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 مقدمه

مسکن همواره در طول زندگی انسان، از اولین مرحله تاریخی زندگی بشر تا به امروز یکی از نیازهای اساسی 

انسان بوده و هست که بنا به محیط های مختلف طبیعی و مصنوعی معانی متفاوت یافته است و هر جامعه به 

اجتماعی و فرهنگی خویش در هر امکانات و محدودیت های اقتصادی و  فراخور نیازها و توانایی های خود،

. فراهم آوردن مسکن مناسب در شرایط توسعه شتابان که بخشیده است یآن شکلی خاصی به دوره زمان

بدین خصوصیات مسکن را در کشور ما معین می کند. خانه اولین  1340ویژگی دوران مدرن است از دهه 

می کند که به این ترتیب تکنولوژی، آسایش و فضای مرتبط با آدمی است که احساس تعلق را در آن تجربه 

راحتی روزافزونی را برای انسان فراهم کرده، اما باعث ایجاد مشکالتی نیز شده است. برای ایجاد آسایش در 

و در نتیجه پیشرفت و توسعه  صنعت نیاز به بهره برداری  زندگی های مدرن مصرف انرژی افزایش یافته است

ها می  نی یافته، به نحوی که بهره برداری غیر منطقی از این منابع منجر به نابودی آناز منابع طبیعی نیز فزو

 ز این رو بکارگیری معماری پایدار می تواند برای حل مشکالت موجود، راهگشا باشد.ا شود.

 یمطرح م یالملل نیسبز که در سطح ب یو معمار داریپا یمانند معمار ییعنوان ها ،یطیمح ستیز کردیدر رو

انسان ها را در  یازهایبتوان ن ینوع تفکر طراح نیاست؛ که با ا یضرور داریبه مسکن پا افتنیباشد، دست 

 ستیو ز یفرهنگ ،یاقتصاد ،یعچرا که توسعه مسکن بر تمام ابعاد اجتما ؛متفاوت برآورده کند یزمان ها

 ستیز کردیبا رو داریتحقق مسکن پا یها نهیزم یبررساین کتاب رو هدف  نیگذارد. از ا یم ریتاث یطیمح

گرم و مرطوب و استان  میمسکن در اقل تیو وضع داریمسکن پا یشاخص ها یباشد که به بررس یم یطیمح

 است.بوشهر پرداخته 

از  ینمود ،میبافت قد یساخت، فرم ها و مصالح در معمار یها وهینظر گرفتن ش دربوشهر که با  میبافت قد

 طیساکنان و شرا یستیدر پاسخ به فرهنگ ز یو ساختار کالبد دهیکش ریرا به تصو یکپارچگیو  یهماهنگ

 توان با یبوشهر را م میدر بافت قد یداریپا .است افتهیمنحصر به فرد  یمنطقه، شکل یطیمح ستیز یمیاقل

 یو کوچه ها دانستمنطقه  یطاقت فرسا یشرج هوای امکان در تحمل گرما و نیکوران هوا، مهم تر جادیا

به عنوان عوامل مؤثر موجود در بناها و ...  یرهایو شناش واریبازشو در بدنه د نیشتریبا ب هیتنگ و بلند و پر سا

 کرد. انیبدر پایداری 
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 مفهوم مسکن

است و به معنای هر چیزی است که انسان به  ،مسکن از کلمه سکنی به معنی ساکن بودن و قرار گرفته شده

وسیله آن سکونت یابد. در فرهنگ اسالمی کلماتی از قبیل بیت، منزل و دار به کار رفته است که از لحاظ 

 مفهوم به کلمه مسکن متفاوتند. 

می بیت مکانی است که در آن بیتوته شود یعنی شب به روز آورده شود )منزل جای فرود آمدن و وارد شدن( 

باشد در حالی که مسکن مفهوم کلی تری داشته و منظور مکانی است که انسان در آن ساکن بوده و آرامش می 

خواهان آرامش و مکان محفوظ می باشد. تأمین مسکن مناسب یکی از  گیرد. از آن جایی که انسان فطرتاً

 مسائل مهم زندگی و معیشت بشر محسوب می شود.

همانی است که شدیدترین پیوندها را با ظریف  ان موضوعات معماری دقیقاًکن در میاز طرفی موضوع مس

 فرهنگی داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.-ترین اشکال با میراث و ویژگی های محیطی

نت سکونت ظریف ترین عامل در ساخت مسکن و فناوری محسوب می شود و آن دسته از مسائل را شامل سُ

 ته اعتقادات و باورهای انسان در فضای زیست اوست.که تجسم یاف دمی شو

به عبارت دیگر اگر به خانواده بنگریم که فضای خانه را بر اساس آداب و سنن و سلیقه های خود تصاحب 

میکند در برخی مکان ها گرد می آید و در جاهای دیگر حضور جمعی ندارد و در می یابیم که چگونه روابط 

به جا شدن افراد  ه، بر نحوه ی استفاده از مجموعه فضاهای خانه سایه می افکند. جاجاری میان افراد خانواد

در خانه تابع فرهنگی است که سر در ژرفای اندیشه ها و رسوم دارد و روی به اتفاقاتی که در جامعه می 

 افتند.

در کل می توان گفت خانه ها معانی متفاوتی برای افراد مختلف دارد اما آن چه برای همه مشترك است مفهوم 

سرپناه بودن خانه است. مسکن برای کسی که در آن زندگی می کند معنای به خصوصی پیدا می کند به خاطر 
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ی بسازد که بر شخصیتش احساس مخصوص هر کس برای خانه اش که فرد می کوشد خانه اش را به گونه ا

 بیفزاید.

خانه جایی است که در آن نسل ها پدید می آیند، رشد می کنند و شکل می گیرند. خانه به عنوان یک کلید 

معماری حاوی ایده ها و ارزش هاست. آن چه که در لحظه آفرینش در آن گنجانده شده باشد از سطوح و 

قرار می گیرند انتقال می یابد. این پیام های مستمر و حضور  دیوارهای آن تشعشع کرده و به کسانی که در آن

ضمیر ناخوداگاه وضعیتی خطیر ایجاد می کنند در فضای رفتارها، بازتاب، الگوهای زندگی شکل می گیرند و 

به مثابه برداری مؤثر بر زندگی اجتماعی عمل می کند. از سویی دیگر و نظر گاهی متفاوت بافت مسکونی به 

ردگی آن وجه غالب و مشخصه کالبدی شهرهاست و به این جهت نیز خانه و چگونگی اش و تکثیر دلیل گست

و تکرار آن اهمیت و مقیاسی متفاوت پیدا می کند و به همین دالیل است که گفته می شود تأمین زندگی 

ن، یا هر خصوصی بس عاجل و مهم است و آدمیان باید در محل زندگی خود هر جا که باشد خانه، آپارتما

 .]1[آن برخوردار باشد  نوع مسکن دیگر از

مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد و دارای مقوله ای گسترده با 

 .]2[ و فراتر از یک سرپناه فیزیکی استابعادی متنوع 

در مسکن نیازهای اساسی انسان به رضایتمندی می رسد و بدین گونه، به کیفیت زندگی انسان اثر گذاشته و 

 .]3[می تواند با ضمانت زندگی به طور صحیح در ارتباط قرار گیرد 

 

 تاریخچه مسکن

و خانه  گذارد یم ریثأن تآ گرفته و بر ریبه طور روزمره از آن تاث ربازیاز د یاست مرتبط که آدم ییخانه فضا

 یفرهنگ یا دهیخانه پد کیکند احداث  یآن تجربه م را در ییاحساس تعلق فضا یاست که آدم ییفضا نیاول

 .]4[ آن تعلق دارد بهاست که  یفرهنگ ریآن به شدت تحت تاث ییمحسوب شده و شکل و سازمان فضا
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برگزار شد، اولین دستور کار اسکان بشر در ونکور کانادا  1976ن بشر که در سال اسکدر نخستین کنفرانس ا

ی به مسأله ی اسکان بشر برای نخستین بار در سطح بین المللی مطرح شد. در این کنفرانس بود که توجه جهان

و امنیت آن معطوف شد. تا آن زمان به این مسأله به صورت جدی پرداخته نشده بود، در برنامه های ملی نیز، 

متری برخوردار بود و حتی در بیشتر کشورها، ارگان رسمی ای که مسئولیت این مسأله ی اسکان از اهمیت ک

در استانبول  1996مهم را عهده دار باشد، وجود نداشت. اما در دومین کنفرانس جهانی اسکان بشر که در سال 

در  "توسعه پایدار اسکان شهری"و  "تأمین سرپناه مناسب برای همه"ترکیه برگزار شد، طرح دو موضوع 

جهانی که رو به شهرنشینی است، دو هدف بزرگ این کنفرانس بود. سند نهایی این کنفرانس که دستور کار 

اسکان بشر نامیده می شود، سیاست ها و اقداماتی را در راستای هدایت تالش های ملی و بین المللی، در دو 

 .]5[دهه ی آینده، برای نیل به دو هدف عمده ی فوق پیشنهاد کرده است 

 

 منطقه بندی مسکونی شهرها

مطابق با ضوابط و مقررات، منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی 

ایران در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی )به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف( 

ادی، جامع و تفضیلی به یکی از صورت سطوح مسکونی شهرها باید در طرح های ه 14/12/1371مصوب 

بوط به مرهای مجتمع آپارتمانی، چندخانواری یا تک واحدی مشخص می شود. در سطوحی که در هر شهر 

ر دارند و برای یک طبقه با زیرزمین طراحی می دی است، واحدها حیاط اختصاصی محصوساخت تک واح

ه شده است و کمتر از این مقدار باید به تصویب مترمربع در نظر گرفت 120شوند، حداقل مساحت تفکیکی 

مراجع ذی ربط برسد. همچنین در سطوح چندخانواری محوطه ی ساختمان اختصاصی نیست و به صورت 

 4تا  2ه به کلیه واحدهای مسکونی آن ساختمان تعلق دارد. تعداد طبقات ساختمان ها در این منطقه بین بمشا

مصوبه انجام خواهد شد. مکان با رعایت حقوق همسایگان موضوع این طبقه است و طراحی آن ها تا حد ا

ای آپارتمانی، محوطه ی ر سطوح مربوط به مجتمع همتر مربع است و د 500ک این گونه اراضی حداقل تفکی
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ساختمان ها به صورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی تعلق دارد. طبقات این ساختمان ها با رعایت تراکم 

حقوق ساختمان های مجاور محدودیتی ندارد. طراحان این مجموعه ها باید گزارش امکان سنجی مجاز و 

مربوط به تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف را به تأیید مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند. بر اساس نوشته 

خانه های حیاط شوئنوئر در کتاب مسکن، در حومه و شهر انواع مسکن به خانه های تک واحدی مستقل، 

 .]6[کونی تقسیم می شود مرکزی، خانه های شهری، آپارتمان های بلند و برج های مس

 

 انواع مسکن و ویژگی های آن

مسکن به دو صورت در خدمت انسان است، به او پناهگاهی می دهد تا آسایش را احساس کند و در آرامش 

را در این جهان دارد. بدیهی است این دو کارکرد  به سر برد و دیگر این که حکم نقطه عطف فعالیت های او

یمنی خلق کند، انسان آن قدرت درونی را که برای . تنها زمانی که خانه حس تعلق و االزم و ملزوم یکدیگرند

ل ساختمان های دیگر است. ورد. داخل خانه نیز متفاوت از داخبه حرکت درآمدن نیاز دارد، به دست می آ

بودن است.  "خصوصی"و  "شخصی"گروه کوچکی از انسان هاست و مشخصه ی آن خانه، مورد استفاده 

خانه نتیجه انتخاب آگاهانه است، بنابراین نشانی از جهان من را در خود دارد. در خانه، انسان چیزهایی را می 

اش را به اتفاق یابد که با آن ها آشناست و هر کدام برای او معنادار است. به آن ها نیاز دارد و زندگی روزانه 

 آن ها می گذراند. بنابراین خانه هویت خاص انسان را تحکیم می بخشد. به طور کلی خانه، جهان کوچک

دگی انسان بین زمین و آسمان روی می این واقعیت را تجسم می بخشد که زنتری را به وجود می آورد و 

 رها نیز افق محصور شده اند.دهد. کف خانه، زمین را نشان می دهد و سقف آن، آسمان را و دیوا

فضا باشد.  درمسکن فراتر از سرپناه است. مسکن نباید گوشه ی خلوتی از فضا باشد، بلکه باید زندگی 

دن انسان است که زنده است، نفس می کشد، ریشه مسکن به هر فرم و شکلی که باشد، به مثابه پوسته سوم ب

ه تفاوت نند گوناگونی دیگر موجودات زنده بید و مامین دارد و باید جزئی از طبیعت به حساب آدر ز
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متابولیسمی آن ها در شخصیت، حاالت و رفتارشان اثر می گذارد، ساختمان ها هم با توجه به نسبت با بافت 

 .]6[انیسم خود را دارد کالبدی شان، دم و بازدم و دمای بیرونی و درونی مخصوص به ارگ

سو و  کیاز  یو خصوص یعموم یفضا انیم شدت رابطه متقابل نیهانس پاول باردت معتقد است که ب

تنگ منزل و مسکن بوده و  یفضا ،یوجود دارد. عرصه خصوص ینسب یرابطه ا گرید یسو از مسکن تیهو

تر خواهد  یشهر ط،یتر باشد، مح قیارتباط متقابل عم نیمتمرکز است. هرچه ا آن رامونیدر پ یعرصه عموم

 یگوناگون قیطر نیفضاها را در نظر گرفت تا از ا تنوعیی از سو یستیهدف با نیبه ا دنیرس یبود. برا

 یو عموم یعموم مهین ،یخصوصی فضاها نیسو الزم است در نسبت ب گریگردد و از د ریپذ امکان اتیتجرب

آنان  نیب ی(اریاختی )راجباریکمبود تماس غ جهیافراد، نت یرو یروان یمنف آثار نیشتریداشت. ب یدقت فراوان

در  جیرا یها تیاز فعال یبرخ زیرجدول . ]7[ رندیزناپذیگر یول ناخواسته یبودن تماس ها ادیبه عکس ز ایو 

 می دهد.  نشانی را مسکون یها طیمح

 

 .]8[ی مسکون یها طیدر مح جیرا یها تیاز فعال یبرخ

 بازی بچه ها -

 پارك کردن ماشین و یا سوار و پیاده شدن از آن -

ایستادن برای صحبت با دوستان، خانواده، نشستن و -

 همسایه ها و رهگذرها

 رفتن به مغازه ها -

 رفتن به مدارس -

 رفتن به ایستگاه اتوبوس -

 رفتن به نزدیکی صندوق پست -

 قدم زدن -

 گرداندن کالسکه بچه ها یا خود بچه -

 دویدن برای سالمتی -

 پیوستن به بازی های خیابانی یا توپ -

به توپ در زمین بازی و یا مقابل یک  ضربه زدن -

 دیوار

 انجام یک ورزش جدی -

 نشستن در بیرون -

 در گوشه ای منتظر دوستان بودن -

 تماس با سرویس های حمل و توزیع -

 شیر، مواد غذایی، غذاهای آماده، روزنامه، پست -

تماس با کسانی که کارهای تعمیر و نگهداری را  -

 انجام می دهند.

 



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

8 

 

 زانیم شیدهند و با افزا یم تیاهم خانه داخل یطراح تیو کم تیفیک به ترشیمردم ب معتقدند که متخصصان

 یها مجتمعی داریاز نظر صاحب نظران، پا گر،ید یعبارت به ؛ی یابدم شینیز افزا یداریخانه، پا درون شایآس

  خانه است. یدرون شیآسا ریتأث تحت ،یگریقبل از هر عامل د ونیمسک

گذارد و خود از  یم ریتأثی دارپای در و می کند لعم یانجمی تهوابس ریمتغ یک صورت به هدرون خان شایآس

 تیفیکو  تکمی واب(،خ ایه اتاق و ییراپذی یمن،نش) یاصل یفضاها تیفیک و چون اندازه ییرهایمتغ

 خانه،داخلی  رحط رییتغ تیو قابل یریپذ انعطاف(، و حمام یآشپزخانه، دستشوی)دهنده  سیسروی فضاها

 در رفته کار هب مصالح داخل خانه، جنس کلی احتو مس اندازه خانه، یو داخل یرونیب یفضاها ینورپرداز

 ریتأث ،یو عموم خصوصی متقس به آن یو عرصه بند یداخل یطراح تیفیک باالخره خانه و رونبی و داخل

 خانه درون شایکاهش آس ای شافزای در دهش ادی یرهایشدن متغ ادیچه مسلم است، کم و ز آن .ردیپذ یم

توجه و از  یداریپا مؤثر در های عامل و خانه رسالت به ن،کمس است ضمن مطالعه یمؤثر است. لذا ضرور

نشان دهنده عوامل مؤثر در آسایش درونی خانه می  زیرشکل . ]9[ شود یبه آن خوددار ینگر یبعد تک

 د.باش
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 .]9[ درونی خانهعوامل مؤثر در آسایش 

 

 راخانه  ونده،پرسش ش یخانواده ها ران،یدر ا یریآمارگ یک اساسبر  که تمعتقد اس حائری محمدرضا

مشخص داخل خانه  یمرزها یبرا همچنین .دانندمی  تهباز و بس مهیباز، ن یاز فضاها یمترادف با مجموعه ا

مختلف  ین هایماشنصب  منظور به پزخانهآش یاحترام قائل بوده، به بزرگ یعموم وی خصوص یها میو حر

  :دیبا یمسکون یکه در واحدها است او معتقد کلی وردارند. به ط دیکتأ یخدمات

 .ها مستقل و محصور باشندحیاط  -

 .محفوظ باشد دیخانه از د -

 .وجود داشته باشد یورود شیپ یبه عنوان فضا دهیسرپوش وانیا -

 .جدا باشد یاز بخش خصوص ییرایاتاق پذ -

 .شودی نیب شیو اقامت آن ها پ همانانیاز م ییرایپذ یالزم برا تیتسهال -

 .شود نیهمه فضاها تأم میمستق یرینورگ -

 .باشد ریامکان پذ یو نهارخور منیآشپزخانه به نش متقیمس یدسترس -
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 .]10[ داشته باشند هیتهو تیهمه فضاها قابل -

 

 مجتمع مسکونی

و  یخدمات یمانند فضاها یو بهتر شتریتا از امکانات ب دهدی امکان را به مخاطبان م نیا یمسکون یمجتمع ها

فرد دارد چون هرکس در حدود دو  هیرا در روح ریثأت نیشتریدر مسکن ب شی. آسارندیو ... بهره گ یحیتفر

 .]11[ کند یم یمکان سپر نیسوم هر روزش را در ا

 نیساکن یرفاه و راحت ش،ینباشد، آسا دسترس قابل یبه راحت یمسکون یها اگر امکانات و خدمات مجتمع

سبز  یچون فضاها یموارد در یو حت یمسکون یها طیآوردن مردم به خارج از مح یرو سلب شده و باعث

 .گرددی از شهرها م رونیب یبه فضا

 زانیر برنامه فهیدست آورند. وظه خود را ب یتا شکل واقع باشند داشته یحد و مرز دیبا یمسکون یمجتمع ها

و  یشهر یمناسب با فضا یها، طرح اندازه ها و سایاز مق حیاست که با تفکر و شناخت صح نیطراحان ا و

 .]12[ ندیارائه نما یمعمار

 یم فایمورد انتظار ساکنان ا شیبرآوردن آسا دری نقش مهم زاتیو تجه ساتیتاس ،یمسکون یدر مجتمع ها

 نیتر ییدر شب از ابتدا یوی ابیجهت راه یکاف ییروشنا نیو تأم ادهیحرکت پ یبرا مناسبی کند. کف ساز

 یها هعرص در هیمناسب آفتاب و سا یبه توال دیاست. عالوه بر آن با فوق هدف یالزم در راستا داتیتمه

قدر مشکل زا است  بستن کف فضا آن خی ایاست  آزارنده گاه تابش آفتاب چنان رایاشاره کرد. ز زین یعموم

به کمک عوامل  دی. لذا بازندی م بر هم یمسکون یساکنان را به هنگام حرکت در فضاها شیعمال آساکه 

 محلهی نمود که فرد به هنگام حرکت در فضاها میتنظ یا به گونه را یتوال نیا یعیمصنوع و عناصر طب

دعوت  یبرا یا زهیانگ تواندی م رهیبان و غ هیبنما، ساآ ،یباجه روزنامه فروش مکت،ی. ندینما یاحساس راحت

توسط خود ساکنان  توانندی م محله کی یفضاها یآسودن در خالل حرکت باشد. حت یبه دم محله ساکنان

 دهیدور هم چ و ندیآی م رونیکه عصرها از خانه ها ب ییها یشوند. صندل زیتجه گریکدیآسودن در کنار  یبرا
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 باز مجتمع یدر فضاها تیقابل نیبر ا یباشند، شاهد کوچه کیسالخوردگان  ییتا محمل گردهما شوندی م

 .]13[ هستند یمسکونی ها

 

 مشکالت مسکن در دنیای امروز

 دبای هخان نیبنابرا. دنامی ردفی ادنی مرکز را آن وانت می که تبرخوردار اس یتاهمی انچن ازان انس یخانه برا

 علت به امروزه. ازدبرآورده س را "بودن یفرد یایمرکز دن"خود توقع  یرونیو جلوه ب یدرون ایفض بتواند در

 یفرهنگ و یبوم ،یاجتماع ،یانسان یاز ارزش ها یاریتوجه به اقتصاد، بس وی نگر یتک بعد ایو  زندگی جبر

 با لو هم شک نواختپنجره یک چند تدر پش ونیمسک یها در بلوك آدمی هخانود. ش یگرفته م دهیناد

در است.  لمشک رونیآن از ب صخیتش زیافراد خانواده ن یبرا بلکه همان،یم یقرار دارد که نه فقط برا گراندی

 هم انسان ها به صورت توده در کنار ،یا شهیکل یها یگونه انبوه ساز نیا ،یو طراح یزیبرنامه ر نچنی راث

 نفرها از انبوهی گردد، لیکتش یهدفمند گرا و مثبت یاجتماع یکه گروه ها نیا یو به جا رندیگ یقرار م

 نی. در چنداردی و هرج و مرج را در پ لوغیقرار گرفتن آن ها فقط ازدحام، ش هم شود که کنار یم کلتشی

برند. غربت  می پناه خانه کنج به کرده، فرار جمع از شآرام و تیحداقل امن نیتأم یافراد خانواده برا ،یطرایش

 اتنه» .نندیبی از همه صدمه م شیب کودکان انیم نیگردد و در ا یجا آغاز م نیاز ا یاجتماع تیمحروم و

 مطالعه به و یندخاموش بنش یبتواند اندک ای د،کنی تا بتواند باز ردیگ می رارکودك ق اریکه در اخت فضایی

 می کودك اریدر اخت محدودیی فقط فضا ،ازیمعمول در خانه س هنجارهای تمام. تاس خوابتخت  بپردازد،

 که باشد نیبا والد ندایبزرگتران و در تعامالت ناخوش یگفت و گو در که دایم می کندو او را مجبور  گذارد

 به طوری است؛ جامعه و افراد خانواده، سالمت و بنیان به صدمه چنین شرایطی تبعات«. تقابل قبول اس ریغ

 خانه داخل در ها حرمتی بی گردیده، ضعیف نامناسب خانه کالبد تأثیر تحت خانواده داخلی روابط حتی که

 به نفوذ و بروز اجتماعی فرصت های ناهنجاری سایر و اعتیاد خانواده، اعتبار تضعیف با .شود می نهادینه

 .]9[ می کنند پیدا جامعه اعماق

 زاتیتجه ریها با کمد، تخت و سا همراه بودن آن و دیجد یخواب در خانه ها های اتاق دنکوچک ش

 درصدد آن از تفادهاس یجا افراد به یاریآورد که بس یرا به وجود م یقابل تنفس ریغ یفضاها...(،  و وتریکامپ)
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 تیواقعی(. دارپای )عدم تندروزمره هس یکارها ایمطالعه  رایب ییرایپذ ای یمننش یبردن به فضا و پناه زگری

 تیوضع نیا. متعلق به خود دارد مکانی و ودخی برا یبه زمان ازیخانواده ن یاز اعضا یاست که هر فرد نیا

و  یمشالکت خانوادگ جادیا جهینت در زمان و یفضا، درک یمتفاوت درک یبروز رفتارها و توقع ها سبب

 موارد. تاس مدرن یمشترك خانه ها یاز دردها یکیآشپزخانه  یکمبود فضا. گرددی م شیالل در آساتاخ

 زمان که چرا تند؛هس گرانیاز د رترپذی یبآس خانه طیدهد زنان در مح یوجود دارد که نشان م بسیاری

نامطلوب آن، مانند  تیفیک ای پزخانهآش فضای بو ابعاد نامناس ندینما می صرف پزخانهآش را در طوالنی

از  گرید یکی .زنان در خانه شده است یروان شیرفتن آسا نیب از باعث ،یفضا در انظار عموم نیا یطراح

در خانه است.  کاری فیو کث یجنب یها تیفعال مخصوصی حذف فضاها ،یامروز ایخانه ه یداریعلل ناپا

باعث  یخدمات یفضاها کمبود و در کل، یانبار یکننده، فضا زتمی وادم ،یگِل یکفش ها س،یخی کُت ها

 بمناسی گردد. عالوه بر موارد فوق، عدم طراح یمتی بهداش ریغ یفضاهابه  خواب و یمننش یاتاق ها لیتبد

خانواده  میو در نظر گرفتن حر یورود شیپ ایفضی عدم طراح ای دیمف ریغ یخانه مثل فضا یداخل فضاهای

 تدرون خانه اس شایآس سلب ای یداریعوامل ناپا نیاز مهم تر ر،یغ افراد طدرون خانه توس و امکان انظار

]10[. 

