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 چكیده
 ستیز یها یاز آلودگ یبخش اعظم گرید یدهند و از سو یرا شکل م ستیز طیسو مح کیختمان ها از امروزه سا

 یم ق،یدق یزیو برنامه ر یتفکر، طراح کیبا  یتوان ساخت و ساز را متوقف کرد ول یکنند. البته نم یم جادیرا ا یطیمح

 یها دهیاز ا یکی داریپا یشته باشند. معماردا ستیط زیرا بر مح یمنف ریتاث نیساخت که کمتر ییتوان ساختمان ها

به حداقل  یبرا یراه یبا جست و جو داریپا یاست. معمار ییساختمان ها نیساخت چن یبرا یو طراح یزیبرنامه ر

 قیاز طر عتیبا طب ییو همسو ییهم آوا یبرا یتالش قتیدر حق ستیز طیساختمان ها بر مح یرساندن اثرات منف

 طیو گسترش فضاست. امروزه اکثر ساختمان ها بدون توجه به شرا یدر مصرف مصالح، انرژ یساز نهیو به ییاکار شیافزا

به منظور فراهم  یاز انرژ یمسئله باعث مصرف مقدار قابل توجه نیشوند و ا یو ساخته م یطراح رامونشانیپ یمیاقل

 یم تیحائز اهم داریعه مباحث توسعه پادر مجمو داریپا یرو معمار نیدر فضاها شده است. از ا شیآسا طیآوردن شرا

باشد  یم یلیتحل-یفیبه کار گرفته شده، توص قیو پژوهش قرار گرفته است. روش تحق یمقاله هدف بررس نیباشد و در ا

ک ی لیشرح داده شده و سپس به تحل داریپا یو معمار یداریپا یها یژگیابتدا و ،یکه با استفاده از مطالعات کتابخانه ا

 پرداخته شده است. داریاختمان پانمونه س

 

 داریپا یمعمار ،یاکولوژ ست،یز طیمح ،یمعمار ،یداریپا کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
سازنده و موثر  یبه عنوان عوامل یو شهرساز یاست. معمار یرفتن منابع انرژ انیاز م ،یجامعه جهان یها یاز نگران یکی

مصرف  لیاست و به تقل یروش در طراح کی دار،یپا یکمک کند. معمار یهست یتواند به دوام و بقا یمنبع، م نیدر حفظ ا

 نیقرار گرفته است. آنچه در ا یاز جوامع حرفه ا یاریکه امروزه مورد توجه بس دپرداز یاز آن م نهیو استفاده به یمنابع انرژ

تواند  یمنابع م نیاستفاده هوشمندانه از ااست.  ستیز طیانجامد، استفاده درست و مناسب از مح یانسان م یبه بقا یکره ماد

 یو شهرساز یدر معمار ستیز طیمح یداریپا هوم. توجه به مفانجامدیب زین ندهیآ یانسان ها یو دوام زندگ داریبه توسعه پا

، "یعیطب طیمح" ای "عتیطب"با عبارت  ستیز طیهدف را فراهم آورد. مح نیبه ا دنیرس یمناسب برا نهیتواند زم یم

با  یا ونهبه گ طیارتباط با مح نیمورد توجه انسان ها قرارگرفته است. در طول قرن ها ا خیاست که همواره در طول تار یوممفه

                                                 
 نویسنده مسئول 
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از  هیرو یشاهد استفاده ب ،یتکنولوژ ریامروزه با توجه به توسعه چشمگ یهمراه بوده است ول زیمسالمت آم یستیهمز ینوع

 .]1[بوده است  میعظ اریبزرگ بس یاز آن به خصوص در شهرها یناش یامدهایکه پ میباش یم ستیز طیمح

بنابراین ساخت و ساز بناها و طراحی باید به گونه ای صورت گیرد، که با اقلیم و محیط اطراف سازگار بوده و استفاده از 

جسمی ساکنان را  منابع را کاهش دهد و از سوی دیگر عالوه بر فراهم آوردن مقتضیات روز جامعه مدرن نیازهای روحی و

تامین نماید تا بنای ایجاد شده هم از نظر ساختاری که ایجاد نموده ایم و هم از منظر رعایت اصول و استانداردهای زندگی در 

 پایداری کامل قرار گیرد.

