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  پاسخ دهد.

میه)، اروشهري(شهر بیین کننده در طراحی مجموعه شوراي در همین راستا در پژوهش پیش رو مجموعه قواعد ت
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  .پاسخگویی به این نیاز ها، با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار به صورت اکولوژیک طراحی شده است

  ایدار، توسعه پایدارشهري، معماري اکولوژیک، معماري پ شوراي: هاواژه کلید
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  عنوان پروژه: - 1-1

  1)ا رویکرد توسعه پایدار اکولوِژیکی(بشهر، شهرارومیه  يشورا مجموعه طراحی

 

  بیان مسائل اساسی تحقیق: - 2-1

ي صرفاً متشکل اهاي شهرشناسی و شهرسازي، شهر مجموعهپردازان حوزهبه اعتقاد بسیاري از اندیشمندان و نظریه

ولید و تاجتماعی جوامع و مکان اصلی از فضاهاي سکونت، کار و تفریح نیست، بلکه شهر فضاي کالبدي حیات 

گیرد و ل میهاي انسان است. شهر جایی است که در آن روابط انسانی و اجتماعی شکها و تجربهتبادل فرآورده

زندگی اجتماعی  ها بهرسد. بر اساس این دیدگاه، شهر بیشتر بر اساس نیاز روانی انسانبه باروري و شکوفایی می

وانایی پاسخگویی رو کالبد شهر بایستی تخاطر عوامل مادي. از اینه شکل گرفته است، تا ب و ایجاد روابط انسانی

کیفیت بناها و  به این نیاز را داشته باشد و امکان ارتباط اجتماعی مردم با یکدیگر در آن فراهم شود. کمیت و

) Civic Buildings( دنی یا شهريهاي مکه گاه از آنها با عنوان ساختمان ) Public Spaces( فضاهاي عمومی شهر

تماعی شهروندان هاي ارزیابی توانایی شهر در پاسخگویی به نیازهاي اجترین شاخصشود، یکی از مهمنیز یاد می

  .رودبه شمار می

هاي لی ارزشاز دیدگاه کریستین نوربرگ شولتز، بناها و فضاهاي عمومی، به عنوان یک دیدارکده عمومی، به تج

معتقد است  کنند. اوهاي مورد رضایت عموم فراهم میپردازند و مکانی براي وقوع فعالیتشهروندان میمشترك 

ها ه بیانگر ارزشگنجاند و توافق میان شهروندان را کها را در خود میاي از باورها و ارزشبناي عمومی مجموعه

اهاي عمومی فکند، بایستی توسط بناها و فضاو منافع مشترك بوده و بنیادهاي عضویت اجتماعی و جامعه را می

مالت اجتماعی ـ تثبیت کرد و پدیدار نمود.  فضاهاي عمومی شهر از دیرباز تاکنون بستر و کانون ارتباطات و تعا

اگونی تغییر هاي کمی و کیفی آنها طی زمان و در اثر عوامل گوناند و هرچند ویژگیفرهنگی ساکنین شهر بوده

  .ه چنین فضاهایی همواره وجود داشته استکرده، اما نیاز ب

ه ساکنین شهر شهر ارومیه همواره از نظر امکانات فرهنگی و اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار ندارد به طوریک

ضایی نمی توانند درمکانی متناسب با تعدد اقوام و جمعیت و شأن اجتماعی شان گرد هم جمع شده و در ف

  م شوند.راز افکار، عقاید و نظرات خود بپردازند یا در اداره شهر خود سهیمتفاوت از نظر فرهنگی به اب

                                                 
1-Council City Hall Complex Design Of Urmiye(The ecological approach to sustainable development)   
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مشارکت مردم در امور سیاسی جامعه خویش، رسیدن اهداف توسعه پایدار، معماري پایدار، پایداري فرهنگی و 

در چند دهه اخیر در محافل سیاسی وعلمی جهان مطرح است.  "پایداري سیاسی موضوعاتی هستند که خصوصا

پایداري اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیک زیر مجموعه هاي توسعه پایدار و پایداري فرهنگی و سیاسی به عنوان 

اینکه یک اثر معماري با نام مجموعه  .مباحث مطرح در پایداري زندگی بشري ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند

داف توسعه پایدار و معماري پایدار نزدیک در عین حال که می تواند به اه) Council City Hall(شهر  شوراي

  .شود، تا چه حد می تواند به عنوان نماد فرهنگی و نهاد سیاسی عصر خود موفق باشد

 

  :و ضرورت انجام تحقیق تیاهم - 3-1

 نمادها از یکی عنوان به جو مشارکت و مدنی نهادي منزله به )Council City Hall( لغت معادل شهر شوراي خانه

 سرنوشت بر مردم حاکمیت و دموکراسی بر متکی امروزي جوامع در ارزشی با جایگاه شهروندي حقوق مظاهر و

 مشارکت گاه تجلی و مردم به متعلق محلی تلقی شهر اجتماعات مرکز عنوان به شهر شوراي خانه. دارد خویش

 در. باشد می جدید شهري مدیریت نظام در شهري توسعه هاي فعالیت در ها آن فعال حضور و  شهروندان

 و شود می تلقی شهر اجتماعات مرکز عنوان به استان و شهرستان شهر، شوراي به مربوط متعدد هاي گردهمایی

 ها کتابخانه شامل نیز و مردم اجتماعی و سیاسی اجتماعات و ها جشن مراسم، سخنرانی، براي تاالرهایی شامل

 ایجاد ضرورت ما کشور در شوراها کار به آغاز با. باشد می فرهنگی هاي فعالیت براي …و شهر تاریخ موزه و

 و ایجاد در سعی معمارانه پاسخی عنوان به پروژه این. نماید می تر رنگ پر مختلف شهرهاي در مکانی چنین