 این در پایدار توسعه به نیل برای مسکونی های پایداری مجتمع اصول پیجویی فوق، های نابسامانی به توجه با

 .است برخوردار خاصی از اهمیت پژوهش

 

 نقش فضاهای باز در طراحی مسکن

مسکن و  نهیاتخاذ شده در زم یها استیمهاجرت به شهرها، س دهیپد شیافزا ،ینیروند رو به رشد شهرنش

 باز یو کاهش فضاها یمسکون یموجود در شهرها، منجر به گسترش ساخت مجتمع ها یها تیمحدود

 یفضاها یینور و روشنا نیعالوه بر تأم یباز مسکون یاست. فضا دهیمعاصر گرد یدر معمار یخصوص

است.  یتعامالت اجتماع یبرا یو مکان عتیبا طب شتریارتباط ب یبرا یبه عنوان فرصت ،یعیطب هیو تهو یداخل

 یفیبه بعد ک شده است اما عدم توجه یادیتوجه ز یمسکون یبه احداث واحدها ریاخ یها سال اگر چه در

 جادیا یکه در بررس ینکته ا مواجه نباشد. یساخت و سازها چندان با اقبال عموم نیمسکن باعث شده تا ا
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 یشهرساز یارهایتوجه به اصول و مع .دارد تیکوچک اهم یدر شهرها خصوصه ب رانیدر ا یمجتمع مسکون

از  رانیا یمسکن ها در شهرها گونه نیا کهی طوره است. ب یمسکون یمجتمع ها یو طراح یزیدر برنامه ر

 یمراکز شهر یو نحوه پراکندگ ینظام شهر هعدم توجه ب زیو ن مطلوب فاصله گرفته اند یمسکون طیمح جادیا

 .]14[ شود یمنجر م ییو عدم انسجام در ساختارفضا یختگیبه گس ینیو رشد شهرنش

 

 و تعامالت اجتماعیمسکن 

به  گرید یمانند کشورها زیمسکن ن دیتول یالگو ران،یدر ا ریاخ یدر دهه ها ینیشهرنش ندهیرشد فزا لیبه دل

مطلوب را  یالزم در جهت طراح تیمسکن، توجه و حساس یادیتعداد ز داجیو لزوم ا افتهی رییتغ جیتدر

مختلف  یازهایبه ن وجهعدم ت لیبه دل رانیدر ا یامروز یمسکون یمجموعه ها یکاهش داده است. طراح

 یرا با مشکالت متعدد نیساکن یو اجتماع یفرد یآن، زندگ یروانشناخت یامدهایو در نظر نگرفتن پ یانسان

به خلوت و تعامل  ازیها، ن یطراح نیها در ا فراموش شده انسان یازهایمواجه ساخته است. از جمله ن

 یو در مجموعه ها یبه صورت جمع یبه زندگ ممختلف ملز لیها به دال باشد. امروزه انسان یم یاجتماع

 یبرا یامر را عامل نیبلکه ا ستندیبرخوردار ن یجمع یزندگ یایتنها از مزا هستند، اما نه یخانوار نیچند

موضوع باعث  نیدانند. ا یخود م یفرد یزندگ و یخصوص میمزاحمت و خدشه دار شدن حس خلوت، حر

ها را از هم دورتر و  روز به روز انسان جهیشده و در نت نیساکن یدر زندگ ییها یبروز مشکالت و نابسامان

امر به  نیکرد که ا جادیها ا انسان یخلوت و تعامل اجتماع انیم یبتوان تعادل یستیسازد. در واقع با یتنهاتر م

است.  سریکنند، م یم جادیرا ا یروان یها نهیکه زم یاجتماع یفرهنگ میمفاه نیو همچن یکالبد میمفاه لهیوس

 یتلق یمیصم اریبس یبودن رابطه ا یو هم محله ا یگیهمسا ربازیاز د انیرانیدر فرهنگ ا که نیبا توجه به ا

ها با  هیهمسا رانیا یدادند، پس اگر امروز در شهرها یم لیبزرگ را تشک یخانواده ا گانیشده و همسا یم

مجموعه  یاست که در طراح لین دلیسرد و خشک است، به ا یمسکون یمحله ها یشده اند و فضا گانهیهم ب

وجود  تیاهم با توجه به نیندارد. بنابرا یگاهیجا یاجتماع یو زندگ تیمیصم ،یمسکون یها و محله ها

روابط  نهیدر زم انیرانیا یفرهنگ نهیشیو نظر به پ ،یامروز یایانسان ها در دن نیب یروابط و تعامالت اجتماع
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در کشور،  یمسکون یمتفاوت مجتمع ها یدر مورد الگوها یپژوهش یبا توجه به خأل علم و یگیهمسا

و ساخت  یطراح ،یزیتوانند در برنامه ر یکه م ییها دهیپژوهش حاضر بر آن است که به راهکارها و ا

از جمله  ی. عوامل مختلفبپردازد رند،یمد نظر قرار گ یگیو در جهت بهبود روابط همسا یمسکون یمجتمع ها

امن، جذاب و  طیشرا جادیجهت ا یموثر طراح یالگوها یریمجتمع ها و به کارگ نیساکن یاجتماع یهمگن

بسته  ایباز  یمختلف مجتمع، اعم از فضاها یعموم یدر فضاها ها خانواده یاعضا یحضور تمام یراحت برا

اصول  نیا یریدارد که با بکارگ گانیهمسا یروابط و تعامالت اجتماع شیدر افزا ییبسزا ریشده، تأث یطراح

کرد و  یریمربوطه جلوگ یاجتماع یها بیبتوان در حد امکان از آس ندهیآ یمسکون یمجموعه ها یدر طراح

 تیعالوه بر احساس آرامش و رضا نیمطلوب به شهروندان ارائه شود که ساکن تیفیبا ک یمسکون یها عمجتم

 .]15[ داشته باشند گانشانیدر کنار همسا زیرا ن یموفق یاجتماع یخود، زندگ یاز خانه خصوص

 نیو بد ندینما یرا درك و تجربه م ها آن آشنا شده، گرانیبا د شیخو یمسکون یها طیاغلب مردم در مح

ساختار  و بیدر ترک یو اجتماع یگردد. ارتباطات شخص یفراهم م شانیبرای گذار امکان ارزش بیترت

. کنندی نقش نم یفایمکان مورد نظر ا یها داده بای مسکون یها مثل مجموعه گرید یجا چیدر ه یزندگ

 .]12[ ردینظر قرار گ مد دیاست که در محدوده مسکن، با یاتیتحرك از جمله خصوص و تجمع ن،یبنابرا

به شمار  یاساس یامر یو استقالل فرد خصیرفاه شی، انسجام اجتماع برای تهسشای و بخانه مناس نیبنابرا

توانست به توسعه  نخواهدی جامعه ا جینداشته نباشد، ه دارییروند پا ،یکه خانه ساز یصورت . دررودی م

خانه و  در زندگی از اکنانس است که یتیوضع ،ونیمسک یدر مجتمع ها یاجتماع یداریپا .ابدیدست  داریپا

 طیشرامجموعه  وضعیت، این در. برند لذت اکنانس ریبا سا یگیهمسا ازو  باشند تهداش تیمجتمع خود رضا

 محل به بتساکنان نس تیشود و اکثر می ترشیبی است که با گذشت زمان تعامالت اجتماع یبه نحو یزندگ

آن بوده، در  یداریپا و ناخودآگاه حافظ سالمت نی. بنابرامی یابند یخاطر و دلبستگ تعلق شیخو زندگی

ی مجتمع ها دمفی عمر صورت این در. تخواهند داش یهماهنگ وارکت موجود مش تیو بهبود وضع ینگهدار

نوع  نیا ونیمسک یواحدها یالیر ارزش نیشود. هم چن یم شتریمجتمع ها ب رینسبت به سا داریپا یمسکون
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 یها عمجتمی بهره ور ،یاجتماع یدارپای. تمجتمع ها اس رسای از ترشیب برابر طرایدر ش زیمجتمع ها ن

 .]9[ رساند یرا به حداکثر م یمسکون

 

 ویژگی های مسکن مطلوب

کرد:  فیتعر نیرا چن نهیو به بتوان مسکن مناس یمسکن در ابعاد مختلف، م فیبا توجه به تعر ،یطور کلبه 

 و دوام یداریپا ت،ی، امنبمناس یدسترس ش،یکه آسا یمناسب یسکونت یعبارت است از فضا بمسکن مناس

 طیبهداشت و آموزش، مح ،یمانند آب رسان بمناس ةیاول یها رساختیو ز هیتهو ،یکاف ییروشنا ،یا سازه

 تیرشد و تقو نةیزم نیهمچن ه،یاول التیاز نظر کار و تسه یریو دسترس پذ بمناس مکان سالم، ستیز

ساکنانش فراهم آورد و  یرا برا ی(ارتباط عمود) یگیو روابط همسا ی(ارتباط افق) خانواده یاعضا نیروابط ب

 .]16[ باشد خانواری توان مال با بمهم تر از همه متناس

 

 مسکن یشاخص ها

ابعاد  انگریمسکن و ب یبه نام شاخص ها ردیگ یصورت م یابزار قیمسکن از طر یفیو ک یمسائل کمّ لیتحل

سو ابزار شناخت  کیمسکن از  یها شاخص .مسکن است یو کالبد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف

مسکن و  ۀندیچشم انداز آ میترسی برا یدیکل یابزار گرید یابعاد است و از سو نیمسکن در ا تیوضع

سطح اطالعات موجود به منظور  بردنال با مسکن یکاربرد شاخص ها نیمهم تر. ]17[ آن است یزیبرنامه ر

ساکنان به  یرا بر زندگ مسکن ریبتوانند تأث رانیگ میکه تصم یساکنان است، به طور یسکونت طیشناخت شرا

و  شرفتیپ یریگ اندازه ابزار نیتر بمسکن، مناس یکنند. شاخص ها نییو تع یابیتر و بهتر ارز قیصورت دق

 یم ،یبه طور کل. سازد یم ریرا امکان پذ یسطوح از خرد تا مل یتمام یابیاست و ارز یکل یتحقق هدف ها

 یمسکن، شاخص ها یکمّ یشاخص ها: کرد یبند میمسکن را در سه گروه عمده تقس یتوان شاخص ها

 مسکن. یاقتصاد یمسکن، و شاخص ها یفیک

متوسط اتاق در  ،یمسکن عبارت است از تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در واحد مسکون یکمّ یشاخص ها

متوسط تعداد اتاق در تصرف خانوار، تراکم نفر در اتاق، متوسط اتاق در تصرف خانوار، تراکم  ،یمسکون واحد
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مساحت  ،یخانوار به واحد مسکون شینسبت افزا ،یدر اتاق، کمبود واحد مسکون خانوار نفر در اتاق، تراکم

 ی، عمر واحدهابمسکن عبارت است از نسبت مسکن مناس یفیک یها شاخص .یمسکون یواحدها نیزم

طبقات  یربنایسطح ز ،یواحد مسکون یربنایو سطح ز مساحت ،یتصرف واحد مسکون ۀنحو ،یمسکون

شاخص . التیاز تسه یبرخوردار دیاز د یمسکونی شده بر حس نوع مصالح، واحدها لیتکم یساختمان ها

 مسکن به درآمد نةیخانوار، نسبت هز نةیمسکن به کل هز نةیعبارت است از نسبت هز زیمسکن ن یاقتصاد

 .]18[ آن و جز نیزم یبها متیمصالح، ق یو خرده فروش یعمده فروش یشاخص بها خانوار،

 

 .]18[ مختلف یمسکن در کشورها یاصل یشاخص ها یبرخ

با درآمد  یکشورها البا درآمد با یکشورها شاخص/ کشور

 نییپا

 1.2 1.01 یخانوار در واحد مسکون

 2.74 0.66 نفر در اتاق

 6.09 35 یمسکون یربنایسرانة ز

 67 100 (درصد)مساکن بادوام 

 لوله آب دارای واحدهای

 )درصد(کشی

100 56 

 5 2.5 عد خانواربُ

 2 5.2 یاتاق در واحد مسکون

 33 51 (درصد) یتصرف ملک

استاندارد  ریز یمسکون یواحدها

 (درصد به حمام و توالت بدون)

2 26.6 
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 مختلف در ارتباط با مسکن یرش هاگها و ن هینظر

نظریات  مطرح شده است که برخی از این در ارتباط با مسکن تاکنون نظریات متعددی از سوی صاحب نظران

 مده است.آزیردر جدول 

 

 مختلف در ارتباط با مسکن یها و نگرش ها هینظر

 نظریه پردازنظریه 

 

 

 نیمارت

 1دگریها

مسکن  یواقع به مسئلة مسکن، معتقد است که بحران یفیک یبا نگرش

 یبرا یآدم یدر جستجو یواقع بحران بلکه ست،یدر کمبود آن ن

. اموزدیرا ب ینیسکونت گز دیبا زیچ از هر شیسکونت است و انسان پ

 داند یساختن، رشد و پروراندن را مترادف باهم م سکونت، ستن،یز یو
]19[.  

 مجموعه که برای است "نهاد"مسکن تنها یک ساختار نیست، بلکه یک  2راپاپورت

ای اجتماعی  به سبب اینکه پدیده ای پیچیده از اهداف ایجاد می گردد و

نوع فضاها و همچنین فرم فیزیکی آن از عوامل  نیز می باشد، انتظام و

های  انسان اجتماعی، اقتصادی، .... آن تأثیر می پذیرد. خانه فرهنگی،

موجود در آن بیش از  بدوی تنها یک پناهگاه نبوده، بلکه مفاهیم

 .]20[ بوده است سودمندی، یا کالبدی فیزیکی

سازمان فضاهای  اساسعنوان یک شکل کالبدی، بر  به "مفهوم خانه" 3زوکی

کند.  طراحی آن اهمیت پیدا می در "معنی"گیرد، بلکه  داخلی قرار نمی

در استفاده از فضاها نهفته است. مکان ها  "معنی"در زندگی روزمره

 .]21[ های روزانه انسان معنی هستند و خانه مکان اصلی فعالیت دارای

                                                           
1 Martin Heidegger 
2 Rapaport 
3 Zukin 
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 تاریخچه پایداری

واژه ی پایداری امروزه به طور گسترده ای برای توصیف جهانی که در آن نظام های طبیعی و انسانی همراه 

توسعه پایدار با مبانی پیچیده ای که هم بتوانند تا آینده ای دور ادامه ی حیات دهند، به کار گرفته می شود. 

رار می گیرد. پیش زمینه ی توسعه پایدار همراه خود دارد، سال هاست که در نوشتارهای جهانی مورد بررسی ق

اتحادیه ی حفاظت جهانی و برنامه ی محیطی  1از سوی ساچز 1970یعنی توسعه زیست بوم، از اوایل سال 

، زمان اعالمیه 1970ی  سازمان ملل مطرح شد. با وجود این که مفهوم توسعه ی پایدار در اوایل دهه

گرفته شد، اما کاربرد این اصطالح برای نخستین بار به اواسط دهه  ، درباره ی محیط و توسعه به کار2کوکویک

 .]1[ ، بر می گردد3ی مذکور از سوی بارباراوارد

(، توسعه ی پایدار به عنوان فرایندی که 1987در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه ی سازمان ملل )

را برآورده سازد،  نیازهایشان، نیازهای کنونیتوانایی های نسل آینده، برای برآورده کردن بدون تخریب 

 .]2[تعریف شده است 

 

 مفهوم پایداری

موجود در طول زمان  عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات پایداری به

عنای زنده م به( داشتن یعنی نگه، Tenere یعنی از پایین و، Sus) Sustenere کاهش پیدا نمی کند و از کلمه

 .]3[ کند حمایت یا دوام بلند مدت داللت می داشتن گرفته شده است که بر داشتن یا نگه نگه

ایده ی پایداری، ریشه در گذشته های دور به تفکرات جنبش های زیست محیطی دارد. رد پای مفهوم 

پایداری و مباحث آن، برایند تفکرات پایداری را در ادبیات جغرافیایی نیز می توان یافت. شاید بتوان گفت که 

جبر جغرافیایی و امکان گرایی است و این که لحاظ نمودن قوانین و محدودیت های محیطی همراه با تفکرات 

 .]4[کند  بشر و دوراندیشی او، می تواند به پایداری حیات انسان و اشکال فضایی ساخته شده و طبیعی کمک

                                                           
1 Sachs 
2 Cocoyoc 
3 Ward 
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جهت  اقتصادی( در و اجتماعی ،طبیعی ،)انسانی ها سرمایه حفظ بر آن اساسی توجه که است مفهومی پایداری

 ،اکولوژیکی های الیه بین همپوشی که یابد می تحقق صورتی در پایدار توسعه .است نسلی بین عدالت

 ،اکولوژیکی یها زیرسیستم و ها سیستم از یک هر که است معنی بدان این .گردد ایجاد اجتماعی و اقتصادی

 .]5[رداخت پقضاوت  به پایداری مورد در بتوان تا یابند دست پایداری از مطلوبی حد به اجتماعی و اقتصادی

 بنابراین شرایط اصلی پایداری عبارتند از:

 ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛ سیستم -1

 سازگاری داشته باشند؛ها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نظر قابلیت  سیستم -2

 اثر در سیستم صورت تخریب در و باشند داشته کافی پذیری انطباق تغییرات، به نسبت باید ها سیستم -3

 شوند؛ ترمیم هزینه کمترین صرف با ناخواسته حوادث وقوع

 هوا، و آب انسان مانند زندگی حافظ سیستم های به آسیب آوردن وارد باعث نباید سیستم ها گسترش -4

 شود. بیولوژیکی سیستم های و خاك

 می تقسیم و بنیادین( مدت )بلند عمیق و نمادین( و مدت )کوتاه سطحی پایداری به پایداری دیگری منظر از

 و شود می متمرکز منابع به مصرف توجه با جایگزین های استراتژی و کارایی روی سطحی پایداری شود.

 هدف را درمانی حل های راه مسائل، حل و برای پذیرد می پرسش بدون را جامعه در غالب اهداف معموالً 

 های سیستم و می کند ارزش یابی باالتر های ارزش با در ارتباط را اهداف عمیق، پایداری کند. می گذاری

 .]3[ می کند طراحی اهداف این به دستیابی برای محدودیت های اکولوژیکی به توجه با را الزم

 رظهو که دارد دجوو دییاز ربسیا الیلد ،جهانی تتجربیا از ره ایپا بر تأکید با که سدرمی نظر به چنین

که – دیقتصاا اریناپاید و ستا هشد گرهجلو طبیعی منابع مدیریت ءسو در آن محیطی دبعاا در اریناپاید

 به -ندایافته تجلی معاجو سطح در ریبیکا و فقر ی،برانابر دی،قتصاا دلتعا معد وزبر نمودهای عینی آن در

 بیش ارپاید توسعه به توجه خیرا یهالسا در گرچها .عدم توجه به ابعاد اجتماعی بوده استیا  و دکمبو لیلد
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 صخصو در ه ایشد تعریف و مشخص بچورچا زهنو ماا ،یافته دنمو رکشو توسعه یهارنوشتا در گذشته از

 رکشو سطح در آن یشاخصها از مندمنظا یترتیببند هیژو به یتبهبندر و سنجش یهالمد و هاروش

 آسیب بدون امروز نیازهای به دارد قصد که است طراحی از نوعی پایدار طراحی. ]6[ست ا نگرفته رتصو

 اندازه به اقتصادی و اجتماعی پایداری به باید پایدار طراحی در. دهد پاسخ آینده های نسل منابع به رساندن

 .]7[شود  داده اهمیت شهرهاها و  ساختمان محیطی تأثیر و انرژی مصرف

 

 مفهوم توسعه پایدار

 اجتماعی ،اقتصادی رفاه تحقق جهت در ها انسان زندگی کیفیت بهبودبخشی به جامع رویکردی ،پایدار توسعه

 تنظیم و دهی سازمان با که است فرایندی پایدار توسعه معنا این در. ]8[است  انسانی سکونتگاههای محیطی و

 ،مطمئن ندگیمستمر ز و فزاینده تولید به دستیابی ،زیست برداری محیط بهره مدیریت و محیط و انسان رابطه

 اهداف ،پایدار توسعه فرایند در .کند می تسهیل را مردم مشارکت و اجتماعی ثبات و عدالت ،غذایی امنیت

 اقدامات انجام ،ها سیاست وضع قـطری از است ممکن که جا هر در جامعه محیطی و اقتصادی و اجتماعی

 آن برنشان می دهد توسعه پایدار زیر همانطور که شکل . ]3[فیق می شوند با هم تل  عملیات حمایتی و الزم

 سوی به را انسانی معهجا محیطیپذیری  مسئولیت واجتماعی پیشرفت  ،اقتصادی توسعه طریق از تا است

و  حفظ بر پایداری مفهوم مرکزی هستةمعنا  در اینسازد.  رهنمون یافتنی دوام  و پذیر زیست ،خوب دنیایی

نگاهداشت ذخایر سرمایه ای استوار است و در حقیقت توسعه پایدار چیزی جز حفظ ذخایر سرمایه ای چون 

در حقیقت توسعه ی پایدار بر ایجاد جامعه ای  .]5[سرمایه انسانی، اجتماعی، طبیعی و اقتصادی نیست 

 .]9[ید دارد و در تالش برای واقعیت سازی آن برای نسل های آتی است رویایی، مافوق جامعه ی امروزی تأک
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 .]5[اهداف توسعه پایدار 

 های نسل برابری و تغییر فرایندهای کارایی ،پایدار رفاه رویکرد با ذخایر نگهداری و حفاظت ،ترتیب بدین

 شماربه  پایدار توسعه مرکزی هسته میتوان را ای سرمایه ذخایر از بهینه برداری بهره جهت در آینده و حاضر

  .آورد

 تأکید محیطی و اجتماعی و اقتصادی توسعه گانه سه ابعاد تعامل بر که پایدار توسعه مفهوم نظری تبیین در

 اقتصادی توسعه در .اند گرفته شکل گرایی جامعه و گرایی محیط ،گرایی حفاظت چون رویکردهایی ،دارد

 در ها،هزینه  حداقل ساختن ،بازار گسترش ،منافع رساندنحداکثر  به ،پایدار اقتصادی رشد تأمین هدف غایی

 اجتماعی توسعه در و ضایعات کاهشمنابع، بازیافت  و حفاظت، منابع تحمل ظرفیت تأمین ،محیطی توسعه

 .]5[ معنا یافته اند خوداتکایی افزایش و نیازها از رضایتمندی
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 .]5[گانه توسعه پایدار و اهداف هر یک تعامل ابعاد سه 

 

 و اجتماعی و اقتصادی بعد سه دارای پایدار توسعه ،دهد مینشان  زیرشکل  که طور همان ،اساس این بر

 است.      محیطی

                    

 .]10[مثلث پایداری 

 مثلث عنوان با واحدی ارزش مثابة به ،پایدار توسعة ابعاد میان ای یکپارچه و هماهنگ تعامل معنا این در

 از و مقبول اجتماعی نظر از ،باشد ماندگار اقتصادی نظر از که است پایدار زمانی توسعه .دارد وجود پایداری

داقتصا

محیط

توسعه 
پایدار

اجتماع
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 و سود انگیزه به )اجتماعی( غالباَ گیرد می انجام ها انسان وسیله به که فعالیتی هر زیرا .درست یـمحیط نظر

 .]3[ می پذیرد صورت طبیعی منابع از استفاده با و طبیعت در که )اقتصادی( است درآمد

در سال های اخیر با توسعه مفهوم شاخص رفاه در تعریف پایداری شکل تازه ای بر اساس جهت یاب 

نشان می دهد، زیر طور که شکل  پایداری، به وسیله آلن آتکیسون، ترسیم شده است. در این مفهوم همان

 .]11[توسعه پایدار دارای چهار جهت اصلی است: طبیعت، اقتصاد، جامعه و رفاه 

 

 

 

 

 

 

 .]11[چهار جهت اصلی توسعه پایدار 

 

 

نشان می دهد دارای شش اصل عمومی است. نخستین اصل بر ابعاد  زیرتوسعه پایدار، همان طور که شکل 

سه گانه اقتصادی و اجتماعی و محیطی به عنوان ستون های پایداری تأکید دارد. در اصل دوم بر پیوند ستون 

 عدالت بر تأکید با نسلی بین و نسلی درون عدالت یعنیها تأکید شده است، تا بر این مبنا اصل سوم و چهارم 

 و ،منابع از پایداری با توأم استفاده یعنی پایداری پیشگیرانه اصل محوریت بر پنجم اصل .یابد شکل ماعیاجت

 .]12[دارد  تأکید بیولوژیکی تنوع برحفظ ششم نیز اصل
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 .]12[شش اصل عمومی توسعه پایدار 

 

 نظریه های پیرامون پایداری

 

 نظریه های پیرامون پایداری

 نظریه نظریه پرداز

از توسعه ی پایدار به عنوان توسعه ی سبز و سیاست سبز یاد می کند و حفاظت از  1آدامز

منابع طبیعی را برای تداوم نسل بشری و نسل های آینده به عنوان پایه های توسعه 

 .]13[ی پایدار ضروری می داند 

 .]14[قر و کم کاری می داند وظیفه ی توسعه ی پایدار را کاهش بیکار، ف 2رای

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

به ساختار جدیدی برای پایداری شهری با عنوان سامانه ی پویا برای دوره ی بیست 

 ساله دست یافتند.

