم



 

 

زیاد انرژی می باشــد، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانی انرژی 

 به دلیل آلودگی حاصل از آن امری اشتباه بشمار می آید.

 

 اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید

ــتفاده از منابع  ــود که اس ــاختمان باید به گونه ای طراحی ش هر س

ساند و در پایان عمر مفید خود، منبعی برای جدید را به حدا قل بر

 ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد.

سوی  شده به  شاره  صول ا سایر ا صل، همچون  گر چه جهت گیری این ا

ساختمانهای جدید است، ولی باید یادآور شد که اغلب منابع موجود 

در جهان در محیط مصـــنوع فعلی بکارگرفته شـــده اند و ترمیم و 

ــت محیطی، ارتق ــاختمانهای فعلی برای کاهش اثرات زیس ــعیت س اء وض

ــازه های جدید برخوردار  ــت که از اهمیتی برابر با خلق س امری اس

ست. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع  ا

کافی برای خلق محیط های مصـــنوع در جهان وجود ندارند که بتوان 

ساخت سل از  سازی هر ن مان ها، مقداری جدید از آنها را برای باز

 مورد استفاده قرار داد.

صالح بازیافت  ستفاده از م سیر ا ستفاده مجدد می تواند در م این ا

ساختمان ها و  شکل بگیرد، بازیافت  شده  ضاهای بازیافت  شده یا ف

ست.  شی از تاریخ معماری ا صر درون آنها بخ سانتا » عنا صومعه 

ــالهای « الباس  ــازی گردیده، از  7770و  7600که در س میالدی بازس

آجرهای خرابه های یک ساختمان رومی در نزدیکی خود استفاده نمود. 

ــدند، قطعاتی  ــطی به کار گرفته ش چارچوب های چوبی که در قرون وس

چوبی بودند که بریده و در کارگاه نجاری به یکدیگر وصل شده و کد 

ساختم شده و به  شدند و آنگاه از هم جدا  ان ها انتقال گذاری می 

صورت  ستفاده از این روش بدین معنی بود که در  شدند. ا داده می 

ــطایی را جا به جا  ــاختمان قرون وس ــهایی از س لزوم می توان بخش

 نموده حتی امروز نیز می توان آنها را به مکانی دیگر منتقل کرد.

 

 اصل چهارم: احترام به کاربران

ــاختم ــبز به تمامی افرادی که از س ــتفاده می کنند معماری س ان اس

 احترام می گذارد.

ــی از  ــل ارتباط اندکی با آلودگی ناش ــد که این اص به نظر می رس

شد. اما فرآیند  شته با تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن دا



 

 

سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترا در ساخت 

خارج نمی نماید.  یک ساختمان کامل هستند انسان را از این مجموعه

ضی از  شوند اما در بع ساخته می  سان ها  سط ان ساختمان ها تو تمام 

شود، در حالی که در  شمرده می  سان محترم  ضور ان سازه ها حقیقت ح

برخی دیگر تالش برای رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می 

 شود.

ساخت سان را در ایجاد و طراحی  مان در ژاپن تعدادی روبوت نقش ان

ها بر عهده گرفته اند، اما برای یک روبوت کارآیی موثر در مورد 

شد که می تواند آن را به  شامل اجرای یک وظیفه خاص می با پروژه، 

ـــان به عنوان  ـــی متفاوت یک انس دفعات تکرار کرد. اما در مقیاس

سیاری از  معمار همچنان می تواند بر مهارت خود بر انجام تعداد ب

 اعتماد کند.کارهای نامرتبط  

ــانی و نیروی کار، میتواند در دو  ــتر به نیازهای انس احترام بیش

مسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد. برای یک ساختمان ساز حرفه ای 