 است سیاست و مشارکت فرهنگ گویاي زبان که معماري. است شهروندي و مدنیت مفهوم کالبدي تبلور نمایش

 ایجاد و مردم و دولت مشترك اهداف مسیر در حرکت جهت شهروندان براي تر مناسب بستر ایجاد جز هدفی و

 به رسیدن در نقش ایفاي و پایدار معماري اصول چارچوب در اجتماعی عدالت و زیستن براي بهتر روشی

  .داشت نخواهد فرهنگی و سیاسی پایداري

 هايبخش در پایدار هاي سیستم به رشد به رو عالقه به آلودگی و محیطی زیست مشکالت افزایشاز طرفی، 

 کننده کنترل قوانین تدوین دنبال به ايفزاینده طور به متخصصان کشورها، از بسیاري در. است شده منجر مختلف

 ترویج براي هاییراه عنوان به محیطی زیست بنديرتبه هايسیستم توسعه و هاساختمان مقررات ارتقاء شهري،

  .هستند پایدار توسعه

 و بررسی به را شهرها آلودگی، مورد در هانگرانی و جمعیت رشد طبیعی، منابع کمبود یکم، و بیست قرن آغاز با

 آب، از استفاده اي،خانهگل گازهاي تولید به توجه هاشهرداري. داردمی وا شانمحیطی زیست هايبرنامه بازنگري

 اهداف تعیین هنگام در را زیست محیط کیفیت مجموع در و زمین کاربري بازیافت، شهري، هايزباله مدیریت
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 زیست محیط بهبود و نگهداري کننده منعکس تنها نه اهداف این. گذارندمی خود روي پیشِ آینده براي خود

  .است شهرها مدت دراز پایداري و سرزندگی از فزاینده نگرانی دهنده نشان بلکه موجود،

 بحران شوك در1970 هايسال در جهان که زمانی تا شد،نمی جدي توجه توسعه در پایدار هايحل راه به ابتدا از

 متحده ایاالت در سبز هايساختمان جنبش اولین ریشه بحران این که دهدمی توضیح  کیبرت. رفت فرو انرژي

 جنگ دنبالبه اوپک عضو کشورهاي طرف از نفت صدور کاهش. کرد گذاريهدف را انرژي وريبهره که است

 از نگرانی.  بود امریکا ویژهبه و غربی کشورهاي براي هشداري نفت، قیمت ناگهانی افزایش و اسراییل و اعراب

 تولید و انرژي مصرف در جویی صرفه دنبالبه تا داشت آن بر را کشورها این فسیلی، هايانرژي به وابستگی

 بر انسانی هايفعالیت جهانی تاثیر: داشت تريپیچیده تمرکز حال این با دوم، جنبش. باشند جایگزین هايانرژي

 گازهاي اندازهبی فزایش و بشر زیست محیط آلودگی.  شد آغاز 1990 هايسال از پس دوم جنبش. زیست محیط

  .بودند دوم جنبش این آغاز دالیل ترینمهم از زمین کره گرمایش و اتمسفر در موجود ايخانهگل

 برداشته هاستون این از یکی اگر. است جامعه و اقتصاد، زیست، محیط عرصه سه بین تعادل پایدار توسعه اساس

 محیط مسائل پایدار توسعه ارزیابی هايسیستم اکثر در البته. داد خواهد دست از را خود تعادل سیستم شود،

. رسندمی نظر به پیچیده بسیار پایداري، اجتماعیِ  و اقتصادي هايجنبه ارزیابی و دارند جاي اولویت در زیستی

 راهبردهاي ايفزاینده طور به زمین، کره شدن گرم فوري تهدید دلیل به دیگر، جانب از زیستی محیط مسائل

 مقررات و بنديرتبه هايسیستم و زیستی محیط قوانین ترینمتداول نتیجه، در. داد قرار تاثیر تحت را آن به مربوط

 تا استپرداخته جدید هايآوريفن اندازيراه و نصب و انرژي مصرف به تربیش ساز، و ساخت و ساختمان

  .اقتصادي و اجتماعی هايجنبه بررسی

در همین راستا در پژوهش پیش رو مجموعه قواعد تبیین کننده در طراحی مجموعه شوراي شهري(شهر ارومیه)، 

عدالت اجتمائی می باشد، لذا این مجموعه اهداف توسعه پایدار در جهت پاسخگویی به نیاز هاي زیست محیطی و 

  براي پاسخگویی به این نیاز ها، با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار به صورت اکولوژیک طراحی شده است.

  

  

  

  

  :و سوابق مربوطه اتیادب مرور - 4-1

 از مختلف هايگونه بشري کهن هايتمدن سرآغاز از. نیست سابقه بی و جدید رویکردي پایدار معماري ایدة

 لحاظ از را جنوب به رو غارهاي بار اولین براي مردم کههنگامی از فرآیند این. است داشته وجود پایدار معماري
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 تکنولوژیکی، و فنی صنعتی، انقالب ظهور با. است داشته وجود یافتند شمال به رو غار از ترمناسب بسیار دمایی

 افراشتهمی بر سر ملی اقتصاد و فرهنگ اقلیم، با همساز و طبیعت به توجه با دنیا، مختلف نقاط در که بومی معماري

 ،»جهانی واحد سبک« شعار با و مدرنیته مکانیکی نگاه از متأثر مدرن معماري. شد سپرده فراموشی دست به بود،

 ،این بر عالوه گرفت نادیده فرهنگی انسانی ابعاد در هم و محیطی ابعاد در هم را معماري گیريشکل بستر

 محدودیتی هیچ بدون را زیرزمینی ذخایر سایر و نفت از استفاده و استخراج امکان تکنولوژي عظیم هايپیشرفت

 که بشري. شد فراهم راحتی به سرمایشی و گرمایشی نیازهاي سوختی عظیم ذخایر این وجود با لذا. کرد فراهم