 

 
                                                           
1 Adams 
2 Ray 
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 معماری پایدار

را  اریبس یراهکارها یالملل نیمجامع ب و گذردی م یمعمار عرصه در داریپا یمطرح شدن معمار دهه از چند

 یفیک یکم دیمف و موثر ییها کردن راه حل دایپ در داریپا یطراح ییهدف نها .نموده اند هیتکامل آن ارا یبرا

 یبرا یادیز کاناتام باشد احتماالت و یکاربران م یبرا یبه منظور ساختمان ساز یو روانشناخت یجسم

اساس  بر یمنابع طراح یحفظ و بقا داریپا یسه اصل طراح .هدف به ظاهر دشوار است نیبه چن دنیرس

مرتبط  یکه با معمار یطیمح یامدهایپ گسترده از یآگاه کی جادیمحور ا یانسان یو طراح یچرخه زندگ

 یرهنمود م یشتریب ابطاصول ما را به ضو از کیدل هر موجود در یراهبردها .شوندی هستند را موجب م

 یداخل یها طیساختمان با مح کیموضوع که چگونه  نیدرك ا راهبردها به منظور پرورش فهم و نیسازند ا

 .]15[ همکنش است در یو جهان یمحل

از  یکه بعض یطیمح ستی، انرژی زییصرفه جو ،یمیدارای اصول و قواعدی از جمله اقل داریمعماری پا

بنا باعث  جادیباورند که ا نیبزرگان معماری بر ا باشد. یم ندیگو یهم م آن را معماری سبز معماری بزرگان

 داریدارای معماری پا ییکه بنا میکن یم فیتعر گونه نیرا ا دارینشود و معماری پا ستیز طیمح رفتن نیاز ب

به  ییبنا چیصورت ه نیانسان ها را در زمان های متفاوت برآورده کند در ا ازهایین باشد که بتواند یم

 اریدر زمان خود بس دیگذشته شا یعلم بنا های سنت شرفتیپ لیبه دل چون ستین داریصورت صد در صد پا

بناهای  میاگر به موضوع بنگر گرید دگاهیاز د .ستندیانسان حال ن های ازیجوابگو ن گرید یبوده اند ول دیمف

دارند و  میرابطه مستق عتیبنا گشته اند که با طب یصورت شده اند به لیتبد داریپا ییکه به بناها یسنت

  باشند. یمی میبناهای اقل شتریب بناها ورود نکرده و نیا تکنولوژی در

مهم معاصر  های انیاز جر یکیبتوان  دیرا شا -است  داریپا یطراح رمجموعهیکه در واقع ز - داریمعماری پا

. برای مثال، رودی و مشکالت عصر صنعت به شمار م لیدر برابر مسا یمنطق یالعمل آورد که عکس حساب به

 ستیهای ز به نوبه خود منجر به بحران نیکه ا شودی ها مصرف م در ساختمان یسوخت ریذخا از درصد 50

 یخوبه در معماری ب دارییمقوله پا شتریو توسعه هرچه ب جادیضرورت ا ن،یشد. بنابرا خواهد شده و یطیمح



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

29 

 

 نیمقوالت معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و ا ریمانند سا دار،یپا معماری .ده استقابل مشاه

 :ردیگی برم سه مرحله را در

 ها برای انسان که هرکدام آن یو طراح یبرای بازگشت به چرخه زندگ یدر منابع، طراح ییصرفه جو

 دیکه با یطیاز مح شتریمعمار را به درك ب ر،یتداب نیخود را دارند. شناخت و مطالعه ا ژهیو های استراتژی

 .]16[ رساندی را انجام دهد، م آنی طراح

 

 داریاصول معماری پا

 :است ریبندی شود به شرح ز طبقه داریساختمان در زمره بناهای پا کیشود تا  تیرعا دیکه با یاصول

 حفظ انرژی اول: اصل -

 .را به حداقل برساند یلیهای فس ساختمان به سوخت ازیطوری ساخته شود که ن دیبا بنا

 میبا اقل یدوم: هماهنگ اصل -

 .داشته و کار کند یژی موجود در محل احداث هماهنگرو منابع ان میشوند که با اقل یطوری طراح دیبا بنا

 دیکاهش استفاده از منابع جد سوم: اصل -

 را تا حد ممکن کاهش داده و در دیاستفاده از منابع جد زانیشوند که م یبه گونهای طراح یستیبا ساختمانها

 .به کار روند دیخود به عنوان منبع جد د،یخود برای ساختن بنای جد دیعمر مف انیپا

 ساکنان ازهاییبرآوردن ن هارم:چ اصل -

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

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

 ییکل گرا ششم: اصل -

 شود، یسالم م ستیز طیپروسه کامل که منجر به ساخته شدن مح کیدر  دیبا داریاصل معماری پا تمام

 .]16[ ابدی تجسم

 

 زیست محیطی(ی )پایداری پایداری اکولوژیک

اکولوژی بنا به تعریف عبارت است از علم بررسی روابط متقابل ارگانیسم با دنیای بیرونی آن، که در مفهومی 

گسترده تر، کلیه شرایط محیط زیست را در بر می گیرد. امروزه نیز اکولوژی را مطالعه سیستم های طبیعی در 

زایی از سیستم با هم در کنش متقابل سطحی می دانند که در آن افراد یا کل موجودات زنده به عنوان اج

هستند. علم اکولوژی حیاط پدیده های طبیعی را در ارتباط با تکنولوژی و تمدن بشری و محیط زیست 

پایداری اکولوژیکی، به معنای حفظ منابع پایه و انواع مرتبط در سطوحی . ]17[انسانی تجزیه و تحلیل می کند 

حفظ یا ارتقای ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم است. این بعد از که اختیارات آینده را سلب نکند و 

ت پایداری از راه کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش مقدار پسماندها، آلودگی ها و بازیافت آن ها و یاف

 .]1[فناوری های مناسب تقویت می شود 

 یهستند. به طور کل یمباحث معمار نیتر زیامروزه از بحث برانگ دار،یو توسعه پا یطیمح ستیاثرات ز

پاسخگو بوده و  یمکان ،یطیمح طیو شرا ها یژگیدانست که نسبت به و ییتوان معمار یرا م داریپا یمعمار

از تعادل  یا مجموعهحاصل  ،زنده موجودات یکه برا یستیز طیبزند. مح ستیز طیصدمات را به مح نیکمتر

توامان  عهلمطا کیاکولوژ یمعمار .کند یم فیرا تضع یهاست که بر هم خوردن هر کدام ضمانت دوام زندگ

و  طیشناخت موجود زنده و مح ،هدف نیبه ا دنیرس یو موجود زنده را هدف قرار داده است و برا طیمح

در مقابل  ییها به دنبال راه حلدار یپا یو در مقابل معمار ردیگ یقرار م یها مورد بررس ارتباطات آن

و  یودگلآ ها، ستمیاکوس بیو تخر یعیطب منابع یهمچون نابود یاست که بتواند از بروز مسائل یسنت یگوهالا
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و با استفاده از  یطیو ساخت بر اساس مالحظات مح یطراح ،یطیمح یکند. معمار یریجلوگ نیگرم شدن زم

 یبرا یو طراح یبازگشت به چرخه زندگ یبرا یمنابع، طراح رد یی. صرفه جوباشد یم یو محل یح بوملمصا

 یگوهالبا ا یمیقد یها خانه یها در بررس از آن توان یهستند، که م داریپا یمعمار یها یانسان از استراتژ

 .]18[ استفاده کرد یسنت
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 پایداری ن ومسکارتباط 

لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه ی پایدار شهری در چهارچوب برنامه ریزی های 

ملی، منطقه ای و شهری، بیش از پیش احساس می شود تا بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، 

برای نیت و آسایش و رفاه، مشکالت شهروندان را برطرف کرده و در نتیجه محیطی آرام و سرسبز، همراه با ام

 .]1[آنان فراهم شود 

به  افتنیباشد، جهت دست  یم یشهر یکاربر نیتر خانواده ها و بزرگ ازین نیتر از آنجا که مسکن مهم

 یضرور زین داریمسکن پا هب افتنیباشد، دست  یمطرح م یالملل نیکه امروزه در سطح ب یشهر داریتوسعه پا

 .]2[گذارد  یم ریتاث یطیمح ستیو ز ی، فرهنگی، اقتصادیچرا که توسعه مسکن بر تمام ابعاد اجتماع

هر منطقه هماهنگ و  عتیو طب یفرهنگ ،یمیاقل یها یژگیبا و دیو با استیپو ی، معمارداریپا یمعمار

است. مسکن  اتیخصوص نیکشورمان را ماندگار کرده است توجه به هم یسنت یآنچه معمار سازگار باشد و

مصرف سوخت نه  یازس نهیاست. چرا که بر اساس آمار سازمان به یزیبرنامه ر ابزار نیتر یدیبه عنوان کل

 یبخش ها انیسهم را در م نیباالتر ،یمصرف یدرصد از کل انرژ 40از  شیبا مصرف ب یتنها، بخش خانگ

 ستیبهبود عملکرد ز یکه در پ داریپا یمعمارنگرش  به خود اختصاص داده است. لذا توجه به یاقتصاد

 .]3[ رسد یبه نظر م یساختمان است، ضرور یطیمح

 

 اصول پایداری مجتمع های مسکونی

 ندهیآ های نسل منابع به یببدون آس امروزی ازهانی به دارد قصد که تاس یاز طراح ینوع دار،یپا یطراح

 تیفیک ،یطراح نیو لذا در ا یاست مردم یطراح دار،یپا وسعهت کردیبا رو یمجتمع یطراح .]4[ پاسخ دهد

 عت،یمطلوب بدون توجه به طب تیفیک دی. بدون تردابندی یم یا ژهیو تیساختمان اهم یداخل یفضاها

 ییها کردن راه حل دایدر پ داریپا یطراح یی. هدف نهادیآی مطبوع فراهم نم هیمناسب فضاها و تهو یرینورگ

باشد احتماالت و  یکاربران م یبرا یبه منظور ساختمان ساز یو روانشناخت یجسم یفیک یکم دیموثر و مف
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 یمنابع طراح یحفظ و بقا داریپا یهدف به ظاهر دشوار است. سه اصل طراح نیبه چن دنیرس یامکانات برا

 یرکه با معما یطیمح یامدهایگسترده از پ یآگاه کی جادیمحور ا یانسان یطراح و یبر اساس چرخه زندگ

رهنمود  یشتریاز اصول ما را به ضوابط ب کیموجود در دل هر  ی. راهبردهاشوندی مرتبط هستند را موجب م

 .]5[ سازند یم

 تیو امن شیو آسا یو راحت یباشناسیشامل عدالت و ز یاز بعد اجتماع یمسکون یمجتمع ها یداریاصول پا

است: عامل  نیحاصل چن ردیگ یقرار م یمسائل مشابه مورد بررس ریو سا یاجتماع تیو رشد کودکان و هو

کودکان؛ عامل سوم:  یبراباز و چندمنظوره  یفضاها یریپذ یعامل دوم: باز ؛یکیزیدورن خانه ف شیاول: آسا

 .]6[ یعامل چهارم نظم اجتماع ،یاجتماع تیهو

 

 داریتوسعة پا کردیمسکن با رو یشاخص ها

 یمسکن است. در واقع، شاخص ها یشاخص اجتماع داریمسکن در ارتباط با توسعة پا یاز شاخص ها یکی

که انسان دو گونه  یرود، به طور یمهم سنجش رابطة انسان با مسکن به شمار م لیمسکن از وسای اجتماع

از  یانسان از نظر اقتصاد یو عدد یارتباط کمّ یعنی ،یدارد: نخست، رابطة کمّ خودی مسکون طیرابطه با مح

که  یفیشود؛ دوم، رابطة ک یانسان و مسکن سنجش م یرابطة کمّ صرفاً  ابعاد مسکن و افراد ساکن در آن و

انسان با مسکن  یفیک یجنبه ها ۀکنند صشاخص مشخ نیا خود دارد؛ یمسکون ای یکیزیف طیانسان با مح

 یمیگذارد، ارتباط مستق یم ستیز بمناس طیو شرا یمنیکه بر سالمت، ا یریتأث ظمسکن از لحا تیفیک است.

 مسکن یاجتماع یشاخص ها یبررس. بر رفاه مردم دارد یمیمستق ریو درآمد مردم و تأث یمال با درجة توان

مؤثر در امر مسکن را شناخت و  یتوان به کمک آن پارامترها یشناخت مسکن است که م یها یژگیاز و یکی

مسکن،  یشاخص ها انیکرد. در م لیدر خصوص مسکن را تسه حیصح یریگ میو تصم یزیر برنامه هرگونه

که با  یاست، به طور یکل یو تحقق هدف ها شرفتیپ یریابزار اندازه گ نیتر بمناسی شاخص اجتماع

 یشاخص اقتصاد. کرد یابیرا ارز یو جمع یتا ملّ یسطوح از فرد یتمام توان یشاخص ها م نیاستفاده از ا
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مسکن و  استیمسکن و اشتغال و س یگذار هیمسکن و توسعه، سرما یگذار هیسرما توان در یمسکن را م

 دید یو نه مصرف یدیو تول یاقتصاد -یاجتماع یگذار هیمنزلة سرما به مسکن دگاهید زیو ن یالتیساختار تشک

]7[. 

 متیاشتغال و ق ،یبازده ،یگذار  هیسرما زانیگفت که م دیدر رابطه با آثار بخش مسکن بر اقتصاد کالن با

در  میمستق یگذار هیسرما بیگذارد. با ترک یم ریاست که بر اقتصاد کالن تأث یاز جمله عوامل مسکن،ی ها

در کشورها حاصل  یدیدرصد از ثروت تول 50تا  20 نیمرتبط با آن، در مجموع، ب خدمات بخش مسکن و

در مصرف خانوارها  یپس انداز خانواده هاست و اثر مهم یعمده برا یا زهیانگ مسکن ن،یشود. همچن یم

بر بودجه  زیکار و تعادل پرداخت ها و ن یرویتحرکات ن بودجه،ی مسکن بر تورم، کسر ن،یدارد. عالوه بر ا

بخش از  نیا یها ارانهیمسکن و  نةیو هز متیق. ]8[ گذارد یها اثر م ارانهی ات ها ویمال قیدولت از طر یها

 یاز کشورها یاریدرآمد، در بس زانیمتوسط مسکن به م متیق است. نسبت یموضوعات مهم در ابعاد اقتصاد

درحال  یشاخص در کشورها نی. در مقابل، ااست نییپا اریمطلوب مسکن بس ستمیس یو دارا افتهیتوسعه 

 .]9[ دهد یرا نشان م ییالبا زانیتوسعه، م

و اساس  یرشد اقتصاد طیدر شرا ستیز طیحفاظت از مح ،یتوسعة انسان کردیدر رو یستیز طیمح شاخص

 ،یخانگ یعمدتاً شامل فاضالب ها یشهر ستیز طیمح یا ندهیآ یشود. منابع اصل یمی تلق داریتوسعة پا

با درنظر گرفتن  ،یفاضالب خانگ شیاست. افزا ییایمیو ش یکروبیم یها ندهیالآ مد،جا یمواد صنعت ،یصنعت

منابع آب توسط فاضالب  یاحتمال آلودگ شیاز افزا یسال حاک دری جهت مصارف خانگ ،یدیآب تول زانیم

 یکاربر نیاز مهم تر یکیمسکن  که نیبا توجه به ا. ]10[ منابع است نیاز ا یها و تلف شدن حجم قابل توجه

 شتریب تیو امن یاست تا ضمن بهره ور یضرور یامر یمسکون طیمح درستی است، لزوم طراح یشهر یها

 .]7[ وارد سازد ستیز طیرا به مح یبآس نیکمتر پاك و ریدپذیتجد یها یاز انرژ حیصح ۀاستفاد

که تراکم  یاست، به طور داریمهم در ارتباط با توسعه و مبحث توسعة پا یاز شاخص ها یکیشاخص تراکم 

 تیاهم یتوسعة شهر یاست و در طرح ها یشهر ساتیو تأس تیاستقرار جمع یبرا یاریمع شهر در سطح

 طیدر مح یمتفاوت است. تراکم در واحد مسکون اریبس یو ساختمان ساز یشهر طیمح دارد. تراکم در یخاص
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شود. در مقابل، اگر  یم یو مثبت تلق یضرور یامر یو امکانات شهر ساتیتأس تحمل زانیتراکم تا م یشهر

شهر و  یهمچون گسترش افق یباشد، مشکالت یزیبرنامه ر صحت خارج از یتراکم در واحد مسکون شیافزا

شدن  ینوالها، ط رساختیز جادیا نةیهز شیو افزا ختهیافسارگس و توسعة یکشاورز ین هایرفتن زم نیب از

را  یو شهر یتراکم ساختمان شیبها ضرورت افزا اجاره و نیزم متیکاذب ق شیزمان سفر در سطح شهر، افزا

 و جز ینفر در خانوار در واحد مسکون تراکم مانند یکند. در مقابل، تراکم در سطح واحد مسکون یم جابیا

در سطح واحد  یفرد سرانة شیکاهش آن و افزا گر،ی. به عبارت دابدیآل کاهش  دهیا زانیبه م دیآن با

 .]11[شود  یم یمثبت تلق یامر یمسکون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .]7[ توسعه ی پایدارمدل مفهومی برای مسکن با رویکرد 

 

 یی زیست محیطپایدار با ویژگی های مسکن

میت می دهند، بنابراین با افزایش متخصصان معتقدند مردم بیشتر به کیفیت و کمیت طراحی داخل خانه اه

میزان آسایش درون خانه، پایداری اجتماعی افزایش می یابد و به عبارتی دیگر از نظر صاحب نظران، پایداری 
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ست. آسایش درونی خانه متغیر انه ایش درونی خهای مسکونی قبل از هر عامل دیگری تحت تأثیر آسامجتمع 

و در پایداری تأثیر می گذارد و خود از متغیرهایی چون اندازه و کیفیت فضاهای اصلی است میانجی وابسته  

و دستشویی و حمام و )نشمین و پذیرایی و اتاق خواب ها( و کمیت و کیفیت فضاهای خدماتی )آشپزخانه 

انعطاف پذیری و قابلیت تغییر طرح داخلی خانه و نورپردازی فضاهای بیرونی و داخلی خانه و اندازه و 

مساحت کلی داخل خانه و جنس مصالح به کار رفته در داخل و بیرون خانه و کیفیت طراحی داخلی و عرصه 

شدن اتاق های خواب در خانه های جدید و بندی آن به قسمت خصوصی و عمومی، تأثیر می پذیرد. کوچک 

همراه بودن آن ها با کمد و تخت و سایر تجهیزات فضاهای غیر قابل تنفسی به وجود می آورد که بسیاری 

افراد به جای استفاده از آن درصدد گریز و پناه بردن به فضای نشیمن یا پذیرایی برای مطالعه یا کارهای 

نظر متخصصان معماری و شهرسازی و علوم رفتاری، عامل مهم دیگر در از روزمره اند )عدم پایداری(. 

پایداری مجتمع های مسکونی، بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان است. بعد از آسایش 

و درون خانه، بازی و تفریح و خشنودی کودکان و رشد امنیت آن ها، برای خانواده ها بیشترین اهمیت را دارد 

 .]6[دوم است  صلیاین مفهوم در پایداری مجتمع های مسکونی متغیر الذا 

 ،یستز محیطاز  حفاظت دی،قتصاا توسعه به ستیابید فهد با ها فرصتای از  دهگستر طیفی ارپاید مسکن

 شدر به طمربو تمشکالاز  میزآ همخاطر ییاهمگر کاهش با اههمررا  ،جتماعیا یبرابرو  ندگیز کیفیت

 منیاناار و پاید ژینرا به سترسید معد ،ییاهوآب و  اتتغییر، فقیرنشین یها محله ،شهرنشینی ،جمعیت

 .]12[نماید  می ئهارا، دیقتصاا

و  تیخود از مطلوب فیتا با توجه به تعار دهد یبه ساکنان امکان م یو عملکرد یبه لحاظ کالبد داریمسکن پا

 یدهند و آن ها را به شکل رییخود را تغ یخود، خانه ها یشخص قیخواستها و سال ازها،ین گرفتن در نظر

در حال تحول و  یازهایکه مسکن ن یدر صورت گر،یآن ها را جلب کند. از طرف د خاطر تیکه رضا درآورند

زودرس ساختمان به وجود  یو بازساز بیتخر ای یادیبن راتییتغ جادیا به ازیرا پاسخگو باشد، ن یدگرگون

 .]13[می یابد  شیساختمان افزا دیفنخواهد آمد و عمر م
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شده  تیریساخته و مد ی،طراح بیان شده،های  یژگیهستند که با و ییمسکن ها دار،یمسکن های پادر واقع 

 اند:

 سالم، با دوام، امن و بی خطر -

 مقرون به صرفه و ارزان برای تمام قشرهای جامعه -

 انرژیاستفاده از تکنولوژی و مصالح ساخت ارزان و با مصرف کم  -

 تاب آور و انعطاف پذیر در برابر بالیای طبیعی و فشارهای جوی -

 مرتبط به امکانات و تسهیالت قابل قبول بازیافت، بهداشت، آب و انرژی، ارزان و بی خطر -

استفاده صحیح تر از آب و انرژی و تجهیز شده و مجهز به لوازم اصالح انرژی بازیافتی و قابلیت  -

 های بازیافت آب

 آلودگی های خارجیردن محیط زیست و به دور از آلوده نک -

به خوبی مرتبط با مشاغل، فروشگاه ها، سالمت و مراقبت از کودکان، تحصیالت و دیگر خدمات  -

 مرتبط

کامالَ همسو و یکپارچه با بافت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همسایگی محلی، منطقه ای و مناطق  -

 بزرگ تر شهری

 .]12[اساسی  نگهداری، همراه با زمان بندی مناسب برای بازسازی و تعمیراتکامالَ قابل کنترل و  -

 

 مسکن پایدار و انرژی

 ینگرد. مصرف باال یو انسان به صورت متعادل م طیاست که به رابطه مح دگاهید نیا جهینت داریپا یمعمار

کنترل مصرف، همچنان با مشکل اتالف  یبرا ییبا وجود استفاده از راهکارها دیجد یدر ساختمان ها یانرژ

سوخت  ی نهیبا باال رفتن هز گریمواجه است. از طرف د یمسکون یمخصوصاً در ساختان ها یانرژ یباال

و کنترل  هیوته یبرا ر،یدپذینو و تجد یها یبه استفاده از انرژ ایدن ،یانرژ رهیبه واسطه کاهش ذخ یلیفس یها
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در  یمیاقل یالگوها یبررس ،یمیاقل کردیبا رو یو طراح مطالعهرو  نیآورده است. از ا یگرما و سرما رو

با  دیجد ییارائه الگو لهیبه وس میهماهنگ با اقل یالگو یطراح ر،یپذ دیتجد یها یگذشته، استفاده از انرژ

 شتریکنترل هر جه ب جهیو در نت ییتواند به صرفه جو یم یو کاهش مصرف انرژ یرفتار یحفظ الگوها

 یدر ساختمان ها یانرژ یمصرف باالدر واقع . ]14[ کمک کند یمسکون یمصرف سوخت در ساختمان ها

و زیست  یاثرات اقتصاد یحال دارا نیجهان است که در ع یاز عمده ترین مشکالت کشورها یمسکون

 .]15[ است یشایان توجه یطیمح

محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی  به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و

ترین تدابیر در معماری و شهرسازی  های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهم

شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش 

ش از پیش با مشکل کمبود انرژی رو به رو ساخته و حیات بشر را مداوم جمعیت، کشورهای جهان را بی

تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم 

ترین عوامل  یکی از مهم .متالشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود

کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای آلوده 

ها از  مسکونی، برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای خانه است، که با هجوم روز افزون انسان

جهان و  روستاها به شهرها به تعداد مصرف کنندگان سوخت های فسیلی )که در واقع پایه های صنعت نوین

از جمله ایران را شامل می شود( افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل 

 .]16[ مبارزه کرد
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 تهران، چاپ هشتم

، داریپا یمعمار کردیبا رو یمسکون یمجتمع ها یاصول طراح(، 1394ی.، )عل ی،عیشف یدشتی.، مجتب ی،ریرجب پوربازگ ]5[

 یو توسعه شهر یعمران، معمار یالملل نیکنگره ب نیسوم

کنفرانس ، داریپا یمعمار کردیبا رو یمسکون یمجتمع ها یطراح(، 1393.، )ثمیمی، غضنفر.، نیرام یی،رضا.، ژنیب ی،عبد ]6[

 یدر علوم و مهندس یمصرف انرژ یساز نهیبه یمل

 داریتوسعة پا کردیمسکن با رو یفیو ک یکمّ یشاخص ها یابیارز (،1395.، قاسمی قاسموند، عزت اهلل.، )کرامت اهلل ی،اریز ]7[

 197-221، 2ماره ، ش4دورۀ  ،یشهر یزیر برنامه یایجغراف یپژوهش ها(، نشریه : شهر سامانیمطالعة مورد)

[8] World Bank., (2008), Dhaka: improving the living conditions for the urban poor, 

Bangladesh Development Series Paper No. 17. The World Bank Office, Dhaka 

[9] Bull, g., (1998), the economic of hossing in balchin, p and rodhen, hossing the essetenal 

faundishions rrutledage, London and New York 

 یشهرستان ها داریو توسعة پا یطیمح ستیمسائل ز (،1392) ی.،عل ،یکشکول یباقر .،رنجفیم ،یموسو .،حهیمل ان،یذاکر ]10[

 315 - 292 (،39) 11 شماره ا،یجغراف فصلنامة زد،یاستان 

: ینمونة مورد دار،یتوسعة پا کردیمسکن با رو یفیو ک یکمّ یشاخص ها تیوضع یبررس (،1393) .،لیجم ،یقادرمرز ]11[

و برنامه  ایجغراف دانشکده و بلوچستان ستانیدانشگاه س ،یشهر یزیو برنامه ر ایارشد جغراف ینامة کارشناس انیپا شهر دهگالن،

 یطیمح یزیر
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سیاست های توسعه مسکن در ، شانزدهمین همایش داریبه شهر پا دنیالزمه رس داریمسکن پا(، 1395رفیعی، مهران.، ) ]12[