صالح و فرآیند  سالمت م ضرورت دارد که ایمنی و  توجه به این نکته 

های شــکل دهنده ســاختمان به همان میزان که برای کارگران و یا 

ستفاده ک شری نیز از اهمیت ا ست برای کل جامعه ب نندگان آن مهم ا

ــم های  ــد. معماران به تدریج از وجود س ــزایی برخوردار می باش بس

مختلف در سایتهای ساختمانی آگاه شده اند و به تازگی استفاده از 

و یا استفاده از سایر مصالح « سی اف سی » مواد عایق دارای انواع

 است. خطرناا در ساختمان ممنوع شده

شتراا و دخالت  ست، ا سانی که نیازمند توجه ا شارکت ان شکل دیگر م

ــت، که چنانچه به طور  ــاخت اس مثبت کاربران در فرآیند طراحی و س

ــت.  ــود یک منبع کارا و مفید به هدر رفته اس موثر بکار گرفته نش

تعداد زیادی از ساختمان ها از این انرژی بهره برده اند و نتایج 

 موجب رضایت در خلق ساختمان های بزرگ شده است.  حاصل از آن نیز

 

 اصل پنجم: احترام به سایت

 هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند.

این جمله عجیب را بیان می کند « گلن مورکات » معمار استرالیایی 

 که، ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند. 

سایت آن را در خود  این گفته یک ساختمان و  ویژگی از تعامل میان 

ست و البته دارای ویژگی  ضروری ا سبز امری  دارد که برای فرآیند 

صانه  ساختمانی که انرژی را حری شد.  سترده تری نیز می با های گ



 

 

صرف کنندگان و کاربران  صرف می کند آلودگی تولید میکند و با م م

ست در نتیجه هرگز زم سبک خویش بیگانه ا ین را به گونه ای آرام و 

 لمس نمی کند.

ساختمان  ست که نمی توان هر  صریح تر از این گفته چنین ا سیری  تف

شرایط قبل از  شده در آن خارج نمود و  ساخته  سایت  را از درون 

سایت احیا کرد. این نوع ارتباط با  ساختمان را دوباره در  ایجاد 

ین دیده می شود، سبکی سایت در سکونتگاههای سنتی اعراب بادیه نش

و آرامش موجود در میان آن ها در لمس زمین فقط در جابجایی خانه 

ایشــان نهفته نبود، بلکه شــامل مصــالح مورد اســتفاده ایشــان و 

 دارایی هایی که با خود حمل می کردند نیز می گردید.

شتران  سفندان و  شم بزها، گو شین از پ سیاه چادر اعراب بادیه ن

ـــان تولید می ـــد، هنگامی که این چادرها برپا می گردید با ایش ش

سیار کارا از لحاظ ایرودینامیکی از تخریب آن  سطح مقطع ب ایجاد 

ــد، چادر با طنابهای بلند در جای  ــدید جلوگیری می ش در بادهای ش

خود نگهداری و تیرهای چوبی بسیار اندکی در آن بکار گرفته می شد 

 بحساب می آمد. چرا که چوب در صحرا منبعی بسیار کمیاب

در حالی که در جوامع شهری، زندگی بومی و سنتی خود را برای یکجا 

شده اند، هنوز  صه طراحی  شینی ترا کرده اند و معماران وارد عر ن

نیز برای ایجاد نمایشـــگاههای مختلف و دیگر فعالیت های فرهنگی 

ــازه ها  ــازه های موقت وجود دارد. این قبیل س ــتمر یه س نیازی مس

ــورت اغلب،  ــینان را بخود می گیرد. طراحی ص ــکل چادر بادیه نش ش

سط معماران هلندی برای ستیوال» گرفته تو سبیک 30ف سون ، این «در 

ساخامان  ستنی واقع در خارج  شک سمه های  سازه برای حفاظت از مج

ــد که به  ــده بود و به عالوه بادی به گونه ای طراحی می ش طراحی ش

 چشم نیاید.

وع مصالح یعنی بتن پیش ساخته برای پی ها، در این سازه از چهار ن

شیشه های شفاف برای دیوارها و سقف فوالد برای خرپاها و اتصاالت و 

شد.  ستفاده  شه به یکدیگر ا شی صفحات  صال  سیلیکون رزینی برای ات

شده بودند  سبانده  شه ای چ شی شه ای نیز به دیوارهای  شی باله های 

شتری را ایجاد کند و همچنی صلبیت بی صال تا  ن مکانی را برای ات

ساختمان  شه ای فراهم نماید، کف  شی سقف  سبک حامل  خرپاهای فلزی 

ــانده  ــدن فقط با چوب پوش زمین عادی بود و برای جلوگیری از گل ش

 شده بود.