 

 یداریپا یلغو یمعنو -2
بودن و  داریپا یواژه به معنا نیا نیآمده است. در فرهنگ مع یبادوام و ماندن یبه معنا یداریدهخدا پا یدر لغت نامه 

 نیعناو نیتحت ا یداریاز پا زین نیکردن و استقامت نشان دادن است. در زبان الت یداریپا یبه معنا «شیپا»مقاومت از مصدر 

 شده است: ادی

SUSTAIN :مستمر دادن ادامه داشتن، نگاه حمایت، زنده 

SUSTAINABLE :،زندگی تداوم نتیجه در و زندگی تأمین و آرامش باعث که دکن می توصیف را چیزی که صفتی پایداری 

 می شود. منجر را آن کردن طوالنی و

 

 یداریمفهوم پا -3
 و استفاده مورد بسیار جامعه در پایداری لغت ،امروزه. شود می شامل را بسیاری پیچیده های جنبه که است لغتی پایداری

 پایداری. ندارد واضحی تعریف و نبوده مشخص کامال هنوز معماران برایآن  ممفاهی و لغت این درست معنی اما ،باشد می توجه

 واقع یراهکارها به دستیابی برای ،دهد می قرار هدف را زمین حفظ مسئله و است فراگیر که اش مبنایی شعارهای به توجه با

 کند می توصیه را رویکردهایی ،دیگر ویس از است موجود طبیعت نفس در که گوناگونی از حمایت و یکسو از اجرا قابل و بینانه

 اریپاید قع. در واستا دهکر اپید دبررکا "یابد اومتد هینددر آ نداتو می که نچهآ"یعنیآن  کنونی معنی با اریپایدواژه  .]2[

 .]3[ یدآ دجوو به محیطی یستز اریپایدو  دیقتصاا اریپایدو  جتماعیا اریپایدای از:  مجموعه کهشود  یم همافر مانیز

 

 یداریپا خچهیتار -4
همراه هم بتوانند تا  یو انسان یعیطب یکه در آن نظام ها یجهان فیتوص یبرا یامروزه به طور گسترده ا یداریپا یواژه 

که همراه خود دارد، سال هاست  یا دهیچیپ یبا مبان داریشود. توسعه پا یدهند، به کار گرفته م اتیح یدور ادامه  یا ندهیآ

 1970سال  لیبوم، از اوا ستیتوسعه ز یعنی داریتوسعه پا ی نهیزم شی. پردیگ یم رارق یمورد بررس یجهان یارهاکه در نوشت

 داریپا یکه مفهوم توسعه  نیسازمان ملل مطرح شد. با وجود ا یطیمح یو برنامه  یحفاظت جهان ی هیساچز اتحاد یاز سو

 یاصطالح برا نیشد، اما کاربرد ا رفتهو توسعه به کار گ طیمح ی درباره ک،یکوکو هی، زمان اعالم1970 یدهه  لیدر اوا

 .]4[گردد  یبارباراوارد، بر م یمذکور از سو یبار به اواسط دهه  نینخست

 بیکه بدون تخر یندیبه عنوان فرا داریپا ی(، توسعه 1987سازمان ملل ) یو توسعه  ستیز طیمح یکنفرانس جهان در

 . ]5[شده است  فیرا برآورده سازد، تعر یکنون یازهاین شان،یازهایبرآورده کردن ن یبرا نده،ینسل آ یها ییتوانا
 

 یداریپا رامونیپ یها هینظر -5
 ت.اشاره شده اس اتینظر نیاز ا یبه برخ 1تاکنون ارائه شده است که در جدول  یمتفاوت یها هینظر یداریپا نهیدر زم
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: نظریه های پیرامون پایداری1جدول   

 نظریه نظریه پرداز

از توسعه ی پایدار به عنوان توسعه ی سبز و سیاست سبز یاد می کند و حفاظت از منابع طبیعی را  (Adamsآدامز )

 .]6[برای تداوم نسل بشری و نسل های آینده به عنوان پایه های توسعه ی پایدار ضروری می داند 

 .]7[وظیفه ی توسعه ی پایدار را کاهش بیکار، فقر و کم کاری می داند  (Rayرای )

در پژوهشی که در چارچوب توسعه ی پایدار شهری در مکزیک انجام گرفته است به ساختار  (2007دران و همکار )

 دست یافتند.جدیدی برای پایداری شهری با عنوان سامانه ی پویا برای دوره ی بیست ساله 

 

 (یطیمح ستیز یداری)پا یكیاکولوژ یداریپا -6
گسترده تر،  یآن، که در مفهوم یرونیب یایبا دن سمیروابط متقابل ارگان یعبارت است از علم بررس فیبنا به تعر یاکولوژ