 ایران

 داریتوسعه پا کردیمسکن با رو یابعاد کالبد یابیارز(، 1392.، )بایفر یی،قرا.، غالمرضا ی،نینائ قتیحقربیعی فر، ولی اهلل.،  ]13[

 307-321، 11، نشریه آرمان شهر، شماره شهر کرج 8: منطقه یمورد نمونه ،یشهر

 نیسومی، بوم یبا استفاده از اصول معمار داریمسکن پا یطراح (،1395.، )فائزه ،بن آهنگرنارنجی.، عل ی،عیشف یدشت ]14[

 رانیا یو شهرساز یمعمار یزیو برنامه ر ایدر علوم جغراف نینو یافق ها یپژوهش یکنفرانس علم

انرژی ساختمان با  (، رتبه بندی پارامترهای مؤثر بر مصرف1393حبیب، فرح.، برزگر، زهرا.، چشمه قصابانی، مریم.، ) ]15[

 55-61، 2کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقش جهان، سال چهارم، شماره 

، مسکن و محیط روستا، توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران(، 1389زندیه، مهدی.، پروری نژاد، سمیرا.، ) ]16[

 2-21، 130، شماره 29دوره 
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 مجتمع مسکونی کوثر تهران

 و مسکونى بلوك 15 درصد شامل 30 تقریبى اشغال سطح و مترمربع 54520 مساحتى حدود با مجتمع این

 اختصاص پارکینگ سواره و مسیرهاى به کامل به طور تقریبا نیز باقیمانده سطح .باشد مى کوچک بازارچه یک

 شامل مسکونى آن واحدهاى اجاره و خرید قیمت به توجه با نیز مجتمع کوثر جمعیتى ساختار است. یافته

 .]1[ باشد مى باال به متوسط و متوسط طبقات

 مزایا و معایب

 گرفت، صورت مجتمع این تعطیل از غیر تعطیل و اوقات مختلف زمانى مراحل در که بازدیدهایى طى

 از خالى تعطیل، غیر ایام یا کارى نیز اوقات و تعطیل ایام یا فراغت اوقات در مجتمع این فضاهاى عمومى

 بلوك زیادى تعداد شاهد مجتمع، در این عمومى فضاهاى کم بسیار سرانه به توجه با ساکنان است. حضور

 یافته اختصاص پارکینگ براى و فضایى سواره عبور به کامال که هستیم آن ها بین مسیرهاى مرتفع و آپارتمانى

 مسئله، این کنند. نمى پیدا فضاها حضور این در ضرورى آمدهاى و رفت زمان در جز ساکنان نیز و است

 .است کرده کننده تبدیل کسل و یکنواخت روح، بى فضاهایى به را این مجتمع عمومى فضاهاى
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 و کاربرى تنوعفقدان  شده، سواره مسیرهاى به ساختمان ها بین عمومى فضاهاى شدن کوثر: محدود مسکونى مجتمع

 کننده کسل و روح بى فضاهایى شکلى،

 

 نتیجه در و جذب افراد براى محیط ضعیف نسبتا قابلیت فرض مجتمع با این مذکور، مشاهدات برحسب

 .]1[ است شده عمومى انتخاب فضاهاى در آن ها کم حضور

  اتومبیل پارك و آمد و رفت براى جز بینابینى فضاهاى بودن بالاستفاده و محدود زمین یک در ساختمانى حد از بیش تراکم
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 آمده است. زیربررسی مزایا و معایب مجتمع مسکونی کوثر به روش لیکرت در جدول 

 
 کوثر مجتمع به مربوط نتایج کیفى تحلیل و لیکرت روش مطابق ها داده ارزش گذارى

 شیموثر در افزا یاکتورهاف

رادجذب اف یبرا طیمح تیقابل  

 

نیانگیم کل نیانگیم    

از محل دیساکنان و بازد امصاحبه ب جینتا یوزن   فیط 

کرتیل  

یوزن طیف  

 لیکرت

 

 

 

 

و  تنوع

یسازگار  

 

 یازهایتطابق با ن

 یسن یگروه ها

 مختلف

  بد 1.9

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

خیلی 

 بد

چکدام تنوع فضایی و کاربری حداقل که برای هی

از گروه های سنی و جنسی جذابیت حضور 

نمیکند.ایجاد   

رد فضاهای عمومی که بتوان در آنجا توقف ک-

دود فقط به فضای بسته البی های ورودی مح

واره و است و فضاهای بیرونی کامال به مسیر س

ترسی پارکینگ اختصاص دارد و صرفا بعنوان دس

 عمل میکند.

در شرایط جوی نا مساعد فضاهای عمومی -

افظت بیرونی بواسطه نداشتن عناصری برای مح

 از بارش و تابش قابل استفاده نیست.

 یازهایتطابق با ن

 یجنس یگروه ها

 مختلف

 یلیخ 1.7

 بد

قابل استفاده در 

ساعات مختلف 

 شبانه روز

 بد 1.9

قابل استفاده در 

مختلف  طیشرا

یجو  

 یلیخ 1.8

 بد

و  ییاشکال فضا

 یها یکاربر

 مختلف

 یلیخ 1.6

 بد

 

 

 

یسرزندگ  

افرادحضور    بد 1.9 

 

1.8 

 

 

خیلی 

 بد

مجموعه ای از چند برج که فضای خالی بین 

ینگ آنها نیز بطور کامل به مسیر سواره و پارک

عنوان اختصاص یافته،جایی برای عناصر جاذب ب

راد انگیزشی برای حضور نگذاشته است و اف

ساکن فقط در رفت و آمدهای روزانه بعنوان 

جذاب  یالمانها

و منظر یمعمار  

 یلیخ 1.5

 بد

سبز یفضا  یلیخ 1.8 
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ی شوند.فعالیتی اجباری در آن دیده م  بد   

 شیموثر در افزا یاکتورهاف

رادجذب اف یبرا طیمح تیقابل  

 

نیانگیم کل نیانگیم    

از محل دیساکنان و بازد امصاحبه ب جینتا یوزن   فیط 

کرتیل  

یوزن  فیط 

کرتیل  

و  تراکم

 تیظرف

 حد اکثر

و  زاتیتجه

 امکانات

  بد 2.2

2.1 

 

 بد

 

 نیاز ساکنان فقط در حد یک واحد مسکونی-

اهای برای زندگی دیده شده است و به سطح فض

 عمومی و تجهیزات آن توجهی نشده است.
 یسطح فضا

 اختصاص داده شده

 بد 1.9

 ریعدم تداخل مس ایمنی

ادهیسواره و پ  

  بد 2.4

2.5 

 

 

 

 بد

 پیاده مناسب نحوه تفکیک مسیر سواره و-

 نیست خصوصا برای کودکان و سالمندان.

 متوسط 2.7 جنس مصالح

 هر یشکل اجزا برا

یکاربر  

 بد 3.4

 

 امنیت

ور کنترل عبور و مر

 افراد

واسطه سطح کیفی خوب این فاکتور بیشتر ب خوب 3.6 خوب 3.7

مع کنترل عبور و مرور  افراد غیر ساکن در مجت

است.و حضور نگهبانان   
امکان نظارت بر 

 فضا

 خوب 3.5
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Rokko Housing 

 Tadao Ando  معماری: 

 Kobe – Japanموقعیت بنا : 

 1981زمان ساخت : 

معماری آندو بیش از هرچیز یادآور مفهوم سکوت در آیین شرقی است، به همین دلیل است که بدون توجه به 

آندو سرد و بی روح به نظر برسد، اما این فضای تهی، مملـو از مفاهیم سنتی شرق شاید در نگاه اول معماری 

خلوص، بی پیرایگی، سکوت و آزادی است. آندو در هیج آکادمی معماری تحصیل نکرده است؛ معماری خود 

را تحت تاثیر طبیعت زادگاهش شهر ))اوزاکا(( در ژاپن می داند و همان طور که خود ابزار نمـود اسـت او از 

 ن سایه و آب ابزارهایی برای خلق فضا ساخته است.خورشید، آسما

دفتر معماری خود را تاسیس کرد معماری مدرن توسـط معمـاران بنـامی چـون  1970زمانی که آندو در سال 

))کنزو تانگه(( و ))آراتا ایسوزاکی(( که هر دو از پتانسیل ها و دستاوردهای معماری مـدرن مطلـع بودنـد، در 

ما آندو با گرایشی متفاوت، توانست به خوبی از عهده تلفیق مفاهیم بومی و سنتی ژاپن ژاپن معرفی شده بود، ا

با معماری مدرن و تکنولوژیک غرب برآید و به سرعت تبدیل به یکی از معماران برجسته بین المللی گردیـد. 

ک معمـاری شـده و سـب موفق به کسب بهترین جایزه در عرصه معماری یعنی ))پرایتزکر(( 1955وی در سال 

وی به سرعت مبدل به الگویی برای دانشجویان و معماران کشورهای آسیایی گردید. انتخاب بتن و چوب بـه 

عنوان مصالح اصلی جداره های خارجی و داخلی در اکثر آثار آندو به چشم می خورد و استفاده از فـرم هـای 

 صه های معماری وی می باشد.خالص نظیر مربع و دایره در ترکیب ساده اما استوار از دیگر شاخ

مجتمع مسکونی روکو که از سه فاز مجزا تشکیل شده است، یکی از معروف ترین آثار آندو در جهت تعامـل 

متـر مربـع  1500، که در بین آن ها حـدود 2و1ساختمان ها با طبیعت پیرامون می باشد. ساختمان های روکو 

رجه قرار گرفته و در طراحی مقطع آن ها از شیب تند زمین د 60فضای سبز قرار دارد در دامنه کوهی با شیب 

واحـد مسـکونی اسـت. تمـامی  20که کوچکترین مجتمع می باشد. شامل  1استفاده مفیدی شده است. روکو 

متر ساخته شده، اما تنوعی خالقانه در واحد ها بـر اثـر نامتقـارن  x 7/5 7/5ساختمان با مکعب هایی به ابعاد 
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نامنظم سایت به وجود آمده است. نحوه قرارگیری ارتباط عمودی اصلی پروژه در شـکاف  وپوگرافیطرح و ت

میان واحد ها عالوه بر تقسیم کردن پله ها به دو بخش اصلی و اختصاصی فضای نیمه عمومی در قلب پـروژه 

د متفـاوتی سبب شده است تا دسترسی واحد ها از یکدیگر مستقل بوده و تراس هایی با چشم انداز ها و ابعـا

خوابـه توسـط پـالن هـا  4بـا  3حاصل آید. در اینجا سعی شده است تا انواع مختلفی از واحد های دوبلکس 

معرفی شود، همچنین محل قرارگیری واحد ها در آگزونومتریک مجتمع قرارگیری ساختمان در شیب تند کوه 

 توسط مقطع و تصاویر نمایش داده شده است.

سبب شده است تا در انتهای بافت مسکونی شهر با فرم ها و رنگ های خاص معماری ساختار بتونی بلوك ها 

سنتی ژاپن، مجتمع های مسکونی روکو جزئی از کوهستان محسوب می شوند. در این مجتمع ها نیز همچـون 

کـه  ل های سازه بتنی به وجـود مـی آینـدبسیاری از دیگر آثار آندو، فضاهای نیمه باز و نیمه بسته توسط مدو

چنین فضاهایی در تعریف سلسله مراتب فضایی بنا از باز تا بسته و همچنین سلسله مراتب عبـور از فضـاهای 

عمومی تا خصوصی بسیار کارآمد می باشند. تمامی واحد های مجتمع به لطف بازشوهایی وسـیع در نمـا، بـه 

ازه به فضای سبز اختصـاص یافتـه خوبی از نور و تابش آفتاب بهره می بردند و بام در برخی از مدول های س

اند. در این بنا از صفحات بتنی دایره ای شکل در حد فاصل مجتمع و کوه جهت مهـار و کنتـرل ریـزش کـوه 

، مجتمع مسـکونی 2و1استفاده شده است. چنانجه در تصاویر مشاهده می شود، پس از اتمام و موفقیت روکو 

 .]2[ ا ساختاری اندك متفاوت طراحی و اجرا گردیده استنیز باالتر از این دو مجتمع و البته ب 3روکو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rokko Housing 
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 Rokko Housingمسکونی ساختمان بررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

Rokko 

Housing 

 

 

 

 ژاپن

احترام به محیط زیست: تشویق کارمندان به دوچرخه سواری و حمل و 

 نقل عمومی

 آسمان سایه و آب ابزارهایی برای خلق فضاخورشید، 

  تلفیق مفاهیم بومی و سنتی ژاپن با معماری مدرن و تکنولوژیک غرب

 انتخاب بتن و چوب به عنوان مصالح اصلی جداره های خارجی و داخلی

استفاده از فرم های خالص نظیر مربع و دایره در ترکیب ساده اما استوار از 

 می باشد. دیگر شاخصه های معماری آن

 متر مربع فضای سبز 1500وجود حدود 

درجه قرار گرفته و در طراحی مقطع  60ساختمان در دامنه کوهی با شیب 

 آن ها از شیب تند زمین استفاده مفیدی شده است.

متر ساخته شده، اما  x 7/5 7/5تمامی ساختمان با مکعب هایی به ابعاد 

ن طرح و نوپوگرافی نامنظم تنوعی خالقانه در واحد ها بر اثر نامتقار

 سایت به وجود آمده است.

 فضاهای نیمه باز و نیمه بسته توسط مدول های سازه بتنیایجاد 
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IBA Social Building 

 Peter Eisenmanمعمار : 

 Berlin – Germanyموقعیت بنا : 

 1984 – 1982زمان ساخت : 

آیزنمن برده شده باشد ولی اثری از واژه ))معماری به ندرت می توان متنی را یافت که در آن نامی از 

دیکانستراکشن(( یا نام ))ژاك دریدا(( فیلسوف فرانسوی، در آن نباشد. معماری آیزنمن در حقیقت ترجمه 

نظریات ژاك دریدا از فلسفه به عرصه معماری است. معماری دیکانستراکشن، بیش از معمارانی چون ))برناد 

(، ))رم کولهاس(( و ))فرانک گری((، می یابد خود را مدیون نظریات آثار پیتر آیزنمن چومی((، ))زاها حدید(

بداند، هر چند که آیزنمن در مصاحبه ای با چارلز جنکس خود را پسامدرنیست می نامد و هر چند که آیزنمن 

آثار آیزنمن در سبک های معماری پس از دیکانستراکشن چون فولدینگ نیز بسیار پیشتاز می نماید. اغلب 

خانه هایی مستقل و فضاهایی عمومی در پیوندی پیچیده با فضاهای شهری می باشند و به ندرت می توان در 

 وی عالقه ای به طراحی مجتمع های مسکونی مشاهده نمود.

برلین شهری است که معماری مجتمع های مسکونی در آن به شدت با شبکه بلوك های شهری در ارتباط بوده 

هر یک از این دو بدون در نظر گرفتن دیگری امری محال است. در سال های پس از جنگ جهانی و تصور 

دوم و دوران بازسازی برلین معماران به نامی از سراسر جهان جهت طراحی مجتمع های مسکونی در 

و ماتیس مسابقات معماری شرکت نمودند که از این میان میتوان به هرمان هرتزبرگ، آلدو روسی، زاها حدید 

 اوگرس اشاره کرد.

نیز خود را متعهد به رمزگشایی یک پالیمسست   IBA Social Buildingآیزنمن در ساخت مجتمع مسکونی 

شهری می نماید و این بار نیز وی از هندسه مشبک سه بعدی پیچیده ای که در طرح خانه های اولیه اش پیش 

از این به کار برده بود استفاده می کند. هندسه مشبک این بار از تداخل شبکه های قدیمی برلین در قرن 

درجه با  3/3به وجود می آید، که زاویه  Mercatorنسان گرای مجسم در نقشه هفدهم و شبکه های کامال ا
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یکدیگر دارند. بدین ترتیب آیزنمن توجه خود را به الیه هایی مختلف زمانی شهر برلین در نما و با شبکه 

ت به هایی سفید و قرمز نشان می دهد، امری که بی شک بدون مطالعه بافته های آیزنمن در کتاب ها و مقاال

 هیچ وجه برای مخاطبان روزمره این مجتمع قابل درك نخواهد بود.

این ساختمان در تقاطع دو خیابان اصلی قرار دارد، خود را مابین دو ساختمان قدیمی بازسازی شده جای داده 

است. نحوه برخورد سمبولیک آیزنمن با گوشه ساختمان سعی در بیان تاریخ متناقض بافت و سایت پیرامون 

ود دارد. در طراحی پالن و سایت پروژه سعی شده است تا از آثار فسیل مانند به جای مانده از ساختمان خ

های قدیمی سایت توجه شود. ارتفاع این مجموعه هشت طبقه است پالن طبقات آن تیپ بوده و در هر طبقه 

ه چشم می خورد که نور هفت واحد وجود دارد. در دو نمای حاشیه خیابان های اصلی، شکاف های شفافی ب

را به راهروهای طبقات می رساند. در طبقه همکف نیز چندین واحد تجاری قرار دارد که ویترین های آن ها 

 ص شده است.ا شبکه میان اندازه ای مشبک و مشخب

سعی شده است تا نمای اصلی، شبکه های سفید و قرمز و همچنین تداخل مکعبی که این شبکه ها در نمای 

ور دارند با مکعب بزرگتر نشان داده شود. ریتم بازشوها در مکعب بزرگتر بسیار منظم و تقریبا متقارن آن حض

 .]2[ است در حالی که این نظم در مکعب کوچکتر به چشم نمی خورد

 

IBA Social Building 
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 IBA Social Buildingمسکونی ساختمان بررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

 

 

 

 

IBA Social 

Building 

 

 

 

 

 

 

 آلمان-برلین

 هندسه مشبک سه بعدی پیچیده

تداخل شبکه های قدیمی برلین در قرن هفدهم و شبکه های کامال انسان 

 درجه نسبت به یکدیگر 3/3با زاویه  Mercatorگرای مجسم در نقشه 

نحوه برخورد سمبولیک آیزنمن با گوشه ساختمان سعی در بیان تاریخ 

 متناقض بافت و سایت پیرامون خود دارد.

در طراحی پالن و سایت پروژه سعی شده است تا از آثار فسیل مانند به 

 جای مانده از ساختمان های قدیمی سایت توجه شود.

ارتفاع این مجموعه هشت طبقه است پالن طبقات آن تیپ بوده و در هر 

 طبقه هفت واحد وجود دارد.

ن های اصلی، شکاف های شفافی به چشم می در دو نمای حاشیه خیابا

 خورد که نور را به راهروهای طبقات می رساند. 

در طبقه همکف نیز چندین واحد تجاری قرار دارد که ویترین های آن ها 

 با شبکه میان اندازه ای مشبک و مشخص شده است.

نشان دادن شبکه های سفید و قرمز و همچنین تداخل مکعبی که این 

 در نمای آن حضور دارند با مکعب بزرگترشبکه ها 

ریتم بازشوها در مکعب بزرگتر بسیار منظم و تقریبا متقارن است در حالی 

 که این نظم در مکعب کوچکتر به چشم نمی خورد.
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 در استرالیا هاوس دو لیساختمان کاونس

امروزه در استرالیا برای ساختمان ها سیستم رتبه بندی به نام ستاره سبز وجود دارد. در استرالیا شش ستاره 

، با شش ستاره سبز، با فناوری منحصر به فردش برنده هاوس دو لیکاونسسبز باالترین رتبه است. ساختمان 

است. این بنا استانداردهای جدیدی به جوایز متعددی در زمینه معماری و معماری پایدار در استرالیا شده 

ارمغان آورده که نشان می دهد چگونه یک ساختمان می تواند استانداردهای مالی، اجتماعی و زیست محیطی 

را با هم رعایت کند. تمام مواد و مصالحی که قرار است در نازك کاری ساختمان ها به کار روند دارای 

د این مواد چگونه تهیه شده و بعد از چند سال چگونه به چرخه طبیعت شناسنامه سبز هستند و باید نشان دهن

 مجاز به استفاده از آن ها نیستند.بر می گردند. در غیر این صورت معماران 

، یک ساختمان آینده نگر است که می تواند راهی را که استرالیا و البته دنیا به سوی هاوس دو لیکاونس

به بهره برداری رسید. فناوری پایدار  2006نمایش دهد. این ساختمان در آگوست معماری پایدار طی می کند، 

در تمام جنبه های ساختمان رعایت شده است. تأسیسات تصفیه آب های زیرزمینی، کاربرد مواد تغییر حالت 

د دهنده و سرمایش، پنجره های خودکار برای خارج کردن گرما در شب، آفتاب گیرهایی که با حرکت خورشی

 .]3[ما، همگی نشان از تفکری نو دارند تغییر جهت می دهند و حتی ظروف نگهداری گیاهان در ن
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 در استرالیا هاوس دو لیساختمان کاونس

 

این بنا همانند بوم زیست کره زمین طراحی شده که مجموعه گسترده ای از اجزای به هم پیوسته است. همان 

هم از هاوس دو  لیکاونسگونه که در کره زمین بررسی نقش هر بخش بدون مراجعه به کل غیر ممکن است، 

ب تولید می کنند و در همان اجزای متعددی تشکیل شده که در کنار هم برای ساختمان، گرما، سرما، برق و آ

حال محیطی هماهنگ باهم می آفرینند. به طور مثال رنگ های تیره گرما را جذب می کنند و هوای گرم باال 

می رود. بر اساس همین خاصیت، نمای شمالی ده دریچه تخلیه هوا با رنگ تیره دارد که از خورشید گرما 

انده و از ساختمان بیرون می رانند )به علت قرار گرفتن استرالیا جذب می کنند و هوای مانده داخل را به باال ر

در نیمکره جنوبی، آفتاب در شمال ساختمان حرکت می کند(. دریچه های نمای جنوبی رنگ روشن داره که 
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هوای تازه را از بام به سمت پایین توزیع می کنند. کارکنان این ساختمان می توانند جریان هوای تازه را در 

کاری خود با دریچه های تعبیه شده در کف هر طبقه تنظیم کنند. آفتابگیرهای ضلع غربی که از چوب  فضای

بازیافت شده ساخته شده اند، بر نما سایه می اندازند. انرژی حاصل از صفحات خورشیدی بام، برق مورد نیاز 

آسمان تغییر جهت می دهند. این برای حرکت آفتابگیرها را تأمین می کنند که با توجه به وضعیت خورشید در 

 .]3[اجزا دست به دست هم می دهند تا معیارهای معماری پایدار، محیطی سالم و کنترل شده به وجود آورند 

 آمده است. زیربه عنوان نمونه موردی پایدار در جدول  ایهاوس دو در استرال لیساختمان کاونسبررسی 

 

 به عنوان نمونه موردی پایدار ایهاوس دو در استرال لیساختمان کاونسبررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

 

هاوس  لیکاونس

 دو

 

 

 

 

 ایاسترال

احترام به محیط زیست: تشویق کارمندان به دوچرخه سواری و حمل و 

 نقل عمومی

کاهش استفاده از منابع جدید: جداسازی و بازیافت زباله، ساخت مبلمان 

داخلی با چوب بازیافتی، بازیافت چوب آفتابگیرها از مصالح گذشته، 

 مصالح با شناسنامه سبز، بازیافت فاضالب شهری و استفاده از آب

 همسازی با اقلیم: پنجره خودکار در شمال و جنوب و خروج گرما در روز

استفاده از انرژی تجدید پذیر: صفحات خورشیدی بام جهت تولید برق 

آفتابگیرها، دریچه هایی با رنگ تیره برای جذب گرما در برای حرکت 

شمال بنا، دریچه جنوبی روشن جهت توزیع هوای تازه از باال به پایین، 

تغییر جهت آفتابگیرها در ضلع غربی و تنظیم سایه و نور مواد تغییر حالت 

 دهنده در اثر تغییر دما
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 1997-2۰۰4انگلستان. ( لندن، St Mary Axe 30) ۳۰برج تبر سنت ماری 

 طراح: سر لرد نورمن فاستر

 ایده اولیه: میوه خیار

 متر 180ارتفاع برج: 

یکی از معروف ترین برج های شهر لندن می باشد. در لندن اسم مستعار آن را مانند  St Mary Axe 30برج 

 د.( و یا در بعضی اوقات برج سوئیسی، مرکز سوئیسی به کار می برنThe Gherkinخیار )

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند. شکل و 

نحوه استقرار برج مری اکس و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن به گونه ای است که موجب ارتقاء سطح 

د و به خاطر نمای سرتاسر شیشه آسایش درون ساختمان شده است. این ساختمان قابلیت ذخیره انرژی را دار

درصد صرفه جویی در مصرف برق می شود که به عنوان الگوی مصرف و صرفه جویی در شهر  50ای باعث 

لندن معرفی شده است. سطح نمای این ساختمان نسبت به جریان باد تنظیم شده است. زمانی که باد به برج 

حرکت می کند و خطری برای ساکنین برج ایجاد  مری اکس برخورد می کند در سطح نمای برج به راحتی

کانال برای تهویه طبیعی ساختمان ایجاد شده است. جنس این کانال ها از  6نمی کند. در مرکز تمام طبقات 

ماده ای نسوز مانند دودکش ها می باشد. این کانال های بزرگ ساندویچی، بین دو الیه شیشه که میان آن ها 

 د و فضای درونی را جدا می کنند. هوا می باشد قرار دارن

یکی از موارد جالب برج خیرکین آسانسورهای بزرگ و سریع آن است که فقط برای رسیدن تا طبقه سی و 

برج از آسانسورهای معمولی استفاده کرد و ارتباط از طبقه  39چهارم می باشند و باید برای رسیدن به طبقه 

رای افراد معمولی و افراد معلول طراحی شده است، صورت می گیرد. فقط از طریق راه پله ای که ب 40به  39

طبقه سی و هشتم شامل تاالری برای اجرای موزیک می باشد. طبقه سی و نهم فقط یک رستوران بزرگ قرار 

درجه به شهر لندن دارد.  360دارد. طبقه چهلم آخرین طبقه ساختمان و نوك برج می باشد، این طبقه دیدی 

 زیبا برای مهمانی های مختلف اجاره می دهند.این فضای 
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این ساختمان جز اولین بناهایی بوده که باعث توسعه معماری سبز و معماری بیونیک در چند دهه گذشته بوده 

و با اجرا شدن این قبیل بناها، رویکردها در شهرهای بزرگ دنیا تغییر کرده و باعث به اجرا در آمدن پروژه 

 .]4[د های بی نظیر دیگر ش

 

 

 

 

 

 

 ۳۰برج تبر سنت ماری 

 

 به عنوان نمونه موردی پایدار  ۳۰ یبرج تبر سنت ماربررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

برج تبر سنت 

 30 یمار

 

 

 

 لندن

ارتقاء سطح آسایش درون ساختمان به وسیله شکل و نحوه استقرار برج 

 آنمری اکس و محل قرارگیری فضاهای داخلی 

درصد صرفه جویی در مصرف برق به خاطر  50قابلیت ذخیره انرژی و 

 نمای سرتاسر شیشه ای

 عنوان الگوی مصرف و صرفه جویی در شهر لندن

 تنظیم سطح نمای ساختمان نسبت به جریان باد
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 1998-2۰۰2تاالر شهر لندن، لندن، انگلستان، 

 طراح: سر لرد نورمن فاستر

 ایده اولیه: تخم مرغ

 میلیون دالر 81هزینه ساخت: 

فرم اولیه ساختمان مانند کره ای از زمین برخاسته بود. پس از انجام مطالعات بیشتر طراحی و محیطی، نمای 

سازه به سمت جنوب مایل شد؛ در حالی که بعضی از طبقات انگار از روی هم لغزیده و جابه جا شده اند در 

 ؤثر است. این کاهش سطح برخورد با اشعه خورشید م

نورمن فاستر درباره این بنا می گوید: ما به اهمیت تاریخی سایت واقف بودیم، ساختمان مقابل برج قرار گرفته 

و به همین دلیل در محور خودش مقداری چرخیده بود تا از مواجهه مستقیم با برج خودداری نماید. طراحی 

 ای حفظ حال و هوای ساحل رودخانه انجام شد.فرم ساختمان با ایده کاهش مصرف انرژی و فرمی مالیم بر

با طراحی یک رمپ معلق که از طبقه هشتم و از گنبد تخم مرغی عظیم ساختمان به پایین لغزیده و دسترسی 

راحت و آسان مراجعان به اعضای شورای شهر مستقر در طبقه هشتم را تسهیل می کند، شفافیت حرف های 

ت شفاف و ارتباط نزدیک با ارباب رجوع را به آزمایش می گذارد. با توجه دولتمردان را در عمل به شعار دول

درصد سطح دیوار کم تری از یک فضا با دیوارهای تخت و  18به این واقعیت ریاضی و هندسی که یک کره، 

 مساحت مساوی دارد. میزان تابش نور و گرمای خورشید بر سطح سازه کاهش محسوسی یافته است.