 توانستمی امروز شد،می متحمل فراوانی هايمحدودیت و هاسختی آسایش، امکانات حداقل تأمین براي دیروز تا

 تأمین از بشر دغدغۀ شرایط این در. محدودیتی هیچ بدون هم آن کند فکر مصرف به فقط بازار، توسعۀ جهت در

 .شد متمایل »رفاه« شرایط و امکانات تأمین به »آسایش« شرایط و امکانات

 در. شد فراموش ها آموخته این از بسیاري ها کننده گرم و مطبوع تهویه دستگاه اختراع و تکنولوژي هجوم با«

. »اندکرده تکیه طبیعت قوانین بر تکنولوژي غلبۀ بر طبیعت با سازش جاي به هاساختمان از بسیاري امروزه نتیجه

 از که است ايمعقوالنه طراحی خواستار حقیقت در پایدار معماري نیست تکنولوژي مخالف پایدار معماري

. باشد وابسته تکنولوژي به فقط کهاین نه. کند استفاده ساختمان در انرژي راندمان بر افزودن براي تکنولوژي

 که است معماران از جدیدي نسل گربیان شده نامگذاري نام این به چهآن هر و پایدار طراحی »سبز معماري«

 داده وفق هم ما مدرن دنیاي با حال عین در و شود احیاء و بازآموزي هاآن براي باید کهن هايآموزه از بسیاري

 .اند شده

 علوم حوزة در نوینی مباحث گشودن موجب محیطی زیست پارامترهاي با تکنولوژیک طرحهاي موازنه رعایت

 هايریشه. نمود اشاره پایدار تولید و پایدار طراحی پایدار، توسعه به میتوان راستا این در. است شده مهندسی و

 ریچاردلتابی موریس،ویلیام راسکین،جان. گرددمی بر 19 قرن به پایدار معماري و زیستمحیط حفظ نهضت اصلی

 خود»  معماري چراغ هفت« درکتاب راسکین. شوندمی محسوب پایدار معماري نهضت پیشگامان از

 موریس» .داد قرار الگو را طبیعت در موجود هارمونیک نظم توانمی پیشرفت و رشد به دستیابی براي«:گویدمی

 از یکی در لتابی. کردمی توصیه را محلی صنایع احیاي و خودکفایی و شهر حومۀ سبز فضاي به بازگشت

 واژة از پیشگامان این همۀ. بدانند را طبیعت زیبایی و نظم قدر که خواسته معماران از خود بلیغ هاياعالمیه

. است »پایدار معماري« گردد، واژه این جانشین خوبی به تواندمی که لغتی تنها امروز و اندکرده استفاده »طبیعت«

  .دادند گسترش و ادامه را پیشگامان این عقاید...  و لویدرایتفرانک مانند دیگر معماران بعد هاسال

 

  :تحقیق اهداف - 5-1
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  :یکل هدفا -1-5-1

  پاسخگویی مناسب ساختمان شوراي شهر ارومیه به مصرف بهینه انرژي

  

  :اهداف فرعی -1-5-2

  معرفی ساختمان شوراي شهر ارومیه به عنوان الگویی براي توسعه پایدار شهر ارومیه از نظر طراحی اکولوژیکی.

 

  سؤاالت تحقیق: - 6-1

  ساختمان شوراي شهر می تواند پاسخگویی مناسبی به مصرف انرژي و طراحی بهینه از نظر اکولوژیکی باشد؟

 

  :قیتحق هايفرضیه - 7-1

از تجربیات موفق در طراحی که حاصل مطالعه تحقیقات انجام شده می باشد و یافتن فرم بهینه که  با استفاده

تعامل مناسبی با محیط پیرامون داشته باشد و جانمایی مناسب فضاها درفرایند طراحی و استفاده عناصر معماري 

ناسبی از نظر طراحی که موجب کاهش مصرف انرژي می شود، ساختمان طراحی شده می تواند پاسخگوي م

 اکولوژیکی باشد.
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  :فصل دوم  

  تعاریف و مبانی نظري
  

  

  

  

  

 مقدمه - 1-2

 و فرهنگی پایداري پایدار، معماري پایدار، توسعه اهداف رسیدن خویش، جامعه سیاسی امور در مردم مشارکت

. است مطرح جهان وعلمی سیاسی محافل در اخیر دهه چند در "خصوصا که هستند موضوعاتی سیاسی پایداري

 عنوان به سیاسی و فرهنگی پایداري و پایدار توسعه هاي مجموعه زیر اکولوژیک و اقتصادي اجتماعی، پایداري

  .دارند یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط بشري زندگی پایداري در مطرح مباحث

تا  1975هاي  سال بین که طوري به بوده رو رو به روزافزونی رشد با شهرنشینی همواره اخیر هاي سال در

سال  تا که است حالی در این و یافته نفر افزایش میلیارد 2از  بیش به میلیارد 5/1از  شهري جمعیت 2000

 تاریخ در بار اولین براي 2007پایان سال  اند. در شده متمرکز شهرها در جهان جمعیت از نیمی تقریبا 2000

 60، 2020سال  تا که است زده شده شد. تخمین بیشتر ن روستانشینا از شهرها در جمعیت ساکن تعداد بشریت

 شدت به را شهري امر مناطق این که) UNEP, 2007داد( خواهند تشکیل را شهرنشینان جهان جمعیت درصد از

  .داد خواهد قرار تأثیر تحت

 چالش زیست محیط نظر از آن از ناشی تبعات و از جمعیت اي فزاینده درصد گرفتن دربر با ها شهر نتیجه در

 مشاهده طبیعی الگوهاي و شهري هاي بین شبکه تعادلی یا توازن گونه هیچ حاضر حال دارند. در هاي مهمی
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 ,Cook and Vanlierپذیرند( آسیب هاي اکولوژیکی شبکه بر شدن مسلط حال در شهري هاي و شبکه شود نمی