دانند که در آن  یم یدر سطح یعیطب یها ستمیرا مطالعه س یاکولوژ زی. امروزه نردیگ یرا در بر م ستیز طیمح طیشرا هیکل

را  یعیطب یها دهیپد اطیح یبا هم در کنش متقابل هستند. علم اکولوژ ستمیاز س ییزاکل موجودات زنده به عنوان اج ایافراد 

 .]8[کند  یم لیو تحل هیتجز یانسان ستیز طیو مح یو تمدن بشر یدر ارتباط با تکنولوژ

 ایرا سلب نکند و حفظ  ندهیآ اراتیتکه اخ یو انواع مرتبط در سطوح هیحفظ منابع پا یبه معنا ،یکیاکولوژ یداریپا

کاهش مقدار  ،یاز راه کاهش مصرف منابع و انرژ یداریبعد از پا نیاست. ا ستمیو انعطاف اکوس تیفیک ت،یظرف یارتقا

 .]4[شود  یم تیقومناسب ت یها یفناور افتیآن ها و  افتیها و باز یپسماندها، آلودگ

را  داریپا یمعمار یهستند. به طور کل یمباحث معمار نیتر زیامروزه از بحث برانگ دار،یو توسعه پا یطیمح ستیز اثرات

 تسیز طیصدمات را به مح نیپاسخگو بوده و کمتر یمکان ،یطیمح طیها و شرا یژگیدانست که نسبت به و ییتوان معمار یم

از تعادل هاست که بر هم خوردن هر کدام ضمانت دوام  یمجموعه ا لموجودات زنده، حاص یکه برا یستیز طیبزند. مح

 نیبه ا دنیرس یو موجود زنده را هدف قرار داده است و برا طیمطالعه توامان مح کیاکولوژ یکند. معمار یم فیرا تضع یزندگ

به دنبال راه حل  داریپا یارو در مقابل معم ردیگ یقرار م یآن ها مورد بررسو ارتباطات  طیهدف، شناخت موجود زنده و مح

و  یها، آلودگ ستمیاکوس بیو تخر یعیمنابع طب یهمچون نابود یاست که بتواند از بروز مسائل یسنت یدر مقابل الگوها ییها

و  یو با استفاده از مصاوح بوم یطیو ساخت بر اساس مالحظات مح یطراح ،یطیمح یکند. معمار یریجلوگ نیگرم شدن زم

 یمعمار یها یانسان از استراتژ یبرا یو طراح یبازگشت به چرخه زندگ یبرا یدر منابع، طراح ییجو صرفهباشد.  یم یمحل

 .]9[ استفاده کرد یسنت یبا الگوها یمیقد یخانه ها یتوان از آن ها در بررس یهستند، که م داریپا

 

 داریصول معماری پاا -7
به منظور ساختمان  یو روانشناخت یجسم یفیک یکم دیموثر و مف ییکردن راه حل ها دایدر پ داریپا یطراح ییهدف نها

 یهدف به ظاهر دشوار است. سه اصل طراح نیبه چن دنیرس یبرا یادیباشد احتماالت و امکانات ز یکاربران م یبرا یساز

 یامدهایگسترده از پ یآگاه کی جادیمحور ا یانسان یو طراح یگبر اساس چرخه زند یمنابع طراح یحفظ و بقا داریپا

 یشتریاز اصول ما را به ضوابط ب کیموجود در دل هر یشوند. راهبردها یمرتبط هستند را موجب م یکه با معمار یطیمح

 یمحل یداخل یها طیساختمان با مح کیموضوع که چگونه  نیراهبردها به منظور پرورش فهم و درک ا نیسازند ا یرهنمود م

 .]10[در همکنش است  یو جهان
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از بزرگان معماری آن  یکه بعض یطیمح ستیانرژی ز ،ییصرفه جو ،یمیدارای اصول و قواعدی از جمله اقل داریپا معماری

نشود و  ستیز طیرفتن مح نیبنا باعث از ب جادیباورند که ا نیباشد. بزرگان معماری بر ا یم ندیگو یرا معماری سبز هم م

انسان ها را در زمان های  ازهاییباشد که بتواند ن یم داریدارای معماری پا ییبنا که میکن یم فیگونه تعر نیرا ا داریمعماری پا