ساختمان دوباره از یکدیگر جدا گردید و  ستیوال این  پس ازپایان ف

د باز پی آن نیز از محل خارج و خاا برداشـــته شـــده به جای خو



 

 

ضعیت  سایت بدون هیچ تغییری به و شد، بدین ترتیب زمین  گردانیده 

ساختمان را می توان برای  شت. این  ستیوال بازگ پیش از برگزاری ف

ــتیوال دیگر به کار گرفت و یا  ــگاه یا فس ــتفاده در هر نمایش اس

 اعضای آن را می توان در هر سازه دیگر مورد استفاده قرار داد.

 

 اصل ششم:کل گرایی

ساخت  شارکت در روندی کل گرا برای  سبز، نیازمند م صول  تمامی ا

 محیط مصنوع هستند.

یافتن ســاختمان هایی که تمام اصــول معماری ســبز را خود داشــته 

سبز هنوز بطور کامل  ست. چرا که معماری  ساده ای نی شند کار  با

شناخته نشده است. یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد 

د را شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری قطعه خو

باشد. شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست، در حقیقت آن 

سامانه های در حال تعامل دید صورت مجموعه ای از   -را می توان ب

ستن و تفریح شده  -سامانه هایی برای زی ساخته  شکل های  صورت  که ب

نگاهی دقیق به این سامانه ها است که  دارای کالبد می باشند و با

ــوی  ــیم نماییم.)کوچکی و موس ــهر آینده را ترس می توانیم چهره ش

7830) 

 

 : طراحی پایدار
سه اصل استحکام، زیبایی و فایده که از اصول مطرح شده ویترویوس  

آید. تری از آنها بدست میاز گذشت سالها مفاهیم عمیق باشند بعدمی

ــیاق رایج در باب معماری یکی از  ر هر ســبک ودر هر دوره و یا د س

ــتر می ــول ارجحیت بیش یکی از آنها  یافت و معماری با تاکید براص

کرد. طراحی پایدار نیز با هدف ارج نهادن شکل خاص خود را پیدا می

  .برابر هر سه اصل مطرح گردیده است در

، شـــد هدف از پایداری از آنجا که همانگونه که در قبل نیز گفته

  :ماندگاری است لذا

نیروهای وارده منجمله زلزله  بی اســـتحکـام و مقاومت در برابر-

تخریب  ماندگاری معنا نخواهد داشــت. طراحی ســاختارهایی که حداقل

لرزه و باد و ســایر بالیای طبیعی و غیر طبیعی در مواجهه با زمین

 .باشنداصول و اهداف طراحی پایدار می دارند در زمره



 

 

ــه اصــــل دوم- ــانچ ــاری چن ــایی؛ معم ــد روح و روان  زیب نتوان

 کنندگان را التیام بخشد و با روحیه مردم سازگار نباشد،استفاده

تواند در اذهان پایدار بماند و جاویدان گردد. و یکی از دالیل نمی

ــی ــته در معماری ایران  پایداری بعض بناهای بر جای مانده از گذش

شناسانه است. چرا که اصول زیبایی هللا نیز همینمنجمله مسجد شیخ لطف

ناظرانی خواهد  حاکم بر این بناها تا به امروز تســـلی بخش خاطر

  .کنندبود که فضای آنها را تجربه می

پـایدار بدنبال تامین آســـایش روانی  لـذا این اصـــل در طراحی

ارتباط بیشتر  تواند باانسـانهاسـت که در جریان طراحی پایدار می

و همچنین با رابطه نزدیکتر انسانها با یکدیگر  انسانها با طبیعت

گردد چرا که یکی از خطرات جوامع صـــنعتی و مدرن، فاصـــله  تامین

که آسایش روانی انسانها را بخطر  گرفتن انسـانها از یکدیگر اسـت

  .اندازدمی

ــت در  وری مفید که ازفایده و بهره- ــه گانه ویتروویوس اس ــول س اص

طراحی پایدار که  .خود را پیدا کرده استطراحی پایدار نیز جایگاه 

 پذیر دانسـته شده است باید بتواند در مقابل شرایططراحی انعطاف

ست که  ست ندهد. طراحی پایدار، طراحی ا مختلف کارایی خود را از د

گیری از قدرت انعطاف و سازگاری، مفید بهره بتواند در درازمدت با

  .همساز شود دهای مختلف بتوانواقع شود و با کاربری

 

 ساختمان سبز:

 مهمتر و قبل از هر چیز یک ساختمان سبز: 

 احتیاجات ساکنین آن را برآورده می کند. -   

ساکنین خود را  -    شاط  شنودی، بهره وری و ن ضایت و خ سالمتی، ر

 تامین می کند.