ایتی ایده آل در کناره رودخانه تایمز به دور از آلودگی های صوتی و گرد و غبار در مکانی تاالر شهر در س

قرار گرفته است که امکان توسعه کامل با حفظ شمای کلی محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی چون هوای 

 تازه را داراست. 

در بخش اداری صفحات محافظ با فرم  در نما دو فرم کلی در طراحی پوشش فلزی مورد استفاده قرار گرفت.

مشخصی از قطعات گرمایشی و در فضاهای عمومی ترکیب فلز و شیشه به کار گرفته شد. پانل ها قطعاتی با 
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ارتفاع یک طبقه و دارای دریچه های ورودی و خروجی جهت تهویه طبیعی هستند. این دریچه ها در سطوح 

تند. این پوسته موجب کاهش چشمگیر جذب و اتالف گرما می باال و میانی به صورت دستی قابل کنترل هس

 شود.

کل به عنوان یک نمونه جهانی از طرحی با  درتاالر شهر لندن نه تنها به عنوان یک اثر معماری برجسته، 

 حداقل مصرف انرژی است. انرژی خورشیدی از طریق پانل های مایل باالی ساختمان جذب می شود.

نور مستقیم آفتاب را دریافت نمی کند تاالر اجتماع با سطوح شیشه ای شفاف پوشانده  در نمای شمالی بنا که

شده است. به عالوه با پشت کردن ساختمان به سمت جنوب و عقب رفتن پله پله سطح طبقات، سایه برای 

ب فصول اتاق ها فراهم شده است. این تدابیر با یک سیستم کنترل محیطی غیر فعال حمایت می شوند. در اغل

سال ساختمان به وسیله دریچه های در زیر پنجره ها به صورت طبیعی تهویه می شود. ترکیب این سیستم 

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

سیستم مکانیکی این ساختمان تقریباَ یک  کردن ساختمان را بیان می کند. در نتیجه مصرف سالیانه انرژی برای

چهارم مصرف سالیانه 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. 

ل اصلی سرمایش فضاهای اداری، میله های خنک شده غیر فعالی است که هوای سرد طبقات فوقانی را عام

تأمین می کنند. در این سیستم با استفاده از تأثیر رانش طبیعی، استفاده از فن در سیستم ایرکاندیشن الزم 

سرد چاه پس از آن برای نیست. آب سرد نیز به وسیله دو پمپ در چاه زیر ساختمان تأمین می شوند. آب 

 مصرف در سیفون ها و آبیاری به کار رفته و مازاد آن به رودخانه تایمز ریخته می شود.

در پوشش کف رمپ و فضای عمومی فوقانی از پوششی به رنگ خاکستری مالیم استفاده شد که رنگ و 

بافت چکشی سطح آن هارمونی مناسب با شیشه و فوالد به کار رفته در بنا دارد. هال این تاالر نیازمند 

اندازه گیری  تأسیسات آکوستیکی مؤثری است نحوه عملکرد آکوستیکی آن توسط مدل سه بعدی کامپیوتری
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شد. بدین نحو که صدای پخش شده و صدای منعکس شده از یک منبع در یک موقعیت خاص اندازه گیری 

 شد.

فرم کروی، سطح را به حداقل رسانده و باعث کاهش جذب و اتالف حرارت می شود. تاالر اصلی در جهت 

ابق با جهت گیری ساختمان؛ شمال برای کاهش نفوذ اشعه خورشید؛ سیستم سطوح فلزی و سایه انداز مط

سقف های خنک کننده و سیستم سرمایش غیر فعال؛ عدم استفاده از چیلر؛ بازیافت انرژی به وسیله فضای 

 .]4[زیرزمینی طراحی شده است 

 

 

 

 

 

 

 تاالر شهر لندن
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طراحی فرم ساختمان با ایده کاهش مصرف انرژی و فرمی مالیم برای 

 حفظ حال و هوای ساحل رودخانه انجام شده است.

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

 فضاهای عمومی ترکیب فلز و شیشه به کار گرفته شد.
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 تاالر شهر لندن

 

 لندن

 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 ها فراهم شده است. این تدابیر با یک سیستم 

 کنترل محیطی غیر فعال حمایت می شوند.

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

 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

مصرف سالیانه انرژی برای سیستم مکانیکی این ساختمان تقریباَ یک 

تم ایرکاندیشن چهارم مصرف سالیانه انرژی ساختمانی اداری با سیس

 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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 در مشهد سبز کوثر یونبرج های مسک

 یاز زندگ دیجد یطبقه ی سبز کوثر، بر فراز شهر مشهد قد برافراشته و در خود مفهوم 22و  18دو برج 

های سبز کوثر را به  برج ،یو مهندس یطراح تیدو سال فعال .ندینمای م فیرا تعر یزندگ تیفیلوکس و ک

. دیشهر مشهد نفس خواهد کش ةانیدر م شهیهم پروژه برای نیای در بستر خود پرورش داده است که ا گونه

 یلیهای فس مصرف انرژی دریی جو های پاك و صرفه استفاده از انرژی رینظ یطیمح ستیتوجه به جوانب ز

 بخشد،ی م تیهای سبز کوثر فرد امر به برج نیپروژه است و آنچه فرای ا نیسبز بودن ا دۀیا نفکیجزو ال

آن است.  نیساکن یبه زندگ یبخش تیفیدر ک داریتوسعه پا یو فرهنگ یوانب اجتماعتوجه طراحان آن به ج

را در ارتفاعات شهر  عیسبز و وس ییها اطیمدرن و لوکس با ح ییالهایهم در عمل و در معنا، و پروژه نیا

 در خانه شیمعماری مدرن و آسا انیبرج از گفتمان م نیا ی. در طراحدینمای م هیهد خود نیمشهد به ساکن

سبز و آرامش  ،یخصوص ییفضا ،یسبز هر واحد مسکون های تراس .الهام گرفته شده است رانیا یهای سنت

 و تراس ها اطی. حآورندی م دیخود پد نیساکن برای العاده را بر فراز شهر مشهد و منظری فوق دیبخش، با د

هستند و  یهر واحد مسکون مساحت درصد 25معادل  یهای فصل و گل ها نیهای سبز دارای درختان، پرچ

در  یباغ زمستان ،یبرای هر واحد مسکون BMS هوشمند های ستمیس خواهند شد. ارییآب زهیطور مکانه ب

 یژگیدر هر طبقه از و یانیآسان از هسته م یدسترس با نیرزمیهر دو برج، انباری در ز یطبقات ضلع شمال

 کیدر هر طبقه  یمسکون واحدهای .سبز کوثر است یبرج های مسکون یهای مشترك تمام واحدهای مسکون

 توانی م نانی. با اطماست در نظر گرفته شده یبرای هر واحد مسکون نگیپارک 2مشترك داشته و حداقل  یالب

ی ای عمودی و سبز، با امکانات عموم به خودرو در محله ازیمجموعه در عمل بدون ن نیا نیگفت ساکن

از سخنان  یقسمت و کار خواهند نمود. یدر آرامش زندگ ،یحیو تفر یورزش ،یفرهنگ ،یآموزش اداری،

 موضوع"است:  نیپروژه چن یو ناظر عال زریسوپروا سیپار لتیروو استاد ممتاز دانشگاه الو پیلیپروفسور ف

 کیموضوع، نه  نیو مشهود است. ا یعیامر طب کیو معماری امروز جهان،  یدر مهندس ستیز طیبه مح توجه

 کیامر با معماری برای من  نی. لذا ادغام اندهیهای آ دغدغه خاطری است برای ما و نسل بلکهی مفهوم انتزاع

و  داریهای پا داشتن ثروت نفت و گاز، پرداختن به موضوع انرژی وجود با زین رانیتعهد است. در کشور ا
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از سطح  میبایخاطره ز ران،یمن برای کار در ا میتصم لیاست. دل ریامری اجتناب ناپذ ستیز طیتوجه به مح

های عمودی  را در ساختمان یزندگ تیفیک نیتا چن رفتمیچالش را پذ نیباالی هنر زنده در اصفهان بود. لذا ا

 یفردوس دانشگاه دانشکده معماری یعلم ئتیعضو ه این دکتر حامد کامل "سبز اجرا کنم. یدو برج مسکون

 ازیهای نو در معماری معاصر و ن پرداختن به انرژی تینظر به اهم"معماری پروژه:  یطراح تیریمشهد مد

برای  ییفضا جادیپروژه با هدف ا نیاز انرژی در ساختمان سازی امروز کشورمان، ا نهیبه استفاده به مبرم

بنا  نی. ادیدمطرح گر گریاز سوی د ندهیبرای آ ییسو، و خلق نشانه و الگو کیآن از  تیفیک و بهبود یزندگ

سبز  اطهاییطبقات ح یخود در تمام نیسطوح معماری، به ساکن یتمام در عالوه بر استفاده از انرژیهای پاك

پارك  کیپنجره شهری عمل نموده و نقش  کیبه مانند  ها ساختمان برج نی. همچندهدیقابل کشت ارائه م

 .]5[ "در ارتفاع را برای مردم منطقه دارد یخط

 

 

 

 

 

  سبز کوثر در مشهد یهای مسکونبرج 
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 به عنوان نمونه موردی پایدار ایهاوس دو در استرال لیساختمان کاونسبررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرج های مسکون

 سبز کوثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشهد

 موجود در پروژه روگاهیتوسط ن یبرق مصرف% 20از  شیب نیتأم

 دییتوسط انرژی خورش یآب گرم مصرف % 40از  شیب نیتأم

 CHP روگاهیبرق و حرارت همزمان توسط ن دیتول

 )ژئوترمال( ییگرما نیکاهش مصرف انرژی با استفاده از انرژی زم

 یساتیتاس نیکاهش مصرف گاز با استفاده از تکنولوژی نو

 یچگالش لریمصرف گاز با استفاده از بو % 35از  شیکاهش ب

انرژی  باد، نیتورب ر،یدپذیهای تجد حداکثری از انرژیاستفاده 

 ییگرما نیزم دی،یخورش

 یآب های مصرف افتیکاهش مصرف آب با استفاده از روش باز

 های مختلف اداری، حرارت در بخش افتیهای باز استفاده از روش

 یتجاری و مسکون

 کنترل هوشمند موتورخانه ستمیسازی مصرف انرژی با استفاده از س نهیبه

و اداری توسط  یفضاهای مسکون ییروشنا ،یحرارت شیآسا طیکنترل شرا

 (Home Automationی )کنترل هوشمند خانگ ستمیس

 فضاهای مختلف ساختمان یمنیکنترل ا ستمیمجهز به س

 از راه دور یساختمان مسکون زاتیتجه تیریکنترل و مد

 یمصارف انرژی واحدهای مسکون کیتفک

 ساعت بر مترمربع لوواتیک 76شاخص مصرف انرژی، 
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ساختمان  به نسبت انرژی مصرف در صرفه جویی درصد 73 به قریب

 کشور متداول های

 

 

 اسکان پایدار در کالیفرنیا

اسکان "( ساخته شده است و (SITشکل با انرژی هوشمند، توسط مؤسسه فناوری استیونز  Lاین خانه 

را از  2013 دییهای خورش چهارم در رقاب یمقام دوم در رده معماری و به طور کل ونام گرفته است  "پایدار

شکل خانه را به دو واحد تقسیم می نماید: مرطوب و خشک. اصطالح  Lایده  آن خود نموده است.

Ecohabit دارد،ی در تمام ابعاد را عرضه م داریی، پا"داریپا یستیاسکان ز" ای "اکو اسکان" ایطرح  نیبرای ا 

ها با  ساکنان آن سازگار گشته و برای آن ازهاییاستفاده از آن. خانه با ن ییایفرم، ساخت و ساز و تا پو از

شکل  L خانه نی. اندینما یزندگ دارتریتا پا کندی م ایبرای کاهش مصرف انرژی مهیی ها بازخورد خود راه

 داریاسکان پا را حداکثر نموده است. رونیب طیسخاوتمندانه مح یبه فضای زندگ یچشم اندازها و دسترس

 های انرژی هوشمند بر خانه، رفتارهای ستمی. سدیخانه و ساکنانش را از نو تعرف نما نیقصد دارد تا ارتباط ب

 نشیبا ساکن داریکار، اسکان پا نی. در انجام اکندی منطقه ای نظارت م ییآن، و اطالعات آب و هوا ساکنان

با انرژی کارآمدتر و  یسبک زندگ کی جادیسازد تا برای ا یو کاربر را قادر م خانه و دینمای م یستیهمز

دهد تا  یبه خانه اجازه م داریاسکان پا نیآوری های نو فن .اموزندیب گریکدیاز  ستیز طیسازگارتر با مح

و از آن  ابندیکنند، رشد  یآن زندگ با دینمای خانه ی فوق العاده کارآمد باشد که به ساکنان کمک م کی

آمده بزرگ  شیسقف پ کیبه دو عرشه بزرگ که با  یکردن دسترس ایهای شفاف برای مه درب .اموزندیب

و  "خشک"مجزای  معماری، خانه را به دو واحد یاند. طراح استقرار گرفته اند، پناه داده شده دییخورش

استفاده شود. فضای  یکش لوله ستمیاجازه دهد در س انرژی کارآمد عیتا به توز کندی م هیتجز "مرطوب"

دفتر  کیبه  لیتبد تواندی است که م ریرپذییتغ اتاق کیحمام و  ،یاتاق خواب اصل کیمدوالر شامل  یداخل

 و آب باران را برای کنندی م بندی قیخانه را عا وار،یاتاق خواب دوم شود. سقف سبز به کمک د ایو  یخانگ



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

68 

 

های  ستمیس خانه عملکرد دارد. "مغز"موتورخانه مرکزی به عنوان  کی. کنندی جمع آوری م اهانیگ ارییآب

 رویین ،یهای بزرگ سقف و بدون پانل برندی حداکثر استفاده را از فضای در دسترس م کپارچه،ی کیفتوولتائ

 با فاز یستی. مواد زدینمای است آب را گرم م ازیکه مورد ن یآب گرم زمان ستمیس کی. کنندی م نیرا تام خانه

را در طول روز مهار کند و آن را هنگام شب داخل  دیتا انرژی و گرمای خورش دهندی م به خانه اجازه ریمتغ

 و از آن برای بخار دادن به واحد کندی را از داخل خانه جمع آوری م عاناتیم بخار، ستمیس .دیخانه منتشر نما

HVAC انرژی هوشمند  تیریمد ستمی. سگرددی وری آن م بهره شیافزا و موجب دینمای استفاده م یخارج

راحت  یزندگ طیمح کینظارت دارد تا  شانیا عادات کاربران، و بر استفاده انرژی ،ییبر الگوهای آب و هوا

و برای خانواده  ایفرنیبه خصوص برای بازار جنوب کال دار،یالگو، اسکان پا نیا .دینما جادیبا انرژی کارآمد ا

برای  واندی تکه م ریپذ شده است. به همراه عناصر انعطاف یطراح بچه کیزوج جوان سطح متوسط با  کی

همه کاربران را برای تعامل با  دار،یپا اسکان قابل دسترس، یطراح کیکند و با  رییکاربران تغ ازهاییرفع ن

 .]5[ کندی م اریصاحب اخت داریسازگار و پا یزندگ طیمح
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 اسکان پایدار در کالیفرنیا

 

 اسکان پایدار ساختمان بررسی 

 داریپا یاصول معمار وژهرمحل پ وژهرپ

 

 

 ایاکو اسکان 

 یستیاسکان ز

 

 

 

 ایفرنیکال

سخاوتمندانه  یبه فضای زندگ یشکل چشم اندازها و دسترس L خانه نیا

 را حداکثر نموده است. رونیب طیمح

 یو کاربر را قادر م خانه و دینمای م یستیهمز نشیبا ساکن داریاسکان پا

با انرژی کارآمدتر و سازگارتر با  یسبک زندگ کی جادیسازد تا برای ا

 .اموزندیب گریکدیاز  ستیز طیمح
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 "مرطوب"و  "خشک"مجزای  معماری، خانه را به دو واحد یطراح داریپا

 یکش لوله ستمیاجازه دهد در س انرژی کارآمد عیتا به توز کندی م هیتجز

 استفاده شود.

 اتاق کیحمام و  ،یاتاق خواب اصل کیمدوالر شامل  یداخلفضای 

اتاق خواب  ایو  یدفتر خانگ کیبه  لیتبد تواندی است که م ریرپذییتغ

 دوم شود.

تا انرژی و گرمای  دهندی م به خانه اجازه ریبا فاز متغ یستیمواد ز

را در طول روز مهار کند و آن را هنگام شب داخل خانه منتشر  دیخورش

 .دینما

 

 

 شهرك اکباتان تهران

 5شش منطقه  هیتهران و ناح غرب است که در انهیهای خاورم شهرك نیتر از بزرگ یکیشهرك اکباتان 

 شهركدارد.  تینفر جمع 44981مربع وسعت و  لومتریک 4.59 شهرك نیا .است شهرداری تهران قرار گرفته

 عیصنا شگاهیاتوبان تهران کرج، از غرب به نما به و شهرك آپادانا، از شمال مهیاکباتان از سمت شرق به کوی ب

 شهرك را شرکت عمران و نیاست. ا مخصوص تهران کرج محدود گشته جاده و از جنوب به ییمایهواپ

شهرك  نیا دیخط چهار متروی تهران قرار دارد. عمر مف ریاست. شهرك اکباتان در مس اکباتان ساخته نوسازی

و ساخت آن  ییکایمجموعه شهرك بر عهده جردن گروزن آمر یطراح سال برآورد شده است. 300 حدود در

بود، و به طور  عیوس اریشهرك در ابتدا بس نی. طرح ساخت ااست )استارت( بودهیی کایبر عهده شرکت آمر

. بعد از انقالب است شدهی م رهیو غ رانیا یفرهنگ مجموعه نیو بزرگتر یمصنوع اچهینمونه شامل ساخت در

 یمتوقف شد. اما در حال حاضر و پس از س ای و اقتصادی آن انجام گرفت یهای رفاه در مجموعه یراتییتغ

 در دستور کار ساخت قرار گرفته اقتصادی و یفرهنگ ،یهای رفاه صورت مجموعهه های آن ب سال طرح

با هدف  رانیبار در ا نیاول برای بود که یخارج گذاری هیبا سرما یپروژه ساختمان نیتر است. اکباتان بزرگ
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و اسکان گسترده  تهیمدرن از ورود شهر به دوران یناش یتیجمع زیتهران و انتقال سرر یتیکنترل بافت جمع

 ساخت آن آغاز شد. ،یکارمندان دولت

 شهرك، این یک فاز البته که شد ساخته مختلف تیپ های و فاز سه در شاخص شهرك یک عنوان به اکباتان

 که کرده فراهم را شرایطی یک فاز ویژه به اکباتان در خرید مراکز وجود است. آن دیگر فاز دو متمایز از

 از خارج به لوکس لوازم زمینه در حتی خود مایحتاج تهیه برای چندانی نیاز شهرك این صدهزار نفری ساکنان

 از تنها شهرك این اکباتان ساکنان گفته به است. اکباتان مهم بسیار ویژگی های دیگر خود از این و نداشته آن

 قالب در ورزشی فرهنگی، مجموعه یک احداث کلنگ پیش سال ها رنج می برد. تفریحی فضاهای کمبود

 شده تشکیل فاز سه از شهرك این .است نرسیده نتیجه به که همچنان شد زده زمین به اکباتان فرهنگ سرای

 می باشد: ورودی چند شامل بلوك هر و بلوك چند شامل فاز هر که

 اکباتان شهرك یک فاز •

 اکباتان شهرك دو فاز •

 .]6[ اکباتان شهرك سه فاز •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهرك اکباتان تهران



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

72 

 

 راه ومی)پاس( و استاد دستگردی دیشه ومیبلوك است که توسط استاد 10شهرك اکباتان: متشکل از  کیفاز 

 بلوك 6بلوك باال و به  ها ومیبلوك شمال استاد 4گشته، به اصطالح به  میتقس یبلوک 4و  6به دو قسمت  آهن

 جنوب رچه دراباز هفت شامل که یک فاز های بازارچه .شودی گفته م نییبلوك پا ها ومیاستاد جنوب

در این است که  Bبا  Aیکی از تفاوت های بلوك  می شود. ورزشگاه شمال در بازارچه چهار و ورزشگاه

طبقه های خود هستند اما بلوك های آپارتمان های  12تا از  2دارای آپارتمان های دو خوابه در  Aبلوك های 

واحد  613ورودی و  18دارای  Bورودی و بلوك های  14دارای  Aدوخوابه ندارند. همچنین بلوك های 

نیست نام  Bو  Aمسکونی هستند. بلوك از آن جا که از لحاظ معماری شاخه ها شبیه هیچکدام از بلوك های 

 .خوابه را دارا نمی باشد 2ورودی است و آپارتمان های  15گذاشتند که دارای  Cآن را 

ترین  باشد. اولین و بزرگ بلوك می 19این فاز شامل  مجتمع مسکونی شهرك اکباتانفاز دو شهرك اکباتان: 

ورزشی و توریستی ایران که سالن پاتیناژ نیز جزو آن است با  تجاری، فرهنگی، رفاهی، مجتمع تفریحی،

توسط تعاونی مسکن دانشکده  3در حال ساخت است. بلوك  2مشارکت یک شرکت مالزیایی روبروی فاز 

است. مجتمع مسکونی  توسط تعاونی مسکن وابسته به دولت تکمیل گردیده 5فنی دانشگاه تهران و بلوك 

 .باشد مدرسه در داخل خود می 4بازارچه و  3ن دارای همچنی 2شهرك اکباتان فاز 

ی م  2D 1D 2E 1E:های بلوك به نام 4از فازهای شهرك اکباتان است که دارای  یکی :فاز سه شهرك اکباتان

 دیبه بهره برداری رس 1370واحد تجاری است. فاز سه در سال  40تجاری با  مجتمع کیفاز دارای  نی. اباشد

 یاشرف دیهای حضرت معصومه و شه دو مدرسه به نام نیاست. همچن دتریجد و دو کیو از فازهای 

 .]6[فاز قرار دارند  نیدر ا یاصفهان
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 شهرك اکباتان ینمونه پالن ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرك اکباتاننمونه پالن آپارتمان یک خوابه در   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شهرك اکباتاننمونه پالن آپارتمان دو خوابه در   
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 شهرك اکباتاننمونه پالن آپارتمان سه خوابه در 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

شهرك اکباتاننمونه پالن آپارتمان چهار خوابه در   
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 نقد و بررسی شهرك اکتابان

ند، و تنها م هستها خشن و شبیه به ه خورد و تمامی فرم ها به چشم می نهایت فرم در این مجموعه تکرار بی

ها از درجه عمومی و خصوصی بودن به  ها، شماره شاخه و بلوك است و عرصه های انسان وجه تمایز خانه

 گیرد.  هیچ وجه تمایز ندارند و دسترسی به عرصه خصوصی مستقیماً از میان عرصه عمومی صورت می

 مشاهده تعطیل غیر و تعطیل ایام یا اوقات صورت گرفت مجتمع این از مختلف مراحل در که بازدیدى طى

و  نشینى هم دور بازى، خرید، روى، پیاده و قبیل ورزش از هایى فعالیت انجام براى اهالى از بسیارى شد که

در  خصوصا مجتمع این عمومى فضاهاى در حضور ساکنان .کنند مى پیدا حضور فضاها این در گفتگو و گپ

 به این محسوسى سرزندگى هفته آخر تعطیالت و ساعات کارى از خارج روزانه فراغت اوقات به مربوط زمان

و  فضاها آن کالبدى ساختار و عمومى فضاهاى به سرانه توجه با و مشاهدات این مطابق بخشد. مى فضاها

 جذب افراد براى محیط خوب نسبتا قابلیت این مجتمع، انتخاب در فرض پیش غیره و متنوع هاى کاربرى

 .]1[باشد  مى عمومى فضاهاى در آن ها حضور جهت

 

 مربوط به فاز دوم مجتمع اکباتان مطابق روش لیکرت و تحلیل کیفى نتایجها ارزش گذارى داده 

فاکتورهای موثر در افزایش 

ادقابلیت محیط برای جذب افر  

  میانگین کل میانگین

طیف  وزنی نتایج مصاحبه با ساکنان و بازدید از محل

 لیکرت

طیف  وزنی

 لیکرت

 

 

 

با نیازهای تطابق 

گروه های سنی 

 مختلف

طمتوس 3.0   

 

 

 

 

 

مناسب برای اکثر گروه های سنی جز کودکان.-  

طه عدم امکان نظارت مناسب بر فضاها در شب بواس-

نور کم و نیز کنترل ضعیف رفت و آمد غریبه 

 خوب 3.5تطابق با نیازهای  ها،موجب شده ساکنان علیرغم داشتن تمایل و وقت
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تنوع و 

 سازگاری

گروه های جنسی 

 مختلف

 

2.9 

 

 

 

 

طمتوس  

 نیابند.فقدان فضاهای نیمه بازدر فضاها حضور 

 مناسب)مثل آالچیق و رواق(و عدم حفاظت در برابر

نزوالت جوی.وجود کاربری های متنوع مثل 

پارك،مسیرهای پیاده روی،بازارچه،سالن 

 ورزش،کتابخانه و ...