1994.(  

 منفی زیست آثار تأثیرپذیري و تأثیرگذاري نظر از باال مسائل تجمعی آثار علت به شهرها کالن نقش میان این در

از  که است مواجه فراوانی مشکالت با شهر کالن عنوان یک ارومیه امروز به .است اهمیت حائز بسیار محیطی

استانداردهاي  و پایداري هاي شاخص با و نیست نیازش برخوردار با متناسب عملکردي و فضایی کالبدي، ساختار

  است. آورده وجود به را آزاردهنده فضاهایی و نامناسب ناسازگار هاي کاربري ازدحام دارد. زیادي فاصلۀ زیستی

 معضالت جمله که فاصله بسیاري با معیارهاي توسعه پایدار و معماري سبز دارد، از بغرنج ساختمان ها وضعیت

 چارچوب در شهري توسعۀ جدید نظریاتشرایطی  چنین است. در آن محیطی زیست و کیفیت زندگی تأمین در

 حلی راه تنها منزلۀ به و شده رو المللی روبه بین جامعۀ نظر اجماع با نوین هاي حل راه منزلۀ پایدار به توسعۀ

 همۀ سوي از شود می و شهرنشینی جمعیت گسترش منفی آثار کاهش براي تالش در مشارکت جهانی سبب که

  ).1382است(یاوري،  حمایت شده دنیا شهرهاي کالن

 است شده توجه جدي طور به اکولوژیک توسعه ساختمان هایی با معیارهايهمچون  مفاهیمی به راستا این در

 توسعه، حال در سرعت به علمی رشتۀ منزلۀ شهري به ي رود. اکولوژ می کار به مفهوم این به براي رسیدن و

 دو قالب در شهرها در اکولوژي علم توجه به میان این است. در پایدار شهرهاي مدیریت و با طراحی مرتبط

 می شهري هاي محیط در فلور فون و مطالعۀ به و دارد شهر به بیولوژیک نگرش که» شهر اکولوژي در« الگوي 

 اثرپذیر و اثرگذار هاي اکولوژیک فرایند به و دارد شهري منظر به دینامیک نگرش که» اکولوژي شهري« و  پردازد

  ).Pickett et al, 2007شود ( می نمایان کند، می توجه غیرزیستی و هاي زیستی پدیده بر عالوه شهر در

 به محیطی یا زیست مالحظات رعایت با آن اقتصادي و که ساختارهاي کالبدي است شهري اکولوژیک شهر

 هاي شبکه ). مفهومCook and Vanlier, 1994گرفته باشد( شکل طبیعی محیط شرایط با سازگار عبارتی

 قاره از اي گسترده هاي مقیاس در مطلوب بعدي استراتژي سه معرفی منظور به جهان سراسر در اکولوژیک

 بوده، زیستی تنوع حفظ اول درجۀ در هاي اکولوژیک شبکه مفهوم است. هدف شده اجرا مناطق و ها،کشورها

 وسیلۀ به شهري هاي محیط بر تمرکز ازطریق روند است. این شده استفاده شهري هاي زمینه در ندرت به اما

  ). Forman et al, 2003است( تغییر حال در سبز هاي جنبش زیرساخت

 به امروزه اما گرفته، می انجام اکوسیستمی مفاهیم برمبناي عمده طور به شهر، اکولوژي در مطالعات گذشته در

 ). پیشینۀIngegnoli, 2002می کند( ایفا زمینه این مهمی در نقش منظر اکولوژي که شده مشخص اي فزاینده طور

 صورت علم به منظر اکولوژي که رسد می اروپا در دوم جنگ جهانی از پس هاي سال به ها حوزه این در تحقیق

 Cook andاست( اکولوژي علم هاي شاخه ترین از جوان منظر اکولوژي  .گرف قرار توجه مورد مشخص
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Vanlier, 1994گسترش براي معماران و شهري طراحان و یافته علم گسترش جهان در سرعت به آن مفهوم )، اما 

 که کردند عنوان تحقیقاتی )، طی2012همکاران( زوالس و که چنان اند، جسته بهره علم این از شهرها وطراحی

 جسمی سالمت مزایاي و سالم محیط توانند است، می شده ارائه سبز زیرساخت طریق از که خدمات اکوسیستمی

 بهبود را اقتصادي و اجتماعی منافع تواند سالم می زیست محیط .کنند فراهم را آن در ساکن مردم روانی براي و

  ). Tzoulas et al, 2012کند( کمک نیز جوامع از آن دسته به و دهد

ارائه  را حفاظتی هاي روش و نظریات مفاهیم، از جدید، بسیاري اي رشته بین مفهوم منزلۀ به معماري اکولوژیک

دانش  به منزلۀ سرزمین سیماي اکولوژي از رهیافت استفاده اخیر هاي دهه در. )Jaafari et al, 2013دهد( می

دنیا  مختلف شهرهاي در شهري، زیست محیط بهبود کیفیت در مهمی نقش )Makhdoum, 2008محور( مسئله

  است. داشته

 اهداف به تواند می که حال عین در) Council City Hall( شهر شوراي مجموعه نام با معماري اثر یک اینکه

 خود، عصر سیاسی نهاد و فرهنگی نماد عنوان به تواند می حد چه تا شود، نزدیک پایدار معماري و پایدار توسعه

 سیاسی پایداري و)کند منتقل آیندگان به و سازد پایدار ها سال طول در را جامعه فرهنگ( فرهنگی پایداري در

 جامعه سیاسی هاي فعالیت در مشارکت امر به را ها آن گذارد می جامعه مردم اختیار در که امکاناتی وسیله به(

  .بود خواهد موفق ،)نماید ترغیب شان سرنوشت گرفتن دست به و خود

  

 توسعه پایدار - 2-2

 این فراوانی نتیجه در و دارد بسیاري و متفاوت معانی که است گسترده بسیار اصطالح و ایده یک پایدار، توسعه