 یای سنتعلم بنا ه شرفتیپ لیچون به دل ستین داریبه صورت صد در صد پا ییبنا چیصورت ه نیمتفاوت برآورده کند در ا

اگر به موضوع  گرید دگاهی. از دستندیحال ن انهای انس ازیجوابگو ن گرید یبوده اند ول دیمف اریدر زمان خود بس دیگذشته شا

دارند و  میرابطه مستق عتیبنا گشته اند که با طب یشده اند به صورت لیتبد داریپا ییکه به بناها یبناهای سنت میبنگر

 داریپا یراحط رمجموعهیکه در واقع ز - داریباشند.  معماری پا یم یمیبناهای اقل شترید نکرده و ببناها ورو نیتکنولوژی در ا

و مشکالت عصر  لیدر برابر مسا یمنطق یهای مهم معاصر به حساب آورد که عکس العمل انیاز جر یکیبتوان  دیرا شا -است 

به نوبه خود منجر به  نیشود که ا یساختمان ها مصرف م در یسوخت ریدرصد از ذخا 50رود. برای مثال،  یصنعت به شمار م

 یدر معماری به خوب دارییمقوله پا شتریو توسعه هرچه ب جادیضرورت ا ن،یشد. بنابرا واهدشده و خ یطیمح ستیبحران های ز

سه مرحله را در  نیمقوالت معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و ا ریمانند سا دار،یقابل مشاهده است. معماری پا

برای انسان که هرکدام آن ها استراتژی  یو طراح یبرای بازگشت به چرخه زندگ یدر منابع، طراح یی: صرفه جوردیگ یبرم

 یآن را انجام دهد، م یطراح دیکه با یطیاز مح شتریمعمار را به درک ب ر،یتداب نیخود را دارند. شناخت و مطالعه ا ژهیهای و

 آمده است. 2طبقه بندی شود در جدول  داریساختمان در زمره بناهای پا کیشود تا  تیرعا دیکه با یاصول .]11[رساند 

 

 ]11[: اصول معماری پایدار 2جدول 

 بیان اصل اصول 

 .را به حداقل برساند یلیای فسه ساختمان به سوخت ازیطوری ساخته شود که ن دیبا بنا حفظ انرژی اول اصل

 

 یژی موجود در محل احداث هماهنگرو منابع ان میشوند که با اقل یطوری طراح دیبا بنا میبا اقل یهماهنگ دوم اصل

 .داشته و کار کند

 

کاهش استفاده از  سوم اصل

 دیمنابع جد

را تا حد  دیاستفاده از منابع جد زانیشوند که م یای طراح به گونه یستیبا ها ساختمان

خود به عنوان منبع  د،یخود برای ساختن بنای جد دیعمر مف انیپا ممکن کاهش داده و در

 .به کار روند دیجد

 

 ازهاییبرآوردن ن هارمچ اصل

 ساکنان

برخوردار  یخاص تیساکنان از اهم یوجسم یروح ازهاییبرآورده شدن ن داریمعماری پا در

 .است

 

 .داشته باشد تیاطراف سنخ طیو با مح ردیخود قرار گ تیسا نیدر زم متیبا مال دیبا ابن تیبا سا یهماهنگ پنجم اصل

 

 ستیز طیپروسه کامل که منجر به ساخته شدن مح کیدر  دیبا داریاصل معماری پا تمام ییکل گرا ششم اصل

 .ابدی تجسم شود،ی سالم م
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 داریتاالر شهر لندن، به عنوان ساختمان پا -8
آن  هیاول دهیساخته شده است. طراح آن سر لرد نورمن فاستر و ا 1998-2002 یدر انگلستان، در سال ها تاالر شهر لندن،

 ،یطیو مح یطراح شتریبرخاسته بود. پس از انجام مطالعات ب نیاز زم یساختمان مانند کره ا هیباشد. فرم اول یتخم مرغ م

کاهش  نیو جابه جا شده اند در ا دهیهم لغز یات انگار از رواز طبق یکه بعض یشد؛ در حال لیسازه به سمت جنوب ما ینما

 م،یواقف بود تیسا یخیتار تی: ما به اهمدیگو یبنا م نیمؤثر است. نورمن فاستر درباره ا دیسطح برخورد با اشعه خورش

 یبا برج خوددار میبود تا از مواجهه مستق دهیچرخ یدر محور خودش مقدار لیدل نیساختمان مقابل برج قرار گرفته و به هم