قابل استفاده در 

ساعات مختلف 

 شبانه روز

 بد 2.3

قابل استفاده در 

 شرایط مختلف جوی

 بد 2.5

اشکال فضایی و 

 کاربری های مختلف

 خوب 3.3

حضور ساکنان در فضاهای عمومی خصوصا برای  خوب 3.5 خوب 4.1 حضور افراد سرزندگی

ورزش صبحگاهی و بعد از ساعات 

وی و کاری)عصرها(برای نشستن و گفتگو و پیاده ر

ل خرید از بازارچه قابل توجه است.)در روزهای تعطی

ها و المان-میزان حضور بسیار محسوس تر می باشد(

 عناصر جذاب معماری و منظر که نوعی جاذبه و تعلق

جاد کند بسیار کم است در حالی که همین خاطر ای

ش تعداد محدود خیلی موثر واقع شده است.وجود پوش

فضا  گیاهی مناسب و کافی ضمن تراوت بخشیدن به

 ،با پنهان کردن نماهای مرتفع آپارتمان ها به نوعی

المانهای جذاب 

 معماری و منظر

 بد 2.0

خیلی  4.3 فضای سبز

 خوب
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یدهای توانسته به تناسبات انسانی فضا و تعدیل د

هتر را بتکراری کمک کرده و احساس در طبیعت بودن 

 و بیشتر القا کند.

تراکم و 

ظرفیت 

 حد اکثر

طمتوس 2.8 تجهیزات و امکانات  3.4  

طمتوس  

با توجه به سطح خوب و کافی فضاهای عمومی -

یا  امکاناتی از قبیل وسایل ورزشی یا مبلمان شهری

رسد و ...نسبت جمعیت ساکن کم بنظر میزمین بازی و 

 اکثر فضاها با پوشش گیاهی پر شده است.

سطح فضای 

 اختصاص داده شده

 خوب 4.1

 

 

 ایمنی

 

عدم تداخل مسیر 

 سواره و پیاده

طمتوس 3.4  3.6 

 

 

 

 

 خوب

جداسازی مسیر سواره و پیاده جز در مواردی در اثر 

 مناسبنبود مانع برای موتور سیکلت و دوچرخه 

است.جنس مصالح و شکل اجزا با توجه به نیاز 

سیرها کاربران مختلف مناسب می باشد جز سنگفرش م

 که در شرایط نامساعد جوی ایجاد مزاحمت میکند.

 خوب 3.7 جنس مصالح

شکل اجزا برای هر 

 کاربری

 خوب 3.6

 کنترل عبور و مرور امنیت

 افراد

خیلی  1.8

 بد

2.2  

 بد

عدم کنترل  بد این فاکتور بیشتر بواسطهسطح کیفی 

 عبور و مرور  افراد غیر ساکن در مجتمع است.

امکان نظارت بر 

 فضاها

 بد 2.6
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 داریهای نو در توسعه پا های هوشمند و کاربرد انرژی ساختمان(، 1394ه.، )اله ،نادری ،.ساناز ی،تکوهی، ل.میمر ی،گینادرب ]5[
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در شهرك های  داریپا چارچوب و اصول معماری یبررس(، 1394.، )دیفر ،اکبری ی.،مصطف ،اکبری نژاد .،حسن ،سجادزاده ]6[

 ، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار)نمونه موردی شهرك اکباتان تهران(ی مسکون
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فصل پنجم: استانداردهای 

 طراحی مسکن
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 طبقه بندی انواع پالن

 عوامل اصلی داخلی که بر انتخاب پالن خانه تأثیرگذارند:

 نیازهای استفاده کننده -

 حالت گردش افقی داخل خانه -

 جهت و آب و هوای محل -

 استانداردها و مقررات -

گردش داخل واحد مسکونی اساساَ توسط نوع دسترسی مناسب به شرایط خارجی و نقشه آرایش مشخص می 

 دسترسی به ملک را نشان می دهد. زیرشکل . ]1[ شود

 

 

 

 

 

 

 دسترسی به ملک

حداکثر انعطاف پذیری را در استفاده از اتاق ها خصوصاَ برای افراد پیر و فضای گردش باید حداقل باشد ولی 

 معلول و کودکان را به وجود آورد. پنج یا شش وضعیت گردش افقی امکان پذیر است.

این وضعیت، گردش از ورودی به کنار باغ را با عبور از نواحی زندگی و کار فراهم  گردش میان گذر هال:

سترسی به کنار باغ مورد نیاز نمی باشد. گردش میان گذر برای تمام اشکال اتاق به ویژه می سازد. هیچ گونه د
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گردش میان گذر هال را زیر شکل . ]1[جایی که ورودی فقط از یک طرف امکان پذیر باشد، مناسب است 

 نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 گردش میان گذر هال

در خانه های تراس دار کوچک، گردش میان گذر نیاز به تناسب کلی  گردش میان گذر ناحیه هال و انبار:

ناحیه طبقه همکف دارد. یک تعدیل مناسب امکان گردش از ورودی به کنار باغ را از طریق هال و ناحیه انبار 

گردش میان گذر ناحیه  زیرشکل . ]1[فراهم می سازد. این وضعیت برای تمام اشکال ورودی مناسب است 

 هال و انبار را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 گردش میان گذر ناحیه هال و انبار
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این وضعیت گردش از ورودی به کنار باغ را از طریق هال/البی و  گردش میان گذر هال و آشپزخانه:

آشپزخانه فراهم می سازد و برای نقشه آرایی مناسب است که دسترسی ثانویه را برای کنار باغ فراهم سازد 

گردش میان گذر  زیرشکل . ]1[)هر چند اگر دسترسی ثانویه را هم فراهم سازد مورد استفاده قرار می گیرد( 

 و آشپزخانه را نشان می دهد.هال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردش میان گذر هال و آشپزخانه

 

از نقطه ورودی، باغ فقط از طریق عبور از اتاق نشیمن قابل دسترسی  گردش یکطرفه هال و اتاق نشیمن:

است. این پالن باید فقط در نقشه آرایشی مورد استفاده قرار بگیرد که دسترسی ثانویه را به کنار باغ فراهم 

گردش یکطرفه هال و اتاق  زیرشکل  .]1[سازد. دسترسی ثانویه معموالَ در خانه های تراس دار ضروری است 

 نشیمن را نشان می دهد.

 

 

 



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردش یکطرفه هال و اتاق نشیمن

 

کنار باغ از بیرون خانه ولی در حدود زمین )برای مثال توسط یک مسیر یا از طریق یک گردش کنار گذر: 

 را نشان می دهد. گردش کنار گذر زیرشکل . ]1[ گاراژ( قابل دسترسی است

 

 

 

 

 

 کنار گذر گردش

این وضعیت فقط برای خانه های بسیار بزرگ منفرد مناسب است که ریشه گردش میان گذر حیاط اندرونی: 

 اطیگذر ح انیگردش مزیر شکل . ]1[ این پالن از ویالهای رومی و شرای آب و هوایی گرم گرفته شده است

 ی را نشان می دهد.اندرون
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بیشتر در کشورهای مدیترانه ای مشاهده می شود، کمتر در انگلستان به خاطر دالیل آب ی؛ اندرون اطیگذر ح انیگردش م

 و هوایی به کار می رود.

 

 اتاق غذاخوری

 داشته باشد و از اتاق وجود رهیوعده، صبحانه و غ انیم صرف برای در آشپزخانه ییمناسب است تا فضا اغلب

ارتفاع  شونده، با جمع زهاییم لهیوس به تیقابل نی. اشودی صرف ناهار و شام استفاده م برای زین غذاخوری

 سطح ک. یشوندی م دهکشی درون و رونیب به سمت ییکشو به صورت که است ریپذ امکان متریسانت 75-70

وجود  یفضای کاف آشپزخانه الزم است. اگر در زیم راست ای چپ در متریسانت 80با حداقل اندازۀ  متحرك

 شخوانیپ وجود گر،ید حالت کنمود. ی استفاده ثابت واحد کی به جای ثابت زیم کیاز  توانی م داشته باشد

که  طوری بوده، به ثابت زیبه م کمتری نسبت عمق ازمندین قسمت نیا. ه استصبحان صرف آشپزخانه برای

 یلوازم خاصکه  است یمعن بدان حالت نیبه خاطر ارتفاع آن است، اما ا که بوده قیعم متریسانت 40سطح آن 

ها  آن یحت اما دارند، الزم شترییب کامل، فضای غذاخوری سطوح ،یاست. وابسته به نوع طراح الزم برای آن

 فضای ناهارخوری، حداقل زیای و م گوشه یصندل. ندینما را برطرف اضافی غذاخوری به اتاق ازین توانندی م

 تاشو وارهایید ایدرهای پهن  انیدر م غذاخوری که اتاق است و مناسب دیمف اریبس. کنندی الزم را اشغال م



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

85 

 

 20 یخال سطح کیاست.  متریسانت 40*60 زیم کی به ازیغذا خوردن، ن برای راحتشود.  داده توسعه

 ایکم  دینبا ییروشنا. باشدی ها و قابلمه غذا الزم م ظروف: کاسه قرار دادن جهت زیم در وسط مترییسانت

 .]2[ است متریسانت 60حدود  زیم تا باالی نور پخش سمت نیتر نییاز پا آل دهیا زننده باشد، فاصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق غذاخوری

 آشپزخانه

 به طور قابل مالحظه هنوز ها ها و ابعاد اتصاالت آشپزخانه ها، حدود اندازه استانداردسازی شیافزا رغمیعل

در سانتی متر می باشند.  85سانتی متر و با ارتفاع  20-120توکار عموماَ از  ای متفاوت است. واحدهای

 که همراه با سطوح کمدها، ابدی رییکه نتواند تغ شوندی سرهم م یمختلف با روش معماری آشپزخانه، اجزای

مورد استفاده در  مصالح. باشدی م وستهیپ یو ورق پوشش یبرق فر رندۀیدربرگ یحت هاست، نتیو کاب ها قفسه

 . باشدی م کیپالست نئوپان و ،ییآشپزخانه شامل: چوب، تخته چندال
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گردش هوا وجود  های ستمیو س هوا )هود( باالی اجاق گاز الزم است هیتهو کیکننده  خارج نیب یتفاوت

 نیگردش هوا هستند، به هم ستمیمؤثرتر از س کنیاست ول رونیب به هیتهو ازمندیهوا ن یةتخل ستمیدارد. س

  .شوندی داده م حیترج شتریب ستمیس نیا خاطر نسبت به

 ای( و جاتیسبز )سبز فضای ایو در مجاورت باغچه  یغرب شمال ای یشرق در جهت شمال دیها با آشپزخانه

به سمت درب  نیباغچه در داشته باشد، همچن سمت به دیبا آل دهیباشد. آشپزخانه ا نیرزمیز یکیدر نزد

. راه داشته باشد وپاسیمحل آبدارخانه، اتاق  تیبا رعا یبه خوب دیها با آن ها و خانه، محل بازی بچه

و  ساختمان کیمحل کار در  نیاگرچه آشپزخانه نخست و ساخته شوند. یو اتاق لوازم خانه طراح غذاخوری

ی م طول روز را در آنجا سپری از ادییز وقتدار  خانه های باشد که خانم ییجا تنها دیشا کنیخانه است، ل

 اعضای گفتگوی و نقطه مالقات ها اغلب . آشپزخانهشوندی طراحی خاص تیو با اهم یبه خوب دیبا لذا کنند،

آن  لیوسا ریکه لوازم آشپزخانه و سا یزمان غذاخوری داشته باشد.( است. )البته اگر محل گریکدیبا  خانواده

آزاد  حرکت برای یکاف که اتاق دیشو و لذا مطمئن ابدی یم کاهش ادیز حرکت رایالزم ب شوند، فضای دهیچ

از هر  دیبا صورت نیدر ا ابد،ش یهنگام کار در آشپزخانه کاه ستادنیکه محل ا ییجا. شما در نظر گرفته شود

مناسب  ییروشنا نی. همچنکرد خودداری ستیبا اندازه فرد ن در داخل آشپزخانه که متناسب ادیز تیفعال گونه

 سهولت در آشپزخانه برای لیوسا مناسب دمانیمدنظر قرار داد. چ دیکه با موارد مهم است گریآشپزخانه از د

 سطحیی ظرفشو نگیغذا، س هتهی محل گاز، اجاق ها، نتیکاب باشد: سطح به چپ راست از سمت دیکار با

کار  به راست از چپ دهندی م حیترجکه افراد چپ دست اکثراً  است توجه)قابل  ها ظرف کردن خشک

 و استفاده از لوازم آشپزخانه آزاد و راحت ها )اضالع( به منظور حرکت کناره نیمتر ب 1.20(. عرض کنند

 در متریسانت 60 ها نتمتر باشد عمق هر طرف برای کابی 2.4پهنای آشپزخانه  کهی صورت است. در ضروری

های  آشپزخانه مترمربع است. 6تا  5آشپزخانه برای پخت و پز حدود حداقل مساحت . شودی نظر گرفته م

 خوریی دارای محل غذاخوری و چا های مترمربع مساحت دارند و مساحت آشپزخانه 10تا  8نرمال از 

 پهنای مناسب برای لوازم و اتصاالت داخل زییر برای اهداف برنامهمتر مربع می باشد.  12-14 حدود

سانتی متر،  150ی کن خشک دوقلو و سطح ییظرفشوسانتی متر،  60 است: اجاق گازشرح  نیآشپزخانه بد
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ار پهنای سطح کسانتی متر.  170( مختلف )با اهداف ها نتیکابسانتی متر،  60سانتی متر، فریزر  60یخچال 

 .]2[ سانتی متر سطح ایستادن می باشد 700سانتی متر است، این مقدار نیازمند  200

 

 

 

 

 

 

 شکل Lآشپزخانه 

 

 

 

 

 

 

 آشپزخانه با پالن مستقیم با بار صبحانه

 

 

 

 

 شکل Uآشپزخانه 
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 آشپزخانه(-آشپزخانه با پالن مربع یا ناحیه ناهارخوری )ناهارخوری

 اتاق خواب

اساس  فرد باشد. بر قد بلندتر از متری لیم 250 دیبا خواب تخته خواب راحت و آسوده، طول کیبرای 

 1000*2000 متر،ی لیم 1000*1900 متر،ی لیم 900*1900 ها در اندازه خواب تخته افراد، قدهای نیانگیم

 از دو متریلیم 750تا  600 حداقل دی. طرح اتاق خواب باشوندی مساخته  متریلیم 2000*2000و  متری لیم

 ای مرتب کرد و اگر کشو یبه راحت بتوان خواب را تا تخته دهدی اجازه م فاصلهباشد. این  داشته فاصله طرف

 جا شود. در دو طرف جابه یحت مورد استفاده و یباشد، به خوب داشته خواب وجود کمدی هم در کنار تخته

باالی سر باشند تا به  خواب شب های چراغ نیکرد، همچن استفاده از کشوها ستیبای نفره م دو های تخت

. باشد کل اتاق وجود داشته ییروشنا برایی نور اضاف دیبا زیها ن خواب شب نیا. میکتاب بخوان می بتوانیراحت

 وجود کار نیدر اتاق خواب برای ا یکاف . اگر فضایشودی در نظر گرفته م متر 1برای هر نفر کمدی به اندازۀ 

 . نمود طراحی راهروحداقل  آن را در ستیبای نداشته باشد، م

آرام در اتاق بستگی به تخته خواب دارد )سر رو به  عالوه بر چیدمان وسایل و دکوراسیون اتاق، یک محیط

شمال( که با رعایت روشنای مناسب )دور از پنجره( و به سمت در )رو به روی در( تخت را قرار می دهند. 

 .]2[ در جایی که بیش از یک تخت قرار دارد، می بایست تخت ها با رعایت فاصله از یکدیگر قرار گیرند
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 خواب استانداردطرح اتاق 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق خواب کوچک برای بچه ها
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 اتاق خواب بزرگ با راهروی آرایش و تعویض لباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاق خواب با اتاقک تعویض لباسا
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 اتاق خواب با حمام

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق خواب با دو تخت
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 اتاق مطالعه

مطالعه به واسطه رشد کار در خانه افزایش یافته است. قابلیت دسترسی به کامپیوترهای ارزان، اینترنت، 

(. 1980دورنگار و غیره این امکان را برای بسیاری از افراد فراهم ساخته که در خانه کار کنند )آغاز در دهه 

حال حاضر تعداد زیادی مشغول به چنین  هر چند از نظر سنتی بعضی از افراد در خانه کار کرده اند ولی در

درصد مشاغل کوچک در خانه انجام گرفته است. یک اتاق مجزا، ترجیحاَ  70، 1990کارهایی هستند. در دهه 

در طبقه همکف، بنا به دالیل محیط خصوصی، سر و صدا و امنیت ضروری است که به طور کل از ناحیه 

 .]1[نشمین جدا باشد 

 

 

 

 

 

 

 اتاق مطالعه

 

 فضای انبار

فضای انباری استفاده  عنوان به توانندی م یها همگ سقف ریز بیش ها، رپلهیهای پشت درها، فضای ز کناره

 و کمدفضای کار  یحت ای ها دارای که اغلب اتاق هاست، پله ریز فضای مورد استفاده، نیتر راحت .شوند

 قیعا یبه خوب ستیبای م شوندی ساخته مها  سقف بیش ریکه کمدها در فضای ز ییجا .باشندی مقفسه 
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 ای دارای درهای کرکره ایعبور هوا در باال و کف  سوراخ دارای دیبا ییها و کمدها قفسه نیچن. شوند بندی

 .]2[ ردیکامل انجام گ هیباشند، تا تهو

 

 سرویس بهداشتی و حمام

 فونیس دارای های توالت. توجهند مورد شتریب تر، آسان شستشوی وی بهداشت لحاظ از واریید های سیسرو

  .دهندی م کاهش را نامطبوع بوهای ای مالحظه قابل طور به

 . )مثالً: آرامش عضالت(شوند برای شستشو استفاده یبه طور طب ها ممکن است ها، حمام در مقابل دوش

  هستند. همرفتیی گرما ستمینصب شده و دارای س های حمام معموالً به صورت توکار وان

 . شوندی م افتیهای امروزی  در خانه اغلب (زی)آبر ستادهیهای ا توالت

 باشند. یعیو دارای سطح کمد وس باشند اندازه مناسب داشته دیبا هایی روشو

 زانیدر م د،یجد آب رهایی. شباشندی برای شسشوی آسان م و نصب شده فضای الزم را داشته های فونیس

متر،  1.20با پهنای  ییدوتا هاییی روشو که در . قابل توجه استکندی م ییجو صرفه مصرف آب و انرژی

مجزا، همراه با  ییروشو تا دو حرکت کنند، لذا بهتر است توانندی نم دستها یو راحت یشستشو به آسان هنگام

 .]2[ شود هیها تعب ( در کنار آنها نتی)کاب کمدها ها و آن نیحوله در ب
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 حمامسرویس بهداشتی و 

 

 شترییو وقت ب شتریب های نهیهز دارای یها به طور سنت و حمام یبهداشت های سینصب شده در سرو لیوسا

 باشند،ی م ساخته شیشده و اغلب به صورت پ استانداردسازی ای امروزی به طور گسترده ازهایین رایاست. ز

(، یالقیی های )خانه القیی مخصوصهای  دار، خانه های تراس چندخانوار، خانه های خانه برای ژهیبه و

 است.  صورت نیبد یمیهای قد ها برای ساختمان ها، امکانات هتل آپارتمان

)اگر در خود حمام توالت  باشدی برای حمام و توالت، کنار اتاق خواب م تیموقع نیتر و راحت نیبهتر

ها برای افراد  مورد پسند اکثر جوانان، اما حمام و جورند و جمع ها اغلب نداشته باشد(. هرچند که دوش

 تواندی م ها آن نیکوچک باشد، فضاها و ارتباط ب ةخانه فاقد اتاق لوازم و آشپزخان اگر .ترند تر مناسب مسن

 .]2[ جا بگذارند را در آن ها چرك و سبد لباس ییلباسشو نیدر حمام فراهم شود، به طوری که ماش

 آمده است. زیرابعاد پیشنهادی برای حداقل فضاهای خانه در جدول 

 

 .]3[ بر اساس تراکم افراد یرانیخانه ا یک یحداقل فضاها یبرا یشنهادیابعاد پ

 نفره 7-8 نفره 5-6 نفره 3-4 نفره 1-2 نوع فضای عملکردی

 18 15 12 12 یاصل منینش یفضا
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 12 12 12 9 چند منظوره

 12 12 - - چند منظوره

 12 - - - چند منظوره

 15 15 15 - همانیم ییرایپذ یفضا

 8 6.5 5 3.6 آشپزخانه

 2.1 2.1 2.1 2.1 رختکن و دوش

 4 2 2 1.5 و مستراح ییدستشو

 1.6 0.8 0.8 0.8 خواب لیوسا یفضا

 8-10 6-8 5-6 3-4 یارتباط

 96-98 74-76 55-56 33 کل

متر )سرانه در ازاء نفر

 (مربع

16.5 14-10 13-10 12-10 
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 دوم چاپ شهرآب، انتشارات: تهران بیگلو، ده ده محمودی معماری، بوك هند ،(1389) ،.نیکوئنت پیکارد، ]1[

تهران:  ر،یام ،یسرمدنهر ران،یا یبر اساس ضوابط و دستورالعمل ها فرتینو ی(، اطالعات معمار1390) ،ارنست. فرت،ینو ]2[

 دانش، چاپ دوم یمایانتشارات آذر و س

، فصلنامه یاسالم –شهرهای ایرانی  دری مسکون یها مجتمع یاجتماع یداریاصول پا(، 1389ضرغامی، اسماعیل.، ) ]3[

 103-118، 2مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره 
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فصل ششم: طراحی پایدار در اقلیم گرم 
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 )اقلیم گرم و مرطوب( اهمیت طراحی اقلیمی

کاربران ساختمان ها است.  یحرارت شیآسا جادیعامل در ا نیهر منطقه مهم تر ییآب و هوا طیشناخت شرا

 ستیو ز یمیاقل یفضا با استفاده از پارامترها تیفیو ک تیظرف شیساختمان بر افزا یامروزه دانش بوم شناس

 ییبا مناطق آب هوا رانیا اورتوجه فراوان دارد. کشور پهن یبوم یبا توجه به الگوها یدر طراح یطیمح

گرم و مرطوب که  میو ناب اقل یبوم یمعمار .باشد یم میارزشمند متناسب با هر اقل یمعمار یمختلف دارا

عمان را به خود اختصاص داده در طول زمان  یایفارس و در جیخل یشمال هیدر حاش رانیبخش عمده کشور ا

 یمیاقل داتیرفته اند. مطالعه تمه نیمناطق از ب نیا یسنت یها بافت شتریقرار گرفته و ب یتوجه یمورد ب

را  میاقل نیا ایمتناسب  یها طیخلق مح یدر راستا یدیمف یها دهیا تواند یم ینواح نیا یمعماران توانا

 شیآسا جادیا ،یدر مصرف انرژ ییجو است که صرفه یبه اصول یابیدست ،اهداف عمده از فراهم سازد.