 ترکیب براي تالش نوع یک پایدار، توسعه مفهوم. انگیزاند می بر را نظران صاحب مختلف هاي واکنش معانی،

  .باشد می اقتصادي -اجتماعی موضوعات با محیطی موضوعات از اي حوزه رشد حال در مفاهیم

 با مسأله این. باشد می یکدیگر با ها انسان و طبیعت و انسان رابطه فهم در مهم تغییر یک پایدار توسعه مفهوم

 در بود گرفته شکل اقتصادي و اجتماعی و محیطی موضوعات جدایی پایه بر که انسان گذشته قرن دو دیدگاه

 شده می تلقی بشر، به نسبت خارجی موضوع یک عنوان به عمده طور به محیط گذشته، قرن دو در. است تضاد

 این در. شدند می دیده محلی صورت به اساساً  محلی مشکالت انسان، استثمار و استفاده براي نتیجه در و است

 فن و دانش که داشتند باور و شد می درك طبیعت بر انسان غلبه صورت به محیط، و انسان ارتباط دیدگاه،

 انقالب و داري سرمایه توسعه با مرتبط دیدگاه این. آید فایق طبیعی و محیطی موانع تمام بر تواند می بشر آوري

 جهان«: کند می مطرح را آن مدرن، علم گذاران پایه از یکی بیکن که طور همان. باشد می مدرن علم و صنعتی

 طبیعی منابع مدیریت پایه بر محیطی مدیریت). 1381 فالمکی،»(جهان براي بشر نه و شود می ساخته بشر براي
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 بدون و سریع استفاده جاي به بایست می منابع این و دارد طبیعی منابع به نیاز بشر کرد، می تصدیق که بود

 موضوع بر اقتصاد علم همچنین. باشد مقدور آنها از طوالنی سالیان در استفاده حداکثر تا شوند مدیریت برنامه،

 اولویت، عنوان به تولیدات، افزایش آن به توسل و آگاهی نتیجه در که گردد، حاکم اقتصادي رشد و انسان ارتباط

 و فقر اقتصادي، رشد طریق از و بشر زندگی در رفاه ایجاد براي بود کلیدي نگرش، این. گردد می تعریف

 مابین جهانی، پیوندهاي از آگاهی رشد حاصل پایدار، توسعه مفهوم. گردد مغلوب توانست می تهیدستی

 آینده یک درباره ها نگرانی و نابرابري و فقر اقتصادي، اجتماعی، موضوعات رشد، حال در محیطی مشکالت

 می پیوند هم به را اقتصادي و اجتماعی محیطی، موضوعات قویاً پایدار، توسعه. باشد می بشر براي سالم

 1992 سال درکه  محیط و توسعه عنوان با ملل سازمان کنفرانس زمان از).  Hopwood et al, 2005(دهد

 شده مباحثات در کلمات ترین مهم و ترین حساس از یکی» توسعه« عنوان شد، برگزار ریو در میالدي

 مسائل حل جهت در تالش طرف، یک از؛ اند شده واقع مفاهیمی عنوان، این پشت در ).Adams, 2001(است

 فالکت و فقر مشکالت دیگر، سویی از و طبیعت، حفاظت درباره نگرانی و اکولوژیکی طبیعی علوم محیطی،

  (همان).سوم جهان

 طبیعت حفاظت براي المللی بین اتحادیه توسط که) WCS( جهان حفاظت استراتژي کمیسیون در پایدار، توسعه

 و توسعه جهانی کمیته توسط موضوع این عالوه، به. گردید مدون بود، شده تشکیل میالدي 1980 سال در

 نیز میالدي، 1991 سال در زمین حفظ و میالدي 1987 سال در ما، مشترك آینده عناوینبا  )WCSمحیط(

 که( کرد گزارش را» آینده مشترك ما«، محیط و توسعه جهانی کمیته میالدي، 1987سال در. است گشته مطرح

  .داد ارائه پایدار توسعه از جامع تعریف یک گزارش این). شود می شناخته نیز بروندتلند گزارش عنوان به البته

 را حال نیازهاي که کند تضمین تا دارد را پایداري توسعه توانایی بشریتبروندتلند:  گزارش به توجه با بنابراین

 فریکر آلن نظیر دیگر، برخی. نماید فراهم نیازهایشان، تأمین براي آینده هاي نسل توانایی افتادن خطر به بدون

 ارزش از اي مجموعه روي بر که باشد می مسیري نقشه واقع در که دانند می آینده به نگرش نوعی را پایداري

، در سال )Munier, 2005(نماید می کنترل را انسان رفتارهاي و است متمرکز معنوي و اخالقی اصول و ها

 دیدگاه با و مستند شکلی به آن، ششگانه هاي فصل در که یافت انتشار NRCمیالدي کتابی توسط گروه  1999

 می باز را انسانی زیست محیط سرانجام که شده پرداخته رویدادهایی نیز و عوامل و ها پدیده تمامی به وسیع

  .شناساند

 به جمله از شود، می پرداخته محیطی ملموس هاي الزام و همگانی هاي حرکت به که کتاب چهارم فصل در

 تعامل تراکم، نهایی حد آن، درون محیطی، هاي یافته و ها داده تمامی که شود می داده توجه مکانی عنوان با شهر

 چیزي در تغییر فرآیند یک نسبتاً بلکه نیست، هماهنگی از ثابتی حالت پایدار توسعه. نمایانند می را بحران و
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 با سازگار را نهادي تغییر و تکنولوژیکی توسعه گیري جهت گذاري، سرمایه جهت معادن، از استخراج که است

 اول: است کننده تعیین عامل دو شامل پایدار توسعه تعریف این. سازد می امروز نیازهاي همانند آینده، نیازهاي

 و لباس غذا، :چون اي اولیه نیازهاي ویژه به کند، می قبول را نیازها مفهوم اینکه بر عالوه تعریف این آنکه