ساحل رودخانه انجام شد. با  یحفظ حال و هوا یبرا میمال یو فرم یکاهش مصرف انرژ دهیفرم ساختمان با ا ی. طراحدینما

راحت و آسان  یو دسترس دهیلغز نییساختمان به پا میعظ یرمپ معلق که از طبقه هشتم و از گنبد تخم مرغ کی یطراح

دولتمردان را در عمل به شعار  یحرف ها تیکند، شفاف یم لیمستقر در طبقه هشتم را تسهشهر  یشورا یعضامراجعان به ا

 18کره،  کیکه  یو هندس یاضیر تیواقع نیگذارد. با توجه به ا یم شیبا ارباب رجوع را به آزما کیدولت شفاف و ارتباط نزد

بر سطح  دیخورش یتابش نور و گرما زانید. مدار یمساو مساحتتخت و  یوارهایفضا با د کیاز  یکم تر واریدرصد سطح د

و گرد و  یصوت یها یبه دور از آلودگ مزیآل در کناره رودخانه تا دهیا یتیاست. تاالر شهر در سا افتهی یسازه کاهش محسوس

 یهواچون  یعیطب نابعاز م یو بهره بردار یطیمح یکل یقرار گرفته است که امکان توسعه کامل با حفظ شما یغبار در مکان

صفحات محافظ با فرم  یمورد استفاده قرار گرفت. در بخش ادار یپوشش فلز یدر طراح یتازه را داراست. در نما دو فرم کل

طبقه و  کیبا ارتفاع  یبه کار گرفته شد. پانل ها قطعات شهیفلز و ش بیترک یعموم یو در فضاها یشیاز قطعات گرما یمشخص

قابل  یبه صورت دست یانیها در سطوح باال و م چهیدر نیهستند. ا یعیطب هیت تهوجه یو خروج یرودو یها چهیدر یدارا

اثر  کیشود. تاالر شهر لندن نه تنها به عنوان  یجذب و اتالف گرما م ریپوسته موجب کاهش چشمگ نیکنترل هستند. ا

پانل  قیاز طر یدیخورش ینرژاست. ا یانرژ رفبا حداقل مص یاز طرح ینمونه جهان کیبرجسته، به کل به عنوان  یمعمار

کند تاالر اجتماع با سطوح  ینم افتیآفتاب را در میبنا که نور مستق یشمال یشود. در نما یساختمان جذب م یباال لیما یها

 هیشفاف پوشانده شده است. به عالوه با پشت کردن ساختمان به سمت جنوب و عقب رفتن پله پله سطح طبقات، سا یا شهیش

شوند. در اغلب فصول سال  یم تیفعال حما ریغ یطیکنترل مح ستمیس کیبا  ریتداب نیفراهم شده است. ا اتاق ها یبرا

به  ازیعدم ن یحفظ انرژ ستمیس نیا بیشود. ترک یم هیتهو یعیپنجره ها به صورت طب ریدر ز یها چهیدر لهیساختمان به وس

 جهیکند. در نت یم انیگرم کردن ساختمان را ب یبرا یاضاف ییماگر یبه انرژ ازیدر اغلب موارد عدم ن زیو ن یکیمکان یزهایچ

 ستمیبا س یادار یساختمان یانرژ انهیچهارم مصرف سال کی باَیساختمان تقر نیا یکیمکان ستمیس یبرا یانرژ انهیمصرف سال

شود تا  یم رهیذخ کیپکروسکویم یحرارتدستگاه  لهیبه وس یبازگشت یخواهد شد. در زمستان گرما و رطوبت هوا شنیرکاندیا

خنک شده  یها لهیم ،یادار یفضاها شیسرما یاز آن استفاده شود. عامل اصل یتازه ورود یگرم و مرطوب کردن هوا یبرا

استفاده از فن  ،یعیرانش طب ریبا استفاده از تأث ستمیس نیکنند. در ا یم نیرا تأم یسرد طبقات فوقان یاست که هوا یفعال ریغ

شوند. آب سرد چاه پس از  یم نیساختمان تأم ریدو پمپ در چاه ز لهیبه وس زی. آب سرد نستیالزم ن شنیدرکانیا ستمیس در

 یشود. در پوشش کف رمپ و فضا یم ختهیر مزیبه کار رفته و مازاد آن به رودخانه تا یاریها و آب فونیمصرف در س یآن برا

و  شهیمناسب با ش یسطح آن هارمون ید که رنگ و بافت چکشاستفاده ش میمال یبه رنگ خاکستر یاز پوشش یفوقان یعموم