و  یکیرالکت زاتیاز استفاده تجه یناش یطیمح ستیز یها یتالش در جهت کاهش آلودگ ،یمیو اقل یحرارت

مناسب  یریگ مانند جهت ییبا استفاده از راهکارها ،یانرژ نیمأت نهیو به حداقل رساندن هز یکیمکان

 لوت،یساختمان، استفاده از پ ی(، دوجداره کردن نماشیآسا یاصل ی)استراتژ دوطرفه یعیطب هیتهو، ساختمان

و  رهیبا قاب رنگ ت یعمود یپنجره ها یکم، طراح یحرارت بیکاربرد مصالح با ضر ،یمرکز اطیکاربرد ح

نور، حرارت و  زانیکنترل ورود م یساختمان برا یبازشوها رونیهوشمند در ب یا کرکره یها کاربرد پرده

 .]1[ باشد یباد.... م

 

 )سواحل جنوبی( اقلیم گرم و مرطوب

سواحل جنوبی ایران که به وسیله رشته کوه های زاگرس از فالت مرکزی جدا شده اند، اقلیم گرم و مرطوب 

کشور را تشکیل می دهند. از ویژگی های این اقلیم، تابستان های بسیار گرم و مرطوب و زمستان های معتدل 

انتی گراد و حداکثر رطوبت نسبی درجه ی س 40تا  35است. در این مناطق، حداکثر دمای هوا در تابستان به 



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

99 

 

قلیم، رطوبت هوا در تمام فصل های سال زیاد است و به همین دلیل، در این ادرصد می رسد.  70آن به 

 اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصل های سال کم است. 

در این مناطق، تفاوت دمای هوای سطح خشکی و سطح دریا باعث به وجود آمدن نسیم های دریا و خشکی 

می شود. ولی این نسیم ها به نوار باریک ساحلی محدود می شود و هوا در مناطق داخلی، آرام و سرعت باد 

 بسیار کم است. -در صورتی که وجود داشته باشد–

شدت زیاد تابش آفتاب است که در هوای مرطوب این ناحیه باعث خیرگی و  از دیگر ویژگی های این اقلیم،

ناراحتی چشم می شود. البته شدت پرتوهای خورشیدی مستقیم و پراکنده ی دریافت شده، به وضعیت هوا 

تابش پرتو واکنش یافته به حداکثر میزان ممکن می  بستگی دارد. وقتی آسمان ابری و شیری رنگ است، شدت

وشنایی بسیار زیاد آن چشم را آزار می دهد. مقدار پرتو منعکس شده از زمین نیز، به وضعیت ابری رسد و ر

بودن آسمان و نوع پوشش زمین بستگی دارد. وقتی آسمان ابری یا سطح زمین پوشیده از گیاه باشد، این مقدار 

به حداکثر شده از سطح زمین به حداقل می رسد. ولی اگر هوا صاف یا زمین بایر باشد، مقدار پرتو منعکس 

 .]2[میزان ممکن خواهد رسید 

 

 توصیه های طراحی در اقلیم گرم و مرطوب

غربی گسترش یافته مناسب -اد محور شرقیتدفرم های ساختمان کشیده که به صورت مکعب مستطیل در ام

پالن آن می تواند آزاد رار گیرد، ه کامل قصورتی که ساختمان در سای ترین فرم در این مناطق می باشد. در

 می شود ساختمان در جهت وزش بادهای مطلوب قرار گرفته و سقف آن مرتفع باشد.  باشد. توصیه

 به حداکثر رساندن جریان هوا در اطراف ساختمان ها با ایجاد فاصله مناسب در بین آن ها توصیه می شود.
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غیر این صورت محدود نمودن تعداد و  ربی، دراجتناب از ایجاد پنجره در نماهای شرقی و به خصوص غ

ز شیشه های استفاده امساحت چنین پنجره هایی و پیش بینی سایه بان عمودی یادآوری می شود. همچنین 

 .]3[یه می شود دوجداره توص

 

 طراحی پایدار در اقلیم گرم و مرطوب

دارند. جریان ممتد باد در داخل سرعت باد و گرمای هوا در تبادل حرارت به طریق انتقال، به یکدیگر بستگی 

سرپوشیده در برخورد با سطح بدن انسان باعث تبخیر عرق ناشی از گرما و رطوبت شده و خنکی  فضاهای

عدم وجود جریان هوا در محیط، دما و رطوبت را افزایش داده . آورد وجود می محسوسی در سطح پوست به

و گرما و رطوبت داخل ساختمان نسبت به فضای  آورد ساکنین به وجود می و محیط خفقان آوری برای

ای را ایفا  کننده استقرار ساختمان نقش اساسی و تعیین خارج افزایش خواهد یافت. از این رو جهت و نحوه

خوبی برخوردار  حرارتی باال و انتقال حرارت بسیار مصالح به کار رفته در دیوارهای جانبی از ظرفیت. کند می

است و هنوز هم می تواند مورد  ناصر ساختمانی که در گونه شناسی سنتی حائز اهمیتاست. یکی دیگر از ع

می شود.  هستند که از چهار طرف باد با آن برخورد نموده، به داخل هدایتا استفاده قرار گیرد، بادگیره

به بنابراین هوای گرم به علت سبکی از اطراف خارج و هوای خنک که سنگین تر است به طرف پایین و 

می شود و به علت تداوم این عمل همیشه کوران نسبتاً مطلوبی در جریان است که منطقه  داخل اتاق وارد

آنچه مربوط به سقف ها می گردد این است که پشت بام باید صاف و قابل . آسایش نسبی را فراهم می نماید

د و نامنظم، آب به سرعت تخلیه در مقابل باران های تن دسترس باشد و شیب آن طوری در نظر گرفته شود که

 شود. 

اتصال سقف و دیوار در معرض  سقف باید از اطراف دیوارهای جانبی بیرون بیاید به اندازه ای که محل

شده و قرار گیرند  برخورد باران های نامنظم که با باد همراه هستند، قرار نگیرد. بازشوها باید طوری طراحی
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است سایه بانی در  ستفاده نمود و باد مستقیماً با ساکنین برخورد نماید. بهترکه بتوان از حداکثر جریان باد ا

 آید. پنجره ها تعبیه شود که از ورود مستقیم نور به داخل فضاهای مسکونی جلوگیری به عمل باالی

 سطح شیشه ای بازشوها به حداقل ممکن تقلیل یابد و در رنگ آمیزی قاب پنجره ها، از رنگ تیره استفاده

تابیده شده به سطح خود را جذب نموده و فقط روشنایی وارد فضاهای داخل شود. مصالح  شود تا اشعه های

 اند یا از آلومینیوم تیره باشد مناطق گرم و مرطوب رشد و نمو کرده ها بهتر است از چوب درختانی که در آن

کارگیری آهن آالت در ساختمان و سازه حتی االمکان باید از به  .که در اثر رطوبت زیاد دچار پوسیدگی نشوند

گونه شرایط  ود و از فوالدهای مخصوص که در مقابل اینشض خوردگی قرار می گیرد خودداری در معر که

 .استفاده گردد اقلیمی مقاوم هستند،

تأثیر تابش آفتاب در دمای داخلی یک ساختمان، به خصوصیات مصالح به کار رفته در دیوارهای خارجی آن 

مصالح به کار رفته تأثیر زیادی در تأمین منطقه آسایش ساکنین دارد. افزایش دمای هوای  بستگی دارد و نوع

بیرونی دیوارهای خارجی ساختمان می شود. این تأثیر در اطراف ساختمان  خارج باعث گرم شدن سطح

ندارد. نوسان دمای سطوح  ،دریافت شده در این حالت یکسان بوده و جهت دیوارها تأثیری در مقدار حرارت

دارد و هر چه ظرفیت و مقاومت  داخلی به سطوح خارجی به ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح دیوار بستگی

داخلی به  حرارتی یک دیوار افزایش یابد؛ نوسان دمای سطح داخلی کمتر شده و زمان رسیدن دمای سطوح

داخلی  کاهش نوسان درجه حرارت سطوح. افتد حداقل و حداکثر، نسبت به هوای خارج بیشتر به تأخیر می

یک ساختمان نسبت به سطوح خارجی آن با مقاومت حرارتی مصالح دیوارهای آن متناسب است؛ اما به تأخیر 

ایجاد حداکثر و حداقل دمای سطوح داخلی نسبت به زمان مربوط به سطوح خارجی به ظرفیت  افتادن زمان

 . حرارتی مصالح دیوار بستگی دارد

ها نیز بستگی دارد. به عالوه ظرفیت حرارتی  ظرفیت حرارتی مصالح عالوه بر جنس، به وزن مخصوص آن

به ضخامت مصالح هم بستگی دارد. مثالً برای یک دیوار فلزی حدود چند دقیقه و برای یک دیوار  دیوارها

خارجی با سرعت هر چه ظرفیت حرارتی یک دیوار بیشتر باشد؛ گرمای است.  آجری ضخیم چندین ساعت



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

102 

 

داخل انتقال می یابد و در نتیجه تأخیر بیشتری در زمان رسیدن سطوح داخلی به حداکثر  کمتری به طرف

 می دهد.  دمای خود نسبت به سطوح خارجی

در شب حرارت ذخیره شده در مصالح ساختمان، با ظرفیت حرارتی زیاد آزاد شده و باعث کاهش میزان انتقال 

ها زیاد است، مانند  به خارج می گردد و برای مناطقی که تغییرات روزانه دمای هوای آنداخلی  گرمای هوای

خواهد بود. اما برای مناطق گرم و مرطوب که اختالف دمای زیادی ندارند  مناطق خشک و کویری، مناسب

هد و در چنین داخل اتاق را به بیرون انتقال بد حتماً باید درها و پنجره ها باز باشد تا جریان هوای گرم

 .شرایطی دیوارهای خارجی باید از ظرفیت حرارتی مناسبی برخوردار باشند

در عمل مشاهده می شود تأثیر ضخامت دیوارها در کنترل دمای سطوح و درجه حرارت هوای داخلی یک 

رنگ تهویه طبیعی در آن ساختمان و رنگ سطوح خارجی دیوارها نیز بستگی دارد. وقتی  ساختمان، به شرایط

حداکثر درجه حرارت هوای داخلی ساختمان  ،با افزایش ضخامت دیوارها سطوح خارجی دیوارها تیره باشد،

که تقریباً بخش زیادی از اشعه  که سطوح خارجی سفید رنگ هستند، به دلیل آن اما هنگامی. کاهش می یابد

جذب دیوار می شود، ضخامت  کمی از انرژی حرارتی آن خورشید از سطح دیوار منعکس شده و تنها مقدار

در هر دو حالت مذکور با افزایش  دیوار تأثیر چندانی در کنترل حداکثر درجه حرارت هوای داخلی ندارد ولی

دیوارها تأثیری  ضخامت دیوارها حداقل درجه حرارت هوای داخلی ساختمان افزایش یافته و رنگ خارجی

گرمایی داخل ساختمان که هوای خارج در آن جریان در این افزایش دما نخواهد داشت. همچنین وضعیت 

 . به دو عامل: یکی انتقال حرارت از دیوارها و دیگری شرایط تهویه طبیعی بستگی دارد دارد

وقتی رنگ خارجی دیوارها روشن است، تأثیر تهویه طبیعی خاصیت ضخامت دیوار را تحت الشعاع قرار می 

هستند امکان انتقال حرارت از دیوارها به هوای داخلی ساختمان سطوح خارجی تیره رنگ  دهد و هنگامی که

ضخامت دیوار در کنترل شرایط گرمایی هوای داخلی، اهمیت فراوانی  به مقدار زیادی افزایش یافته و در نتیجه

حرارت کمتری را نسبت به ساختمان های با مصالح  مصالح سنگین پیدا می کند. طی روز ساختمان های با

می شود و از این نظر شرایط داخلی  در عصر خنک اخل انتقال می دهند. ساختمان با مصالح سبکسبک به د

که هوای  بهتری نسبت به ساختمان با مصالح سنگین ایجاد می نماید. اما باید توجه داشت در بعد از ظهر
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ی ساختمان را نیز خارج خنک است؛ می توان با ایجاد تهویه موثر در ساختمان با مصالح سنگین، هوای داخل

 .و شرایط مناسبی در آن ایجاد نمود خنک نموده

فیزیکی(، در ساختمانی ایجاد می شود که  -روی هم رفته بهترین شرایط داخلی از نظر آسایش )کالبدی

که روزها مورد استفاده قرار می گیرد از مصالح سنگین و دیوارهای اتاق های خواب و  دیوارهای اتاق نشیمن

قرار می گیرد از مصالح سبک ساخته شده باشند. مقاومت حرارتی  هایی که شب ها مورد استفاده سایر قسمت

حرارت از یک طرف خود به طرف دیگرش  یک دیوار عبارت است از: مقاومتی که آن دیوار در برابر انتقال

ارتی مصالح آن مقاومت حر ایجاد می نماید، بنابراین نوسان دمای سطوح داخلی دیوارهای یک ساختمان به

بیشتر  دیوارها بستگی دارد. هر چه ضریب هدایت حرارتی در مصالح کمتر باشد، مقاومت حرارتی آن مصالح

بوده و در نتیجه مقدار گرمای انتقال یافته از آن دیوار کمتر است. هوای ساکن بهترین عایق حرارتی است و به 

ه های نازك هوا هستند؛ مقاومت حرارتی زیادی مصالح ساختمانی سبک که شامل حفره ها و الی طور کلی

 . دارند

رنگ خارجی دیوارهای یک ساختمان نیز در مقدار حرارت جذب شده در دیوار و در نتیجه در وضعیت 

 تاثیر دارد. وقتی رنگ سطح خارجی دیواری تیره باشد به طور قابل مالحظه ای گرم گرمایی هوای داخلی آن

از دیوار، سطح داخلی آن نیز گرم می شود. در چنین حالتی  در اثر انتقال حرارتتر از هوای اطرافش شده و 

به طور کلی درجه حرارت هوای  افزایش مقاومت حرارتی دیوار باعث کاهش نفوذ حرارت به داخل شده و

 دارد. داخلی ساختمان را پائین نگاه می

در مناطقی که دامنه نوسان درجه حرارت اما وقتی سطح خارجی دیوارهای یک ساختمان سفید باشد به ویژه 

در چنین شرایطی به دلیل . مقاومت حرارتی دیوارها تأثیری کامالً متفاوت با حالت قبل دارد هوا کم است؛

عبور حرارت از خالل جداره های خارجی ساختمان بسیار کم بوده و در نتیجه ، دمای هوای اطراف نزدیکی

اختمان تأثیر چندانی در وضعیت گرمای هوای داخلی آن نخواهد یک س مقاومت حرارتی دیوارها و سقف

بردن حداقل دمای روزانه هوای داخلی می شود تا  داشت، در این حالت مقاومت حرارتی بیشتر سبب باال

در شرایط طبیعی یعنی وقتی هوای داخلی  به طور کلی در مناطق گرم و. پایین آوردن حداکثر دمای آن
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حرارتی دیوارها و  ه از وسایل مکانیکی کنترل شود؛ یک حد مطلوب برای مقاومتساختمان بدون استفاد

تعیین  سقف وجود دارد که مقدار آن را می توان با در نظر گرفتن رنگ خارجی دیوارها و شرایط تهویه طبیعی

ی داخلی تأثیر چندانی در کنترل و تعدیل شرایط گرمایی هوا ،نمود. افزایش مقاومت حرارتی بیش از این حد

 .]4[ نخواهد داشت ساختمان

 

 آشنایی با شهر بوشهر

 موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر

 است. یافته کیلومتر استقرار 8 در کلیومتری 20 تقریبی ابعاد با فارس خلیج شمالی ساحل در بوشهر شهر

 و سلطانی و خورپودر به شمالی محدود نیمه در آن شرقی بخش دریا، به محدود آن غربی و شمالی بخش

. این شهر در عرض گردد یم یمنته ایبه در زینجنوبی  بخش و آبگیر و پست اراضی به محدود آن جنوبی نیمه

 .]5[درجه نیمکره شرقی قرار دارد  50 51درجه شمال و طول  28 59جغرافیایی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت شهر بوشهر
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 تاریخچه شهر بوشهر

آنچه در مطالعات باستان شناسی به اثبات رسیده به دوره ی ایالم می پیشنیه تاریخی شهر بوشهر بر اساس 

رسد. آجر نوشته های به دست آمده در تپه های تل پی تل در منطقه باستانی ریشهر نشان می دهد که این 

یکی شهر از هزاره دوم پیش از میالد و شاید قبل از آن یکی از مراکز مهم امپراطوری ایالمی بوده و با نام لیان 

دوباره بنا  ریبوخت اردشداشته است. اردشیر بابکان این بندر را به نام  داز مهم ترین معابد ایالمی در آن وجو

و سپس  ریبوخت اردش رکرد و در دوره ی ساسانی به یکی از مراکز تجاری و نظامی تبدیل شد. این بند

به بوشهر  ابوشهر است و بعدها نام این بندربوشهر خوانده شد و اعراب آن را البوشهر نامیدند که خالصه آن 

 .]6[تبدیل گردید 

 

 محیط انسان ساخت در بوشهر

قرارگیری بافت در ساحل خلیج فارس، همنشینی زیبا و ارزشمندی از ساخته دست انسان و طبیعت به وجود 

آورده است. این همنشینی و شرایط ایجاد شده را در کمترین بافت تاریخی می توان مشاهده کرد. تا آن جا که 

حفظ و تقویت آن را دو چندان می  می توان این مجموعه را یگانه بافت تاریخی ساحل نامید که لزوم مطالعه،

کند. عدم توجه و از میان رفتن این بافت موجب می شود یکی از مظاهر انسانی و تالش برای همراهی با 

 .]6[شرایط طبیعی و ویژگی های محیطی از میان برود 

 

 ساختار کالبدی بافت بوشهر

در جای مناسب خویش استقرار ساختار کالبدی بافت قدیم بوشهر در طی زمان و با گسترش شهری هر کدام 

حساب می یافته و یا ایجاد شده اند. مساکن به عنوان اصلی ترین و پر حجم ترین عنصر در بافت شهر به 

به وجود آمده و تکامل یافته لبدی بافت به مشابه یک شریان اصلی یا شاهرگ حیاتی آیند. بازار در ساختار کا
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است. سایر فضاها و عناصر شهری مثل فضاهای مذهبی، اداری، حکومتی، بندری و ... نیز در ایجاد ساختار 

کالبدی بافت نقش داشته و شبکه معابر به عنوان ارتباط دهنده این فضاها و عناصر در سطح شهر وجود دارد. 

ژه و حجم، ابعاد و مساحت متناسب خویش گوشه ای از کالبد شهر هر کدام از این فضاها و عناصر با شکل وی

را به خود اختصاص داده و همه به هم در یک مجموعه فضایی شهر را تشکیل داده اند. بنابراین می بینیم که 

بافت کالبدی شهر بوشهر و مناسبات بین شهروندان آن، مانند سایر شهرها بر بستری از شرایط زیست محیطی 

هنری و امکانات فنی شکل گرفته و همگام -ی و نظام تولیدی جامعه و با دخالت مؤثر عوامل فرهنگیو اقلیم

با وقوع تغییر در بنیان های اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت های فنی و تحول گرایش های هنری و تکامل 

 .]6[نظام های ارزشی، پذیرای دگرگونی گردیده است 

 

 شبکه بندی محوری بافت بوشهر

ی خاصی شبکه عبور و مرور در محدوده بافت قدیم بوشهر همانند اغلب شهرهای ایران، دارای ویژگی ها

سبیده و در هم تنیده بوده و دارای معابر تنگ و پیچ در پیچی هستند. شبکه چاست. این بافت های به هم 

لی چون شرایط اقلیمی، عرف م بر اساس نیازهای زمانی و شرایط مکانی و به تبعیت از مسائارتباطی بافت قدی

وچه ها کل گرفته است. از سویی دیگر عرض کمحل، مالکیت و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ش

باد در آن، تبدیل  لیم خاص بوشهر و به ویژه مطلوبیت جهتاغلب مقیاس انسانی دارد. این گذرها به واسطه اق

. بررسی نسبت بدنه به ته اسدبه مسیرهای باریک پیچ در پیچ شده اند که دیوارهای بلندی آن ها را احاطه کر

در  1:3کف معابر نشانگر آن است که معابر دارای مقاطع مختلفی هستند. این مقاطع با نسبت هایی نظیر 

 .]6[ا، محیطی مناسب را جهت تردد به وجود آورده اند گذرها و دسترسی های فرعی، با ارتفاع بیشتر بدنه ه
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 سیمای بافت تاریخی بوشهر

در جدول زیر ویژگی ها و علت پیدایش سیمای تاریخی شهر بوشهر آمده است و تأثیر آن بر محیط نیز بیان 

 گردیده است.

 ویژگی علت پیدایش ثیرأت

ایجاد یک شبکه  امکان تنفس جداره ها،

 تنیده، ایجاد تقاطع های بیشمارمنفصل و بهم 

نیاز شدید به داشتن بدنه 

 های هواخور

 خرد شدن بلوك ها

جدایی محل زندگی از زمین بخاطر رطوبت 

 جذب حداکثر باد در ارتفاع باال،

 بناها مرتفع اقتصادی اقلیمی،

 افزایش کوران هوا، ایجاد سایه در معابر،

 کاهش اشغال سطح معابر

ایجاد حداکثر نیاز به  اقلیم،

 سایه و کوران هوا

معابر تنگ و دیوار 

 های مجاور بلند

ایجاد سایه در ساعات مختلف فضاهای 

 شهری

نیاز به  عامل اقلیمی،

 حداکثر سایه

 تراکم و پیچیدگی

 رنگ سفید بناها عامل اقلیمی جذب حداقل اشعه خورشید

هندسی،تکرار نظم  هویتی -فرهنگی  خوانایی،تنوع شخصیت بخشی به بافت،

 ریتم در کل

 امکان حرکت هوا بین داخل و خارج بناها،

حس حضور دیگران و دید به معابر برای 

ایجاد برونگرایی و  عابر و پیشگیری از جرم،

 خلق سیمای شهری

 

عامل سیاسی  عامل اقلیمی،

 و امنیتی

وجود بازشو ها و 

بالکن های چوبی و 

پیش آمدگی ها در 

 معابر
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 معماری بوشهر

خانه سازی در بوشهر با هدف و غرضی برتر از رفع احتیاج مردم بوشهر به وجود آمده است. معمار بوشهری 

آن چه به نام مسکن بنا می کند همان قدر که کاشانه ای برای اهل و عیالش می شود، همان مقدار هم به 

ن بندر نشانه هایی ظریف از زیبایی ساختار این بنا می اندیشد؛ طوری که حقیرترین خانه های سنتی در ای

استاتیک معماری دارند. در حال حاضر هنر خانه سازی بوشهری در هنر معماری جایگاه واالیی دارد و 

مشخصاَ صاحب هویتی مستقل و بی مانند است. هر چند مصالح به کار رفته در این ابنیه ساده، ارزان و پیش پا 

تشکیل می دهد و بقیه ساروج است و گچ، اما همین ابزار  افتاده است؛ یعنی قسمت اعظم این مالط را گل

ساده نیز با ذوق های هنرشناسانه در خانه های قدیمی به کار رفته است. این معماری صاحب هویت را 

کارشناسان، معماری بوشهری می نامند؛ یک معماری مستقلی که هرگز نمی توان آن را وابسته مطلق به سبک 

ی امروز جهان دانست. هندی نیست، عربی نیست، ترکی یا اروپایی هم نیست. با این و سیاقی خاص از معمار

که ممکن است از هر شیوه معماری متداول جنبه های کارساز و زیبای آن را در حد یک الهام به کار گرفته و 

و معمول داشته است، با این همه معماری بوشهری نوعی خانه سازی مستقل است که خود مبحثی مشخص 

متمایز در علوم معماری دارد. گفتیم دو جنبه مفید بودن و زیبا بودن، هر دو، در این خانه سازی مد نظر قرار 

گرفته، فرضاَ عمارات رفیع و باشکوه دارای سقف های بلند و محکم و زیباست؛ ارتفاع آن حداکثر به سه طبقه 

، زوایا و فواصلی که نسبت به یکدیگر دارند، می رسد زیرا فراتر از آن نیازی نیست. نوع به کارگیری درها

چنان استادانه تعبیه شده که در گرم ترین ایام تابستان نفس ناچیزی از باد را با نسیمی خنک و آرام بخش 

تبدیل می کند؛ زیرا اصلی ترین معضل برای ساکنین بوشهر همین گرمای طاقت فرسای تابستان است. از 

قناسی نمی تواند خانه ساده ساخته شده در آن را از  ناستفاده می شود؛ هیچ زمی تمامی زوایا و انبارهای خانه

ریخت بیندازد، بلکه اغلب آن قناسی و نقصان به انگیزه ای بدل می شود تا ذوق و سلیقه معمار را فعال سازد. 