شده معماری پایدار،  -    سنجیده از راهکارهای تائید  بهره گیری 

مواد غیر مسموم کننده، استفاده موثر از مصالح به  ساخت و ساز با

دست آمده از مواد طبیعی پایدار، اتکا و وابستگی به خورشید برای 

نور روز، انرژی گرمائی و الکتریکی و بازیافت مواد را ملزم می 

 کند.

یک تلفیق معمارانه از این راهکارها در یک ساختمان که مایه  -   

 آن و در یک خدمت جهان طبیعی است.  افتخار استفاده کنندگان



 

 

 توجه به موارد ذیل در این امر ضروری است:

استقرار ساختمان های روی سایت شامل دسترسی ها و مسیرهای  -   

 تدارا دیده شده سودمند.

 جهت یابی ساختمان ها با توجه به خورشید و محیط اطراف. -   

 چیدمان اتاقهای داخلی و درها و پنجرهها. -   

 ابعاد وجوه ساختمان ها و اجزاء تشکیل دهنده محیطی. -   

 رنگ، نما، تزئینات ساختمان و محیط. -   

 ساختن خانه ها و اماکن تجاری با انرژی موثر بیشتر. -   

 بعضی از جنبه های معماری سبز عبارتند از:

 افزایش آسایش، قابلیت زندگی و بهره وری. -    

 و قابلیت نگهداری.بهبود دوام، کیفیت  -   

 ثبات وضعیت محیط داخلی. -   

 پس انداز پول به وسیله کم کردن هزینه زندگی. -   

باالی  -    با عملکرد  های  مان  ــــاخت های س نه  به گزی پی بردن 

 خورشیدی.

انتخاب زمینه مصالح ساختمانی سبز جهت ایفای نقش شما برای  -   

 کمک به حفاظت محیط زیست.

 

 : ر معماری سبزموضوعات مطرح د

 صرفه جوئی در انرژی-7

 مسائل جهانی زیست محیطی-4

 بهینه کردن پروسه تولید مصالح-8

 بهره گیری از اصول معماری محلی-1

 استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت محیط زیست-0

 

 



 

 

 دستورالعمل اجرائی معماری سبز:

 ی سبزنحوه استقرار و کاربری اراض -برای ساختمانهای مسکونی

شیدگی  -    ساز کنید: بر خالف پا ساخت و  سعه یافته  در مناطق تو

شهری، در توسعه فشرده، اراضی بایر و کشاورزی حفظ و تراکم مرتفع 

می شــود و به موجب آن مجاورت مغازه ها و خدمات عمومی و حمل  و 

 نقل متناوب فراهم می شود.    

کنید، که درآن پروژه ها و نقشــــه های چند منظوره طراحی  -   

پروژه ها، کاربری های مســکونی و تجاری  به منظور کمک به ایجاد 

کاهش بزرگترین منبع آلودگی  با روح و همچنین  نده و  عات ز ما اجت

 یعنی استفاده از اتومبیل با هم تلفیق شده اند.             

ساختمان ها را به گونه ای مستقر سازید که دسترسی به حمل و  -  

می، مسیرهای عبور دوچرخه و دسترسی پیاده به خدمات اساسی نقل عمو

فراهم شود. این امر استفاده از اتومبیل را به حداقل می رساند. 

بد.  یا کاهش  ند  ندگی می توا غال در منزل ران با اشـــت همچنین 

بنابراین در نظر داشته باشید که دفتر کار درمنزل با وسایل و خط 

 تلفن مورد نیاز است.

ساختمانهای موجود ساخ  -   تمان های قدیمی را مرمت کنید. مرمت 

 زیست شناسانه ترین ساخت و ساز است.

ــردگی محیطی   -   ــاندن فش ــاختمان ها را با توجه به حداقل رس س

 مستقر سازید.

ســـاختمان ها را به گونه ای جایگزین نمایید که از گیاهان   -  

 موجود بهره برداری گردد.
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