 را زندگی براي معتدالنه و راحت روش یک که دیگري نیازهاي به حال عین در انسان زندگی براي پناهگاهی

 توانایی با اجتماعی سازماندهی و آوري فن منابع تقاضاي سازگاري مفهوم ثانیاً،. دارد توجه نیز نماید می فراهم

  ).Williamson et al, 2003(پذیرد می را آینده و حال نیازهاي تأمین براي محیطی

 اثرشان جستجوي اند، شده پنهان ها ارگانیزم و ساختارها ها، مکانیسم در اغلب محیطی، مشکالت که آنجایی از

 علمی، ابزار و متدها به وابستگی نتیجه محیطی، مسأله یک شناسایی. افتد می تأخیر به بسیار واقعی، نمود از پس

  ). Beck, 1992(باشد می سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اعتباري، هاي سامانه همانند

 سه در زیست محیط با رابطه در را، پایدار توسعه اهداف توان می شد، بیان تاکنون پایدار توسعه باره در آنچه از

 دارند، آینده نسل نیازهاي نمودن برطرف منظور به طبیعت حفظ یعنی یکدیگر به نزدیک معنایی البته که حوزه

  : نمود مطرح

 طبیعت و انسان رابطه -1

 است متمرکز اخالقی، اصول و ها روش از اي مجموعه روي بر که مسیري نقشه طراحی -2

  معادن استخراج در تغییر -3

 مشکالت به نسبت شده ارائه حلهاي راه از بسیاري ولی اند شده شناسایی خوبی به امروزي بحرانهاي نتایج اینکه با

 رفع جهت در که حلهایی راه ارائه وجود با که چرا. آیند می ناقص و ناکارآمد نظر به پایدار، معماري در محیطی

 طبیعت همیشگی ارزش و است گسسته همچنان طبیعت به نسبت آنها رویکرد اما آید، می بر محیطی مشکالت

 مشی و روش در که او می باشد بینش یا بینی جهان همان طبیعت، به نسبت انسان نگاه. ماند می باقی نشده احیا

 مانع توانند می دارند، وجود پایدار معماري مفهوم در که تئوریکی نواقص و ها ابهام لذا. گردد می منعکس او

 پایدار توسعه محیطی زیست ههاي نظري جستجوي تحقیق، این هدف. باشند زیست محیط حفظ جهت در مهمی

 گیرد می قرار طبیعت به نسبت ها دیدگاه و نگرشها از برخی با مقایسه در نهایت در که میباشد پایدار معماري و

   .گردد تکمیل آن نواقص تا

 عرصه در اي پیچیده مشکالت آن، ارزش با تحوالت دستاوردها وجود با مدرن، معماري تجربه قرن یک از پس

 از که دهد می گواهی ناپایدار توسعه یک به میالدي، 21 قرن آغاز در جهان وضعیت. دهد می رخ زیست محیط

 سبک همانند جمعیت رشد. باشد می منابع نامتعادل توزیع و مصرف افزایش جمعیت، رشد آن هاي مشخصه

 الیه در حفره هوایی، و آب تغییرات به منجر ما زمان در که است طبیعی محیط بر بزرگی تحمیل غربی زندگی
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 رویکرد تغییر و مصرف فرهنگ تغییر آن نتیجه که است گردیده طبیعی هاي گاه سکونت و ها گونه زوال اوزون،

 در و شده مطرح پایدار توسعه عنوان با اي تازه مفهوم تغییرات، این دنبال به. باشد می طبیعت به نسبت انسان

 نظران صاحب توجه مورد پایدار معماري پایدار، توسعه جریان در شده ساخته محیط مهم نقش دلیل به نتیجه

  .گیرد می قرار

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

 هوا و آب تغییر% 75 مسئول مستقیم غیر و مستقیم صورت به معماران، که چرا است؛ حساس و خطیر بسیار

 آن در اندازي دست به طبیعت، به نسبت اي تازه نگاه با معماران بایست می بنابراین  ،( Rogers, 2005)هستند

 بحران حل براي معماران، توسط بسیاري، کارهاي راه و گذرد می پایدار معماري شدن مطرح از ها دهه. بپردازند

 بجز که رسد می نظر به. دارد وجود پایدار معماري ایجاد راه سر در مشکالتی همچنان ولی است، شده ارائه ها

  .بخشید تداوم را آن توان نمی پایدار، معماري تئوریکی نواقص رفع با

 مورد بسیار جامعه در پایداري لغت از امروزه،. شود می شامل را بسیاري پیچیده هاي جنبه که است لغتی پایداري

 و نبوده مشخص کامالً هنوز معماران براي آن مفاهیم و لغت این درست معنی اما باشد، می توجه و استفاده

 هدف را زمین حفظ مسئله و است فراگیر که اش مبنایی شعارهاي به توجه با پایداري. ندارد واضحی تعریف

 نفس در که گوناگونی از حمایت و یکسو از اجرا قابل و بینانه واقع کارهاي راه به دستیابی براي دهد، می قرار

  .میکند توصیه را رویکردهایی دیگر، سوي از است موجود طبیعت

 به توجه بنابراین ،) Munier, 2005(ندارد وجود پایدار معماري درباره قطعی توصیه یا روش هیچ که آنجایی از

 سعی رساله این در رسد می نظر به ضروري معماران آگاهی جهت زمینه این در شده بیان هاي نظریه و مباحث

 اساسی عوامل مختلف هاي جنبه تا گردد مطرح پایدار معماري و توسعه درباره گوناگون نظرات است شده

  .گردد استخراج پایدار معماري

  

 حوزه بندي تفکیک معیاري در توسعه پایدار  - 3-2

- فرهنگ مشکالت و زیست محیط مسائل به نسبت بشر آگاهی نتیجه میالدي، 1970 دهه در پایداري مفهوم