درها بدون  حتی پشت بام که از گل محلی بادوامی ساخته شده و شب های تابستان محل تجمع خانواده است،

یک میخ و گیره ی فلزی ساخته شده است. ارزش این ابتکار هنگامی روشن می شود که بدانیم فلز از آن 

هالل ها و ارسی ها خیره کننده ترین  انتقال گرما دارد برعکس چوب. اما جمله میخ نقش مهمی در حفظ و
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طعه قطعه شده و با ظرافت غریبی ده بخش معماری خانه هاست. هیچ هاللی در بوشهر ساده نیست. هالل ها ق

قه های فردی، گ ها نه تصادفی است و نه تابع سلیها قطعه شیشه رنگی زیبا کنار هم چیده شده است. این رن

اما به صوری شگفت با محیط و جامعه بوشهر همساز و مناسب است. اخیراَ استادان معماری کشف کرده اند 

های بوشهری بر اساس تأثیرپذیری انسان از رنگ ها و روانشناسی که تمامی رنگ آمیزی هالل ها و ارسی 

رنگ ها ساخته شده است. بخش اعظم ابزار در و پنجره و حصارها همه از چوب است با این وصف هیچ 

دری در بوشهر بدون تزیین نیست. نقش و نگارهایی از قبیل آیات قرآن و شکل های اسلیمی گل و بلبل عمده 

ت که بر در حیاط ها حک شده است حتی زاویه بندی چهارچوب ها با بهره گیری از ترین نقش هایی اس

ذوقی سرشار صورت پذیرفته است. کنده کاری بر روی درها کاری معمول و متداول بوده طوری که هیچ در 

حیاط بوشهری بدون تزیین نیست، اما کوچه ها بر اساس نیاز ساکنان و هوای گرم منطقه، تمامی، بلند و 

نزدیک به هم قرار گرفته است. شاخصه ی غریب این کوچه ها پیچ و تاب های عجیب و در عین حال زیبایی 

است که ضمن آن که به خانه ها و به محله شکوه و عظمت داده، هر باد تنبلی را وادار به حرکت تا انتهای 

یبایی عمومی منطقه است، کوچه می سازد. نکته قابل توجه دیگر در معماری بوشهری صرف نظر از حضور ز

بیان گر صمیمیت غریبی است که میان همسایگان جاری بوده، نزدیکی خانه ها در بسیاری از کوچه ها به 

حدی است که از در و پنجره ی دو خانه ی رو به روی هم می توان کاسه ی آب رد و بدل کرد و یا شاخه ی 

رفته شده در این نوع ساختمان سازی سبب گردیده تا گلی، مجموعه این زیبایی ها و این هوشمندی به کار گ

 .]7[معماری بوشهر را منحصر به فرد و صاحب سبک و سیاقی مخصوص خود دانست 

یکی از عناصر مهم بافت قدیم بوشهر حیاط مرکزی است که حیاط در وسط و اتاق ها گرد آن هستند. این 

حیاط ها دارای ویژگی هایی هستند: اول این که ابعاد این حیاط ها خیلی وسیع نیست و دلیل این امر ایجاد 

ا بازی می کند. برای طبقه باالیی حداکثر سایه در آن ها می باشد. این رواق که در طبقه پایین نقش سایبان ر

فضایی ایجاد می نماید که حیاط مرکزی را برای آن قابل استفاده می کند. در خانه های بوشهر به طور کلی دو 

نوع اتاق وجود دارد، اتاق های طبقه پایین که فضاهای فرعی بوده اند و برای کاربردهایی چون انبار و یا اتاق 

شپزخانه، آب انبار، سرویس بهداشتی و اتاق سرایدار نیز در طبقه پایین قرار گرفته خدمه استفاده می شدند. آ
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است. اتاق های طبقه باال که محل زندگی ساکنین خانه می باشد و فضای اصلی خانه محسوب می شود. این 

اع فضاهای سه اتاق های طبقه باال شامل تابستان نشین و اتاق های زمستان نشین می باشد. در این خانه ها انو

 .]6[دری، چهار دری، پنج دری، شش دری، هفت دری، هشت دری، ده دری و دوازده دری وجود دارد 

 

 بافت تاریخی بوشهر و مسکن

به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی شده  عوامل داخلی موثر در شکل گیری مسکن بافت تاریخی بوشهر

 است که در جدول زیر به همراه ویژگی های معماری آن ها شرح داده شده اند.

 ویژگی های معماری عوامل فرعی عوامل اصلی

 

 

 

 

خصوصیات 

 اقلیمی

 

 نور شدید خورشید

رنگ  کوچه های باریک پر سایه، حیاط مرکزی کوچک،

تعبیه  بصورت عمودی،کشیدگی پنجره ها  روشن بنا،

 ایوان ها و تابش بندهای چوبی شناشیرها،

قراردادن فضاهای اصلی در طبقات  جدایی بنا از زمین،

پنجره های دو طرف بنا جهت استفاده از کوران  باال،

 بیشتر، استفاده از سنگهای متخلخل دریایی، چوب ساج

جهت گیری نسبت به دریا برای جلب بادهای ساحلی تا 

ساختمان، طراحی ایوان های عریض، استفاده از اعماق 

 پشت بام در شبهای گرم تابستان

 

 رطوبت باال

 

 گرمای شدید

 

 

 

 

 اعتقادات

رعایت سلسله 

مراتب 

 دسترسی

 عدم وجود پنجره در همکف، شکل گیری حیاط مرکزی،

طراحی جانپناه مانع دیدهای مزاحم، طراحی هشتی و 
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 تاثیرات فرهنگی

 

شیوه 

 زندگی

 شب نشینی

مراسمات 

 خاص

پذیرایی از 

 مهمان

استفاده از  دسترسی به حیاط در تعدادی از خانه هاداالن 

 پرده های کرکره ای

 استفاده از ایوان و پشت بام

درهای بین اتاقها را هنگام مراسمات باز می کردند تا فضا 

 .یکپارچه و بزرگ شود

 سه دری طراحی پنج دری،

 

 اقتصادی

شغل 

 ساکنان

 چند حیاط، جزییات بیشتر، طبقه، 4و 3خانه های  تاجر

 موقعیت قرارگیری بهتر

 جزییات کمتر کوچک، طبقه، 2تا1خانه های  ماهیگیر

عدم قرارگیری بازشو  بلند ساختن دیوار اطراف ساختمان، حضور و تهاجم بیگانگان امنیت

 بزرگ به غیر از ورودی در همکف

 

 

و  عوامل اصلی شکل گیریبه دو دسته  در شکل گیری مسکن بافت تاریخی بوشهرعوامل خارجی موثر 

 تقسیم بندی شده که در جدول زیر به همراه ویژگی های معماری آنان بیان گردیده اند. عوامل موثر

 

 عوامل اصلی شکل گیری عوامل موثر ویژگی های معماری

 شناشیر پرتغال:

بکارگیری چوب ساج و  هند شرقی:

حضور کمپانی ها و 

 کنسولگری های خارجی

 سیاست
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 بعنوان یکی از مصالح اصلی صنوبر

استفاده از چوب چندل در سازه  افریقا:

 )تیر( بنا

حضور تجار بوشهر در کشور  تزیینات کنگره ای تاق های نیم دایره،

 های عربی

همسایگی با کشور های 

 عربی

وارد کردن چوب چندل از افریقا که از 

 .می باشدمصالح اصلی 

 تجارت افریقا ارتباط تجاری با هند،

 

 رفضاهای اصلی زندگی در خانه سنتی بوشه

 یمسکون یفضاها یبر غنا باز و بسته مهین باز، ییسه گونه فضا قیبندر بوشهر تلف یبوم یمعمار یدر بررس

ساکنان داده است. به موازات حضور  یزندگ وهیو ش یمی، اقلیفرهنگ یها ازیبه ن یمنطق یافزوده و پاسخ ها

 ینم یخانه باق ییدر سازمان فضا دهرها ش یفضاها یبرا ییجا گریشده، د انیب ییشده سه گونه فضا فیتعر

 ول زیر آمده است.ادر جد بوشهر یخیشاخص در مسکن بافت تار یفضاها. ماند

 

 

 

 

 

 



 پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی )مطالعه موردی: شهر بوشهر(

 

113 

 

 بوشهر یخیدر مسکن بافت تار باز شاخص یفضاها

 گونه فضایی فضا کاربری اجزا توضیحات

چهار  فضایی با نظم هندسی،

 گوش)نزدیک به مربع(،

تابع اندازه سرگشوده ابعاد حیاط 

و نوع اتاق  زمین و متناسب تعداد

و مساحت زیربنای خانه متغیر  ها

 .است

باغچه به شکل ویژه  حوض و

خود در خانه بوشهر حضور 

 مصالح کف سنگی، ندارد،

 سینمایی جری،آ

 های اطرافجداره 

 راه پله

 باغچه

 درختان برگ ریز

گاهی آب انبار زیر 

 .حیاط قرار می گیرد

امکان تهویه دو طرفه برای 

فضاهای بسته بین گذر و 

 حیاط 

استفاده در ساعات مختلف 

 روز بخاطر وجود سایه

خلق طبیعتی کوچک در 

 حیاط 

 استفاده برای مراسمات

 نشستن 

 

 

 

 

 حیاط

 

 

 

 

 

 

 فضاهای باز

طرف دیوار و طرف چهارم سه 

 بدون سقف یاط است،حرو به 

 دیوار

 کف

 مهتابی برای خواب و شب نشینی

ایجاد فضایی امن از نگاه بیگانه و 

 عدم ممانعت از جریان هوا

استفاده در شب برای  جانپناه

 خواب

 شب نشینی در تابستان

 

 

 اتاقی کوچک بنام سرپله محل نگهداری رختخواب پشت بام

 دستشویی خانه های اعیان وجود دارددر 
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 بوشهر یخیدر مسکن بافت تار بازنیمه  شاخص یفضاها

گونه  فضا کاربری اجزا توضیحات

 فضایی

ن ترین مزیّ ایجاد سایه،

 قسمت نمای خارجی

 ارتباط درون و بیرون سردر

 حفاظت از نفوذ بیگانه

رابطه بصری و ادراکی درون و 

 بیرون

تشخیص هویت معیاری برای 

 معماری و اجتماعی هر بنا

نیمه  تفکیک عرصه های عمومی،

 عمومی و خصوصی

 تقویت هویت و خوانایی خانه

 

 

 

 

 

 

 ورودی

 

 

 

 

 

 

فضاهای 

 نیمه باز

بخش پایینی چارچوب 

جدا کننده داخل و  در،

جلوگیری از ورود  بیرون،

خاکروبه  آب معابر و

 گذر

 

 آستانه

 کنترل ارتباط میان فضای

از جنس  درون و بیرون،

 چوب

 

 در

بصورت  باالی ورودی،

 ارگوش،هنیم دایره یا چ

مین نور فضای أهویه و تت

 پشت ورودی

 روزن

 حلقه کوبه و دو کوبه از جنس فلز،

 قفل 

اکثریت خانه های بوشهر 

ابعاد کوچک  فاقد هشتی،

تقویت  و چهارگوشه،

سکوهای 

 نشستن

 از دید مستقیم به حیاط،جلوگیری 

گوی تمحلی برای گف تصفیه نور،

 هشتی
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 مختصر مراجعه کننده کوران هوا

 از یک طرف باز

 مسقف یا بدون سقف

سه طرف 

 دیوار

 سقف

صفه مناطق دیگر  همان ایوان و

ارتباط  ایران، نشیمن موقت فصلی،

 دهنده فضاها

 

 طارمه

قرارگیری در نمای بیرون 

 و داخل بنا،

مصالح  پوشش شیبدار،

جانپناه کرکره ای  چوبی،

 یا نرده ای

 کف

 بدنه

 سقف

 تزیینات

بدنه ها  ایجاد سایه روی بازشوها،

امکان بهره بردن از ، و تصفیه نور

راهرو ارتباط  تهویه دو طرفه،

 ایجاد امتداد دید دهنده،

 

 

 شناشیر

در گوشه ساختمان قرار 

دارد و معموال به شکل 

 پیچ

در ارتفاع پله های بین 

بقه اول یک حیاط و ط

سری روزنه هایی جهت 

مین نور و هوا برای أت

 فضای زیر پله تعبیه می

 .شود

 

 

 کف پله

 ارتفاع پله

 

 

 

 دسترسی به طبقات باال

 

 

 

 پلکان
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 بوشهر یخیدر مسکن بافت تار بسته شاخص یفضاها

 گونه فضایی فضا کاربری اجزا توضیحات

  آب انبار ................... ................... ...................

 

 

 

 

 

فضاهای 

 بسته

فضایی محصور 

و مسقف با نظم 

هندسی و متکی 

 به حیاط

از یک ضلع به 

آب، هوا و  نور،

گیاه درون 

حیاط وابسته 

 .است

صندوق خانه را 

 پستو نیز می

 .نامند

اتاق  ارسی:

آیینه کاری 

با در و  گچبری،

پنجره مشبک و 

 شیشه رنگی

 

 

 

 

 در

 گلجام

 پنجره

 طاقچه

 کمد

مرکز اصلی 

سکونت، 

 پذیرایی

  پنج دری

 

 

 

 

 

 اتاق

محل زندگی و 

خواب )نیمه 

 خصوصی(

 

 چهاردری،

 سه دری

محل نگهداری 

 وسایل

 صندوق خانه

اتاقک کوچک 

 روی بام

 پشتک

پذیرایی از 

 مهمان

 ارسی

 آشپزخانه تهیه غذا
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 طبیعی محیط

 بررسی اقلیمی شهر بوشهر

های بسیار گرم و مرطوب و های این اقلیم، تابستانشهر بوشهر دارای اقلیم گرم و مرطوب است. از ویژگی

های سال زیاد است و به همین دلیل، های معتدل است. در این اقلیم، رطوبت هوا در تمام فصلزمستان

های مختلف کم است. در این مناطق، تفاوت دمای سطح اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز در فصل

شود. ولی این نسیم به نوار باریک های دریا و خشکی میخشکی و سطح دریا باعث به وجود آمدن نسیم

ساحلی محدود می شود و هوا در مناطق داخلی، آرام و سرعت باد در صورتی که وجود داشته باشد کم است. 

باعث خیرگی و یم، شدت زیاد تابش آفتاب است که در هوای مرطوب ناحیه های این اقلاز دیگر ویژگی

 .]2[ شودناراحتی چشم می

 

 تابش خورشیدی

درجه شمالی واقع شده است. به دلیل پایین بودن عرض جغرافیایی بندر  29بندر بوشهر در عرض جغرافیایی 

درجه(، شدت تابش خورشیدی در این  5بوشهر و نزدیکی آن به مدار رأس السرطان )با اختالف کمتر از 

منطقه خیلی زیاد است. در فصل تابستان بر اثر تابش شدید خورشید و رطوبت حاصل از تبخیر سطحی آب 

شود. در این منطقه مجموع سالیانه ساعات آفتابی که مبین جمع تعداد دریا شرایط گرم و شرجی ایجاد می

بانی شده است. که خرداد با مجموع ساعت دیده 2/3110زان های سال است به میساعات آفتابی در طول ماه

  .]8[ ر سال را به خود اختصاص داده استساعت بیشترین میزان ساعت آفتابی د 5/332
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 درجه شمالی(  29مسیر حرکت خورشید در بندر بوشهر )عرض جغرافیایی 

 دما

گراد درجه سانتی 6/24حرارت ساالنه بندر بوشهر م( میانگین درجه 2010-1951ساله ) 60بر اساس آمار 

گراد سردترین ماه سال و مرداد با درجه سانتی 4/14های سال، دی با متوسط دمای باشد که در میان ماهمی

 30های سال به جز دی دماهای باالی ترین ماه سال است. تمامی ماهگراد گرمدرجه سانتی 1/33متوسط دمای 

ر طول روز گزارش شده است. اما در دوره مهر تا فروردین به علت مایل بودن نسبی امواج گراد ددرجه سانتی

ای شود و در نتیجه دمها زودتر خنک میخورشیدو عاری بودن منطقه از پوشش گیاهی انبوه و نیمه انبوه، شب

 .]8[ یابدروز کاهش میمتوسط شبانه

 

 ریزش جوی

های جوی در ماه سال یعنی از آبان لغایت فروردین، و با حداکثر ریزش 6دوره بارندگی در بوشهر عموماً در 

باشد که های متغیر میهای جوی منطقه، از نوع باران و با شدّتاواخر پاییز همراه است. تقریباً همه ریزش

-های سریعی در سطح منطقه میگاهی به صورت رگبارهای موضعی و تندی است که باعث ایجاد سیالب

ساله  60بارد. بر اساس آمار های سال تمام بارش یک ماه در یک یا چند روز میطوری که در اکثر ماه گردد. به
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های سال دی متر است. در میان ماهمیلی 1/279م( ایستگاه بوشهر، میانگین بارش در بندر بوشهر 1951-2010)

بارش را به خود  ور( کمترین میزانهای بدون بارش )خرداد، تیر و شهریمتر باالترین، و ماهمیلی 6/81با 

 .]8[ انداختصاص داده

 

 نسبیرطوبت 

به طور کلی در منطقه خلیج فارس و از جمله استان بوشهر، رطوبت نسبی در تمام سال زیاد است. تغییرات 

دهد که ماه وقوع حداکثر این پارامتر دی و م( این منطقه نشان می2010-1951ماهانه متوسط رطوبت نسبی )

ترین میزان متوسط درصد است. پایین 74درصد و  75باشد، که مقادیر آن به ترتیب ماکزیمم بعدی آذر می

 .]8[ درصد اختصاص دارد 56شت با میزان رطوبت نسبی به اردیبه

 

 باد

های آذر و دی وزد. تنها در ماهغرب و غرب میهای سال جهت باد غالب از سمت شمالمی ماهتقریباً در تما

جهت باد غالب اندکی به سمت شمال تمایل دارد. این بادها در واقع قسمتی از جریانات جوی اثرگذار بر 

آیند. این باشد که در اثر اختالف فشار بین بیابان گرم کشورهای اطراف و ارتفاعات زاگرس پدید میمنطقه می

یانات جوی، سبب ریزش باران یا وزد و بسته به شرایط رطوبتی جربادها در سراسر سواحل خلیج فارس می

 .]8[ گردندو کاهش دید افقی میایجاد پدیده گرد و غبار محلی 

عوامل و عناصر آب و هوایی مهم در منطقه بوشهر است که در تعیین موقعیت عناصر شهری و باد یکی از 

ی باد می وزد. جهت اصل 8جهت گیری مناسب مسکن و محیط کار نقش مؤثری را ایفا می کند. در بوشهر از 

بادهای شمالی و شمال غربی اهمیت زیادی دارد. سرعت این بادها در گرم ترین ماه تابستان به حداکثر خود 

هر است که تقریباَ تنها بادی است که در تابستان هوای گرم را تا می رسد. این باد معروف ترین باد محلی بوش
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اکثر ساکنین بوشهر پنجره های منازل خود را به طرف حدودی متعادل می گرداند و به همین جهت در گذشته 

شمال غربی نصب می کرده اند. بند بوشهر که به خاطر بادهای گوناگونی چون لیمر، لیچزب، قوس، بررو، 

سهیلی، تویبه و پرزن که از طوفان های خلیج فارس و از اختالف فشار برگرفته از ارتفاعات بین صحرای 

 .]6[ ایران پدید می آیند ات جنوبعربستان و ارتفاع

 

 ضوابط طراحی در شهر بوشهر

بوشهر از نظر اقلیمی در منطقه گرم و مرطوب واقع شده است به دلیل تاثیر تابش مستقیم آفتاب به بدنه هـای 

درجه ی جنوب غربی تا  15در صورت قرارگیری ساختمان در جهت  ،طبق مطالعات انجام شده ،ساختمان ها

کمترین میزان دریافت انرژی گرمایی خورشید را خواهد داشت. ولی با توجـه بـه  ،شرقیدرجه ی جنوب  15

منظور بهره گیری ه جهت غالب وزش از شمال غرب به جنوب شرق قرار گیری بنای ساختمان در این جهت ب

 از این جریان از مطلوبیت نسبی برخوردار است.

ال از فضای شهری و فضای سکونت از اهمیـت ویـژه ای با توجه به اینکه سایه و جریان هوا در فصولی از س

جنوب شرق قـرار داده شـده و بـه گونـه ای -برخوردار است، توصیه می شود که بناها در جهت شمال غرب

فضای زندگی را حتـی المقـدور  ،طراحی گردد تا در ماههای با گرمای نسبی باال بتوان با استفاده از جریان هوا

نمود. بدین ترتیب مناسب است ابعاد و فـرم سـاختمان هـا و بخصـوص قطعـات  به منطقه ی آسایش نزدیک

مسکونی را به فرم نزدیک به مربع انتخاب نموده و با توجه به نیاز هـر واحـد مسـکونی بـه حـداکثر اسـتفاده 

 ساختمان ها در دو یا سه جبهه احداث شود. ،ازسایه و جریان طبیعی هوا

با  نیرزمیز یدارا یمتر ارتفاع در ساختمان ها 50/8و دو طبقه حداکثر تا  کی یارتفاع مجاز ساختمان ها

متر  90/14طبقه حداکثر تا  4و  3 یفاقد آن، ساختمان ها یمتر در ساختمان ها 30/7از نما و  ریپنجره نورگ

د آن و در فاق یمتر درساختمان ها 70/13از نما و  ریبا پنجره نورگ نیزم ریز یدارا یارتفاع در ساختمان ها
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محاسبه ارتفاع، تراز متوسط کف معبر مجاور،  یبلندتر، به تناسب تعداد طبقات خواهد بود. مبنا یساختمان ها

 باشد. یمسطح م ینقطه جان پناه بام در سقف ها نیباالتر ایتا متوسط ارتفاع سقف و 

بع تأسیسات( در حد مجاز مترمر 30مساحت پارکینگ )انباری واقع در پیلوت و زیرزمین و همچنین حداکثر 

 باغات از این قاعده مستثنی هستند(.(شود تعیین شده در این ضوابط جزء تراکم محسوب نمی

 25چنانچه در ملکی کمتر از حد مجاز سطح اشغال در طبقه همکف ساختمان احداث گردد به ازای هر 

 تواند محاسبه شود.میمترمربع فضای باز یک واحد پارکینگ تا حد سطح اشغال مجاز ساختمان 

متر به انضمام فضای  5/2×5بینی شده برای یک واحد پارکینگ باید شامل فضایی به ابعاد حداقل محل پیش

مترمربع  25مناسب برای چرخش و مسیر حرکت باشد )مساحت هر پارکینگ با احتساب فضای گردش 

 است(.

متر می باشد. هنگـامی کـه  5×  5قرار گیرند،  ابعاد الزم جهت توقف دو خودرو، در صورتی که کنار یکدیگر

باشـد. در متـر مـی 6× 2گیرند، ابعاد مورد نیاز برای هـر یـک خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار می

 5/4متر و فاصله داخلی بین دو ستون حـداقل  5توقفگاه های سرپوشیده در صورتی که فاصله آکس ستون ها 

د بین دو ستون قرار گیرند. افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله محور سـتون تواننمتر باشد، دو خودرو می

 متر به ازای هر خوردو بالمانع است. 50/2ها به اندازه 

بینی راه ورودی پارکینگ از فضای باز ساختمان بالمانع بوده و این قسمت جزء فضای پارکینگ ساختمان پیش

 شود.محسوب نمی

 متر است. 5/2نگ حداقل عرض ورودی پارکی

متر و در محل ستون ها از  00/5های بزرگ و متوسط نباید از حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه

متر در نظر گرفته  00/5ها نیز نباید کمتر از متر کمتر باشد. شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقفگاه 50/4
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تا  11متوسط: -2واحد پارکینگ  10ینگ کوچک: تا پارک-1شود. )ظرفیت انواع پارکینگ به این شرح است: 

 واحد و باالتر( 26بزرگ: -3واحد  25

 متر تا زیر تیر اصلی است. 40/2در فضای سرپوشیده حداکثر  یارتفاع مجاز پارکینگ اختصاص

مترمربع باشد، حداکثر  500چنانچه سطح اختصاص یافته به محوطه پارکینگ در فضای سرپوشیده بیش از 

 متر خواهد بود. 60/2مجاز پارکینگ  ارتفاع

های خصوصی، در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پیش بینی ورودی سواره در توقفگاه

متر خواهد  05/2متر الزامی است. در غیر این صورت تابع حداقل ارتفاع الزامی فضا  80/1به ارتفاع حداقل 

 بود. 

 سی مستقیم به تمامی طبقات ساختمان داشته باشند.فضاهای پارکینگ سرپوشیده باید دستر

دسترسی پارکینگ صرفاً از طریق گذرگاه فرعی تر )حداقل  ،در صورت قرارگیری ساختمان در بر دوگذرگاه

 .]9[ متر( خواهد بود 10

 

 ضوابط و تراکم ساختمانی در شهر بوشهر

 درصد 50حداکثر سطح اشغال:  -

 .]9[ درصد 100حداکثر تراکم ساختمانی:  -

 

 ضوابط طراحی مسکونی در شهر بوشهر

 کد یک کاربری

 رقمی

کد دو 

 رقمی

حد نصاب  شرح عملکرد

 تفکیک

حداقل 

مساحت 

عرصه برای 

 احداث بنا

ح حداکثر سط

 اشغال )%(

حداکثر 

تراکم 

ساختمانی 

)%( 
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مسکونی 

(R) 

R1 R11 ستیمجاز ن بافت قدیمی با ارزش طبق طرح  وضع موجود 

ژهیو  

طبق طرح 

ژهیو  

R2 R21 60 120 180 مسکونی سطح شهر%  180%  

R22 60 180 240 مسکونی سطح شهر%  180%  

R23 60 240 360 مسکونی سطح شهر%  180%  

R3 R31  9-10مسکونی در حریم 

 کیلومتری نیروگاه

250 200 50%  100%  

R32  8-9مسکونی در حریم 

 کیلومتری نیروگاه

300 250 45%  90%  

R33  7-8مسکونی در حریم 

 کیلومتری نیروگاه

400 300 35%  70%  

 

 

 

درباره توسعه پایدار  زیرمطرح شده در جدول با توجه به مطالعات و نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادهای 

 تواند مؤثر واقع شود. می بوشهر شهر

 

 بوشهر توسعه پایدار شهربرخی راهکارهای 

 بوشهر شهرتوسعه پایدار برخی راهکارهای 

 فراهم آوردن اطالعات جامع و کامل در مورد محیط زیست شهر بوشهر

 توجه جدی به سیستم حمل ونقل عمومی در سطح شهر بوشهر

 زیست این حوزه ایجاد و توسعه محیط های کشت صنعتی و گلخانه ای و کاهش فشار بر محیط
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ایجاد شهرهای جدید و  اجرت بالعکس وتوجه مسئوالن ذیربط به کاهش جمعیت شهر بوشهر در قالب مه

 اقماری در اطراف شهر بوشهر.
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