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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết cùa đề tài và lý do chọn đề tài 

 Mô hình nhà ở nông thôn tiếp cận kiến trúc bền vững tại Lái Thiêu - 

Bình Dương” với mong muốn đảm bảo các yếu tồ về Môi trường, Kinh tế và 

Xã hội để góp phần nơi này phát triển một cách bền vững hơn. Vẫn giữ được 

các giá trị truyền thống, bản sắc riêng biệt vốn có, không bị biến đổi theo thời 

gian. 

2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

 Nghiên cứ về kiến trúc bền vững nói chung không phải là một đề tài 

quá mới lạ, song các nghiên cứu về kiến trúc bền vững về đề tài dành cho 

vùng nông thôn, các tài liệu, các tác phẩm mà học viên có điều kiện tìm hiểu 

và đọc một cách chi tiết thì tương đối ít. Và các nghiên cứu về kiến trúc 

truyền thống luôn là nền tảng và là vấn đề được nêu ra trong các định hướng 

thiết kế, phát triển nhà ở cho hiện tại và tương lai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối  tượng nghiên cứu của luận văn là: Nhà ở nông thôn 

Đề tài nghiên cứu là: Kiến trúc bền vững 

Phạm vi nghiên cứu: 

Không gian:Vùng đất Nam Bộ và vùng đất Lái Thiêu Bình 

Dương. 

Thời gian: Khoảng thế kỉ 19 đến nay. 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Định hướng các tiêu chí, nguyên tắc tổ chức mô hình nhà ở tiếp cận 

kiến trúc bền vững trong nhà ở nông thôn tại Lái Thiêu - Bình Dương. 

 Chỉ dẫn các giải pháp thiết kế kiến trúc tiếp cận kiến trúc bền vững 

trong nhà ở nông thôn tại Lái Thiêu-Bình Dương. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp sưu tầm tài liệu, phương pháp tổng hợp, phân tích, 

phương pháp sơ đồ, hình vẽ, phương pháp chuyên gia. 

6. Nội dung nghiên cứu 

 Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của kiến trúc truyền 

thống vùng Nam Bộ, đi tìm các cơ sở khoa học, các lý luận thực tiễn cho việc 

tiếp cận kiến trúc bền vững cho nhà ở nông thôn, tìm hiểu về quá trình hình 

thành, phát triển, điều kiện tự nhiên, văn hóa và con người vùng đất Lái Thiêu 

- Bỉnh Dương. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Phát triển nhà ở nông thôn tại Lái Tiêu Bình Dương theo hướng xu 

hướng kiến trúc bền vững, kết quả của nghiên cứu là cơ sở để phát triển mô 

hình nhà ở nông thôn bền vững cho vùng đất Lái Thiêu. 

KẾT LUẬN 

 Các xu hướng kiến trúc này đều có mục tiêu chung là hướng tới vấn đề 

môi trường sinh thái, năng lượng và yếu tố văn hóa bản địa. Bảo vệ môi 

trường sống của con người và HST, bảo tồn sinh thái nhân văn (các yếu tố 

văn hóa xã hội, kiến trúc truyền thống). Thích ứng với mội trường tự nhiên và 

văn hóa xã hội của khu vực. 

Nhà ở dân gian vùng NB mang hình thức kiến trúc giản dị, hài hòa với 

môi trường tự nhiên, khí hậu và văn hóa, xã hội của vùng.  

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất bền vững, gắn liền với HST và 

cảnh quan khu vực, khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên để làm vật liệu 

xây dựng, tận dụng tốt các yếu tố của môi trường tự nhiên là gió, ánh sáng, 

đất và nước vào xây dựng nhà ở, thông gió và chiếu sáng tự nhiên giúp tiết 

kiệm năng lượng tối đa cho ngôi nhà.  
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Kiến trúc mang hơi thở của văn hóa bản địa, gắn kết con người với môi 

trường xã hội, gắn kết con người với HST và môi trường tự nhiên. Các không 

gian tôn giáo luôn được trú trọng giữ gìn và phát triển. Phát triển kinh tế ít 

làm tổn hại tới các yếu tố về môi trường sinh thái, văn hóa xã hội. 

Vùng Lái Thiêu, Bình Dương là vùng đất đa văn hóa, mang trong mình 

các yếu tố bền vững của ngôi nhà ở dân gian vùng NB. Vùng đất được thiên 

nhiên ưu ái, thuận lợi cho các hoạt động kinh tế phát triển và văn hóa xã hội. 

Vùng đất chịu ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, các 

hoạt động kinh tế tác động tiêu cực tới môi trường, HST và văn hóa bản địa.  