 و است آن به نگاه اصالح و طبیعت حفظ پایدار، توسعه اهداف مهمترین از یکی. باشد می اقتصادي و اجتماعی

 مورد پژوهش این در که آنچه. شود می نامیده پایدار معماري شده، ساخته محیط حوزه در پایدار توسعه تجلی

 موضوع این کردن جدا که چند هر است؛ محیطی مسائل به نسبت پایدار معماري رویکرد است، گرفته قرار توجه

در همین راستا سعی شده تا رویکرد توسعه  .است دشوار کاري اجتماعی، و فرهنگی اقتصادي، هاي جنبه سایر از

  پایدار در حوزه هاي مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
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 اجتمائی-فرهنگی محیطی، اقتصادي،پایداري  -بخش اول  - 4-2

توسط  که شود می نامیده گانه سه بنیان خط محیطی، اجتماعی و-فرهنگی اقتصادي، سامانه سه هر پایداري گاهی

  ).Williamson,et al. 2003(گردد می ارزیابی طراحی، و توسعه موفقیت و دوام آن

 عنوان به هم و علمی رشته یک عنوان به پایداري معماري، روي بر پایدار معماري الفظی، تحت صورت به

 بهترین بر باشد، آینده چون روي محورهایی آن تاکید که مواردي کند. در می توجه علمی، رشته محصول یک

 کلیدي، هاي چون: استدالل راستا مواردي این در است، شده متمرکز عمومی قلمرو ریزي و برنامه طراحی روش

 هاي اند. روش خورده گره به هم شدیداً که هستند توجه خور در و جالب پایداري و معماري-شهرسازي مفاهیم

 معنی به ضمانت محیطی، مسئولیت .شوند متعهد مجزا و جداگانه توانند فرهنگی نمی پایداري و اکولوژیکی

 باشد. براي شهرهاي اکولوژیکی هاي آگاهی شامل بایست می باشد که می فرهنگی پایداري فرهنگی، حساسیت

  ).Cole et al, 2006(بود نخواهد دوامی و قابل ماندنی آینده هیچ دو، این سازگار ترکیب بدون

 شوند؛ می مواجه شکست با شوند، کامل موفقیت اینکه با از قبل محیطی، آوري فن هاي روش از بسیاري اخیراً،

 دهند، تشخیص را معماري اجتماعی-محتواي فرهنگی و پیوستگی اند، نتوانسته که طراحانشان دلیل ناتوانی به

 صحبت اینجا، در واقع، نمایند. در کنند درك استفاده آن از دارند قصد که را کسانی انتظارات نیازها و اینکه یا

 موضوع ننمود. این فراموش و حفظ کرد باید را محلی هاي ارزش و فرهنگ چگونه که باشد فراموشی می درباره

  گذارد.  می تأثیر پروژه یک یا شکست موفقیت روي حقیقتاً

 شهرسازي مصرف، افزایش میزان به منجر ارتباطات، و اطالعات هاي زمینه در آوري پیشرفت فن جهانی فرایند

 جدید با الگوهاي فرهنگ گردیده موجب جهان، سراسر در تجارت و ها شده سرمایه المللی بین رشد و مداوم

 سریع فن رشد زمان، همان درشود.  ترکیبی تبدیل هاي منتظره فرهنگ غیر امر به فرهنگی هاي رابطه و نژادي

 که اکولوژیکی بالیاي در را آن نتیجه که گذارد، تاثیر می جهانی مقیاس در محیطی مشکالت افزایش در آوري،

 می باشد، می انرژي اتالف مقادیر افزایش باال و مصرف و طبیعی هاي گونه و منابع سریع رفتن بین آن از نمونه

 مصرف و برجسته فرهنگی یک شاخه عنوان به مصنوع محیط که شود می درك اینگونه دید. بدین ترتیب توان

  .) Munier, 2005(داللت می کند( فرآیند دو هر در جدي طور منابع به و انرژي اصلی کننده

را  واقعیت این کسی است ممکن .اش محفظه و از اسباب تقسیم غیرقابل است؛ بومی ناچار به همیشه دانش

 درباره دانش و اطالعات که شده . ثابت)Geertz,1993(ببرد بین از را آن تواند نمی ولی نماید محو یا کند مخفی

 کشورها و ها فرهنگ دیگر توان به می سختی به را، نو هاي آوري فن از بسیاري و هاي جدید مهارت و ها ایده
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 یا اند شده جزئی اجرا صورت به یا اند، شده معرفی جدید فرهنگی زمینه به یک اینکه از بعد داد. حتی انتقال

  اند.  شده گرفته حتی نادیده یا و اند شده جایگزین و اند نبوده سازگار

 هاي جدید، آوري فن ترویج و طراحی در که باشد کسانی در ناتوانی مشکل این کلید که رسد می نظر به

به  ها آوري فن این شود ادعا اینکه از اند. قبل نیاورده به شمار را محلی فرهنگی نیازهاي و آرزوها و انتظارات

 فرهنگ به اي پیچیده صورت به آنها که بایست دریافت می هستند، ارزش با و اجرا قابل واقعیت، یک عنوان

 نخواهد پذیرفته بقیه توسط است، لزوماً شده پذیرفته مردم گروه یک براي که هایی آوري فن اند و خورده پیوند

  ). Cole et al, 2006(شد

 بشر دانش و ها آوري فن آمیز موفقیت انتقال و منظور اجرا به محلی فرهنگ محتواي و زمینه درك بنابراین

 با که دارند نیاز کنند، کار و پذیرفته شوند اینکه براي جدید، هاي تمرین و ها آوري باشد. فن ضروري می

 موضوع این باشند. البته یک خط در گیرند، می کار به را آن احتماال که فرهنگی و دانش مردم نیازها، و انتظارات

 رویکرد اصالح و تغییر کرده تدریج به طبیعت، به نسبت آنها نگاه و مردم فرهنگ مصرف که است انکار قابل غیر