آن توسط مدل  یکیاست نحوه عملکرد آکوست یمؤثر یکیآکوست ساتیتأس ازمندیتاالر ن نیفوالد به کار رفته در بنا دارد. هال ا

 تیموقع کیمنبع در  کی ازمنعکس شده  یپخش شده و صدا ینحو که صدا نیشد. بد یریاندازه گ یوتریکامپ یسه بعد

در  یشود. تاالر اصل یسطح را به حداقل رسانده و باعث کاهش جذب و اتالف حرارت م ،یشد. فرم کرو یریخاص اندازه گ

 یساختمان؛ سقف ها یریانداز مطابق با جهت گ هیو سا یسطوح فلز ستمیس د؛یکاهش نفوذ اشعه خورش یجهت شمال برا

شده است  یطراح ینیرزمیز یفضا لهیبه وس یانرژ افتیباز لر؛یتفاده از چفعال؛ عدم اس ریغ شیسرما ستمیخنک کننده و س

 (1)شکل  .]12[
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 به تحلیل تاالر شهر لندن به عنوان نمونه موردی ساختمان پایدار پرداخته شده است. 3در جدول 

 
 به عنوان نمونه موردی پایدار )نگارنده(ر شهر لندن تاال: بررسی 3جدول 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

 

 

 

 تاالر شهر لندن

 

 

 

 

 

 

 لندن

طراحی فرم ساختمان با ایده کاهش مصرف انرژی و فرمی مالیم برای حفظ حال و هوای  -

 ساحل رودخانه انجام شده است.

مشخصی از قطعات گرمایشی و در فضاهای عمومی در بخش اداری صفحات محافظ با فرم  -

 ترکیب فلز و شیشه به کار گرفته شد.

 انرژی خورشیدی از طریق پانل های مایل باالی ساختمان جذب می شود. -

با پشت کردن ساختمان به سمت جنوب و عقب رفتن پله پله سطح طبقات، سایه برای اتاق  -

 تم کنترل محیطی غیر فعال حمایت می شوند.ها فراهم شده است. این تدابیر با یک سیس

در اغلب فصول سال ساختمان به وسیله دریچه های در زیر پنجره ها به صورت طبیعی  -

 تهویه می شود. 

عدم نیاز به چیزهای مکانیکی و نیز در اغلب موارد عدم نیاز به انرژی گرمایی اضافی برای  -

 گرم کردن ساختمان

ی سیستم مکانیکی این ساختمان تقریباَ یک چهارم مصرف سالیانه مصرف سالیانه انرژی برا -

 انرژی ساختمانی اداری با سیستم ایرکاندیشن خواهد شد.

در زمستان گرما و رطوبت هوای بازگشتی به وسیله دستگاه حرارتی میکروسکوپیک ذخیره  -

 می شود تا برای گرم و مرطوب کردن هوای تازه ورودی از آن استفاده شود.

 فرم کروی، سطح را به حداقل رسانده و باعث کاهش جذب و اتالف حرارت می شود. -
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 نتیجه گیری -9

 بسیار ،حوزه این در معماران وظیفه. است محیطی مسائل ،دارد تأکید آن روی پایدار توسعه که مهمی حوزه سه از یکی

هستند. اصول پایداری  هوا و آب تغییر %75 ئولمس مستقیم غیر و مستقیم صورت به ،معماران که چرا ؛است حساس و خطیر

 بی، کاهش آسداریپا یمعمار یهدف کل. دارد دـتاکی یـطبیع منابع حفظو  یستز محیطو  یستیز عتنو به توجهو به معماری 

خود  رامونیپ یعیطب طیرا با مح رتیو مغا یناسازگار نیکه کمتر ییازهاین یعنیاست  عتیو طب یمنابع انرژ ست،یز طیبر مح

با توجه  انسان است. یداریو پا داریپا یآن توسعه  یرا در بر دارد که هدف کل یچند ارزش یبیترک داریپا یداشته باشند. معمار

با  یهماهنگ، حفظ انرژیبه اصول معماری پایدار، ساختمانی را می توان پایدار نامید که شش اصل پایداری که عبارتند از: 

یی، در طراحی آن مورد توجه قرار کل گراو  تیبا سا یهماهنگ، ساکنان ازهاییبرآوردن ن، دینابع جدکاهش استفاده از م، میاقل

 گرفته باشند. 
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