Với các yếu tố trên, luận văn định hướng các tiêu chí, nguyên tắc và 

đưa ra các giải pháp, chỉ dẫn thiết kế cho mô hình nhà ở nông thôn tiếp cận 

kiến trúc bền vững. 
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PHẦN 2: NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG, NHÀ Ở 

NÔNG THÔN VÙNG NAM BỘ VÀ VÙNG ĐẤT LÁI THIÊU 

1.1 Các xu hướng kiến trúc hướng đến vấn đề môi trường sinh thái, năng 

lượng và yếu tố văn hóa bản địa. 

1.1.1 Các khái niệm  

1.1.1.1 Môi trường sinh thái, năng lượng 

 Môi trường sinh thái là một mạng lưới có liên hệ chặt chẽ với nhau. 

Mối liên hệ giũa chúng ta và môi trường là tập hợp giữa các thành phần về kỹ 

thuật, sinh học và phi sinh học. 

1.1.1.2 Văn hóa bản địa 

 Theo định nghĩa của UNESCO thì bản sắc văn hóa là tổng thể sống 

động các hoạt động sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ cũng như 

đang diễn ra trong hiện tại. 

1.1.2 Các xu hướng kiến trúc và mục tiêu 

 Ngày nay có rất nhiều xu hướng kiến trúc được hình thành và phát triển 

mạnh mẽ, tuy nhiên các xu hướng này đều xoay quanh các vấn đề về: Năng 

lượng, Môi trường - Hệ sinh thái, Văn hóa bản địa. Kiến trúc sinh thái 

(Ecologic Architecture). Kiến trúc môi trường (Enviromental Architecture). 

Kiến trúc hiệu quả năng lượng (Energy - Efficient Architecture). Kiến trúc 

thích ứng (Adaptable Architecture). Kiến trúc sinh khí hậu (Bioclimatic 

Architecture) 

1.1.3 Một số hệ thống đánh giá công trình xanh. 

 Hệ thống đánh giá công trình xanh LEED của Hoa Kì. Hệ thống đánh 

giá công trình xanh Green Mark của Singapore. Hệ thống đánh giá công trình 
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xanh BREEAM - Anh. Hệ thống đánh giá công trình xanh LOTOUS của Việt 

Nam. 

1.2 Tổng quan về nhà ở nông thôn Nam Bộ 

1.2.1 Hình thức tổ chức không gian ở của cộng đồng 

 Mô hình nhà ở trước lộ sau . Mô hình nhà ở trước sông sau ruộng:  

1.2.2 Đặc điểm kiến trúc nhà ở dân gian Nam bộ. 

Ngôi nhà của người dân Nam Bộ được hình thành từ nhiều yếu tố tổng 

hợp về kinh tế, lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội và điều kiện tự nhiên, nguồn 

gốc của các loại hình kiến trúc về nhà ở vẫn mang hơi thở của kiến trúc nhà ở 

của người miền Bắc, người miền Trung cũng như các cư dân của vùng đất 

khác khi di cư vào vùng đất này khai phá. 

1.2.2.1 Một số dạng nhà tiêu biểu của người dân Nam Bộ 

Nhà có chái, Nhà nối , Nhà chữ Đinh, Nhà Bát dần, Nhà Thảo bạt. 

Ngoài ra còn có nhà chữ Công, nhà chữ Quốc, là dạng nhà rất hiếm gặp. Nhà 

nối đọi có nhà phụ nối dài, Nhà nối đọi có sân trong, Nhà chữ Đinh có sân 

trong, Nhà Bè, Nhà nữa sàn nữa đất. 

1.2.2.2 Bố trí tổng thể 

Trên tổng thể ngôi nhà của người dân Nam Bộ là trung tâm của một 

tổng thể gồm nhiều thành phần khác nhau hình thành nên, tùy thuộc vào vị trí, 

hình dạng khu đất, điều kiện kinh tế của gia chủ mà các thành phần của ngôi 

nhà có thể bị lược bỏ để thích ứng phù hợp, nhưng nhìn chung thì tổng thể 

ngôi nhà ngoài kiến trúc nhà chính thì thường bao gồm các thành phần sau: 

Cổng hay lối vào, sân, ao, vườn trái cây, khu vực chôn cất người đã khuất, 

khu vực chăn nuôi, khu vực sản xuất phụ, khu vực vệ sinh . 

1.2.2.3  Mặt bằng nhà ở 

 Tuy có nhiều loại mô hình, kiểu nhà khác nhau nhưng nhìn chung thì 

các thành phần trong ngôi nhà chính thì tương đối giống nhau bao gồm các 
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thành phần: không gian thờ tự, tiếp khách, không gian sinh hoạt chung, bếp, 

kho, không gian ngủ. 