 و گردند آن ترویج با تؤام صحیح فرهنگ با بایست می جدید هاي آوري که فن چرا است؛ حیاتی امري نیز آنها

  گیرد. قرار نظر مد بایست می نیز آن بومی، اصالح فرهنگ بر عالوه که رسد می نظر به

 در اغلب زیست، محیط با رابطه در را پایدار اهداف معماري توان می شد، گفته پایدار معماري درباره آنچه از

 و... البته انرژي حداقل مصرف نیازهاي بومی، به حساس هایی ساختمان کرد: ایجاد جستجو با انرژي رابطه

 هاي آوري فن سازي براي پیاده نیز، اجتمائی بومی-فرهنگی محتواي گرفتن نظر شد، در اشاره که همانطور

  نیامد.  میان به آن معناي واقعی به طبیعت از صحبتی شده، یاد موارد تمام است. در ضروري محیطی

 این حالیکه نمود؛ در حفظ دارد، آن به بشر که نیازي دلیل به بایست می طبیعت را پایدار، معماري اهداف در

 شامل رابطه آن، استفاده و تسخیر بر عالوه طبیعت با انسان و رابطه بود دیگر اي گونه به گذشته، در موضوع

ایجاد  به )، منجر1379 آن(نصر، بودن مقدس یعنی معنی طبیعت، بود. این طبیعت تقدیس آن و شد می نیز دیگري

 تمامی طبیعت، به دادن معنی با ترتیب بدین و شده است می آن از استفاده حین در طبیعت، به نسبت احترام حس

 طبیعت، نمودن معنادار در معماري است. نقش شده می حل آنهاست، حل دنبال به امروزي که بشر مسائلی

  است.  مانده باقی توجه بی همچنان است که موضوعی

  

  پایداري اجتمائی -2-4-1

به مراتب از دو مؤلفه دیگر مهمتر است. زیرا این مؤلفه می تواند  اجتماعدر ارتباط بین این عوامل، نقش عامل 

عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مؤلفه دیگر باشد و شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به 
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فرایند توسعه به خصوصیات و ویژگی هاي جامعه  چه درناپایداري محیطی و اقتصادي منجر گردد. بطور مثال چنان

ساکن و فرهنگ آنها توجه نگردد ممکن است با مقاومت و برخورد ساکنان مواجه گردیده و این فرایند به 

  ناپایداري شهر منجر گردد.

 گریکدی با کار هزینه و سازدمی را جامعه اصلی چهارچوبی، اجتماع سرمایه حفظ یعنیپایداري اجتماعی 

 و جامعه در منظم مشارکت فقط کاهدمی مبادله هزینه از اعتماد آوردن وجود به با و دهدمی کاهش را همکاري

  . )1383(سدریک، کند ایجاد وضعی چنین تواندمی) حکومت شامل( قوي مدنی جامعه

 محبت، تحمل، و تساهل تعامل، مردم، هاي گروه میان همبستگی متقابل، نفع براي اجتماع انسجام -

 هاي تعامل عموم، وفاق مورد اخالق و نظم درستی، و صداقت معیارهاي عشق، یاري، هم صبوري،

 سرمایه عواملی چنین بدون و هستند اجتماعی سرمایه دهنده تشکیل عوامل این مذهبی، و فرهنگی

 شودمی مستهلک سرعت به اجتماعی

 نشده فهمیده درستی به هنوز اجتماعی پایداري ایجاد براي اجتماعی سرمایه حفظ و ایجاد اهمیت -

 تعاون بر را فردگرایی و رقابت زیرا کند می تضعیف را اجتماعی سرمایه غربی نوع داريسرمایه است

 .دهدمی ترجیح گرایی اجتماع و

 اجتماعی سرمایه روي کافی گذاريسرمایه که جوامعی در که است عظیمی اجتماعی هزینه خشونت -

 .هستند پایداري موانع بزرگترین اجتماعی گسستگی و خشونت.  شود پرداخت باید است نشده

 می جامعه هر فرهنگ اجتماعی بند و قید همواره است، ضروري پایدار آینده بارنشستن به براي که تغییراتی "

 الگوهایی و ها سنت باورها، احیاء و نیز ناهمسان اجتماعی هاي ارزش و الگوها بازبینی و تغییر آن الزمه و باشد

 در قدم نخستین. باشد می پایداري تفکر با منطبق موافق و و داشته جامعه یک تاریخی فرهنگ در رشد که است

  ).Elkington, 1997("است جامعه نیازهاي اصلی رفع در قطعی تضمین فرآیند این

 سرمایه اصل دو کمک اجتماعی به رشد پایدار فرآیند به نیل در را اجتماعی هاي نظام نقش اقتصاددانان همچنین

 آن در که است اي جامعه ، پایدار جامعه مبنا این بر: پایدار دهند. جامعه می اجتمائی توضیح سرمایه انسانی و

 برقرار اقتصادي – اجتماعی توامان مندي بهره راستاي در طبیعی زیست محیط و جامعه انسانی متعادل همزیستی

  گردد.

  از: عبارتند اي جامعه چنین خصوصیات

 اصلی هاي سرمایه از مکفی مندي بهره -

 اجتماعی سرمایه افزایش جهت در ...و و فرهنگی نژادي تنوع دربرگیرندگی / مشمولیت -
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City council complex provide the opportunity to people to meet and interact with people of 
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appropriate solutions. 

Among the problems that face the city of Orumiyeh is the absence of a civil entity such as 

a city council to people are come together, and on the other side we facing with the 

buildings with the environmental problems. 

In this thesis by choosing a city council as the subject of research, the aime is to create a 

place for gathering, plus introducing architectural designed based on promoting ecological 

design method. 

In this regard, the study explains the rules set forward in the design of the Urban Council 

(Urmia), is the objectives of sustainable development to meet the needs of environmental 
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