1.2.2.4  Hình thức kiến trúc 

Một cách khái quát thì hình thức kiến trúc của ngôi nhà dân gian NB 

khá đơn giản, không quá cầu kỳ, không quá phức tạp, mộc mạc, khiêm 

nhường, không quá là phô  

1.2.2.5  Kết cấu 

Đa phần kết cấu tạo nên ngôi nhà dân gian NB đã có sự thay biến đổi, 

đa phần không cầu kỳ, chi tiết mộng mẹo không phức tạp. Tuy nhiên ở những 

ngôi nhà lớn hay gia đình giàu có thì hoàn toàn khác, hệ thống kết cấu chịu 

lực cho ngôi nhà bao gồm các loại cột, vì kéo, các liên kết. 

1.2.2.6 Lớp vỏ bao che  

Tường , Hệ thống cửa sổ và cửa , Mái ,Nền , Hàng ba  

1.2.2.7 Vật liệu 

 Nhà ở dân gian NB chủ yếu dùng vật liệu bền vững, có nguồn gốc từ tự 

nhiên có sẵn tại địa phương, không gây ô nhiễm, dễ dàng tái sử dụng và thay 

thế, ít ảnh hưởng tới HST khi khai thác để làm vật liệu xây dựng. 

1.2.3 Sự tương đồng của kiến trúc nhà ở nông thôn vùng NB với các xu 

hướng kiến trúc 

Về môi trường sinh , Về Năng lượng, Về Văn hóa bản địa 

1.3 Tổng quan về vùng đất Lái Thiêu, Bình Dương 

1.3.1 Vùng đất Lái Thiêu xưa 

 Ngày nay Lái Thiêu là một phường thuộc thị xả Thuận An của tỉnh 

Bình Dương, Lái Thiêu được xem là một trong hai khu dân cư và thương mại 

lâu đời nhất tại Thuận An, được thành lập từ thời vua Minh Mạng bắt đầu lên 

ngôi Vua năm 1820. Hiện nay tỉnh đã quy hoạch vùng cây trái Lái Thiêu trải 
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rộng 1.200 ha trên địa bàn 6 xã, phường: Vĩnh Phú, Lái Thiêu, An Thạnh, 

Bình Nhâm, Hưng Định, An Sơn.  

1.3.2  Hình thái không gian kiến trúc của nhà ở dân gian tại Bình Dương 

1.3.2.1 Bố cục tổng thể 

 Một cách tổng quát thì bố cục tổng thể của nhà ở dân gian tại Bình 

Dương không quá khác biệt so với bố cục tổng thể nhà ở dân gian NB. 

1.3.2.2  Một số dạng nhà ở dân gian tiêu biểu tại Bình Dương 

Theo hình thức thì có nhà chữ Đinh, nhà chữ Khẩu, nhà chữ Công. 

Theo sự phân chia về không gian thì có nhà ba gian hai chái, nhà 5 gian 2 chái. 

Theo hình thức kết cấu thì có nhà khung Rường (Xuyên chính), nhà Rọi (Cột 

giữa). 
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CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC - NHỮNG YẾU TỐ TIẾP CẬN KIẾN 

TRÚC BỀN VỮNG VẬN DỤNG CHO NHÀ Ở KHU VỰC LÁI THIÊU- 

BÌNH DƯƠNG. 

2.1 Cơ sở khoa học về đơn vị ở bền vững 

2.1.1 Cơ sở khoa học về quy hoạch đơn vị ở bền vững 

“Đơn vị ở bền vững là đơn vị ở đạt được và duy trì được sự cân bằng 

giữa các yếu tố về vật chất, mội trường, xã hội, văn hóa, kinh tế và các yếu  

tố liên quan khác trong cấu trúc và khuôn khổ trong hiện tại củng như 

trong tương lai”  

2.1.2 Các nguyên tắc của một đơn vị ở bền vững 

2.1.2.1 Nhận thức rõ về địa điểm và con người. 

 Các nhu cầu và khả năng đáp ứng của con người, con người và ứng xử 

với văn hóa cộng đồng xã hội 

2.1.2.2 Nhận thức rõ về tự nhiên và môi trường 

 Hiểu rõ về môi trường và HST xung quanh cũng như tác động của nó 

tới đơn vị ở. 

2.1.2.3 Tạo lập cuộc sống tốt đẹp cho con người 

 Tạo lập các không gian sống và làm việc phù hợp với mục đích sử dụng 

của con người 

2.1.2.4 Hợp tác cùng tham gia phát triển 

 Đội ngũ tư vấn thiết kế (nhà quy hoạch, kiến trúc sư, kỹ sư và các 

chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực liên quan khác nhau).Các cơ quan chức năng 

và quản lý của nhà nước. Các nhà thầu và đơn vị cung cấp tài chính. Các tầng 

lớp cư dân có liên quan trong đơn vị ở 
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2.1.3 Cơ sở khoa học về lý thuyết môi trường ở  

2.1.3.1 Loại hình cư trú trong nhà 

 Nhu cầu cư trú trong nhà của chúng ta thể hiện ở 3 mặt là: sinh hoạt 

hàng ngày, sức khỏe và tinh thần. 

2.1.3.2 Loại hình cư trú ngoài nhà 

 Dựa vào nhu cầu có thể chia loại hình cư trú ngoài nhà thành các loại 

hoạt động sau: Hoạt động thường kì, hoạt động định kì, hoạt động bất kì. 

2.1.4 Cơ sở khoa học về kiến trúc sinh thái 

 HST là khái niệm trung tâm trong nghiên cứu về sinh thái học, cũng là 

khái niệm cơ bản làm cơ sở tiếp cận kiến trúc vào sinh thái. HST là đơn vị cơ 

sở của tự nhiên, đó là quần thể các sinh vật và môi trường sống chung quanh, 

tồn tại trong một mối quan hệ hai chiều tác động qua lại lẫn nhau 

2.1.5 Cơ sở khoa học về kiến trúc xanh  

Kiến trúc xanh được hiểu là kiến trúc với sự góp phần của sinh thái, 

bảo tồn , bền vũng và cộng sinh mội trường. 

2.2 Các yếu tố tiếp cận đến mô hình kiến trúc bền vững  

2.2.1. Lịch sử về lý thuyết phát triển bền vững. 

 Xem bảng 2.3 

2.2.2 Yếu tố Môi trường tự nhiên của khu vực. 

2.2.2.1 Địa hình, đất đai 

Xem bảng  1.7 

 2.2.2.2 Khí hậu 

Các yếu tố khí hậu: Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26 – 270C, 

tổng nhiệt lượng hoạt động hàng năm khoảng 9500- 10.0000C, số giờ nắng 

trung bình 2400 giờ/năm. Lượng mưa trung bình khoảng 1800mm/năm, độ 

ẩm trung bình khoảng 80%. 
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2.2.2.3 Thủy văn 

 Khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu phân bố bên bờ sông Sài Gòn, độ 

dốc nhỏ nên dòng nước khá điều hòa, ít xảy ra lũ lụt 

2.2.2.4 Ô nhiễm 

Các khu công nghiệp và làng nghề thủ công gần với với hệ thống sông 

Sài Gòn và sông Thị Tính, điều đó gây nên hệ lụy về môi trường không hề 

nhỏ tại  khu vực này. Bên cạnh đó các hoạt động nông nghiệp như trồng cây 

ăn trái, chăn nuôi... cũng xả thải ra môi trường một lượng nhất định lượng 

phân bón và chất bảo vệ thực vật, động vật dư thừa 

2.2.3 Yếu tố Văn hóa - Xã hội của khu vực. 

2.2.3.1 Tôn giáo và Tín ngưỡng 

Yếu tố tôn giáo và tín ngưỡng là một yếu tố trải qua lịch sử đã được 

chứng minh không thể thiếu được trong việc tổ chức môi trường không gian 

sống của cộng đồng, do đó nghiên cứu các yếu tố này để đưa vào môi trường 

không gian ở của hiện tại và tương lai là việc vần thiết, qua đó đảm bảo yếu tố 

bền vững về mặt VHXH. 

2.2.3.2 Không gian giao tiếp cộng đồng 

Nam Bộ là sự gắn bó với hàng xóm láng giềng, người dân ở đây có mối 

quan hệ với hàng xóm, láng giềng thân mật hơn. 

2.2.3.4 Giáo dục và Y tế 

Các không gian kiến trúc của môi trường Giáo dục và Y tế có một vai 

trò quan trong trong việc phát triển con người. Các không gian này phải đáp 

ứng tối thiểu các nhu cầu cơ bản của các cư dân trong cộng đồng, cũng như 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế sao cho phù hợp với văn hóa và môi 

trường tự nhiên của địa phương. 
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2.2.4 Yếu tố Kinh tế của khu vực. 

Xét trên khía cạnh xây dựng của một ngôi nhà thì yếu tố kinh tế bền 

vững được tạo nên từ 3 loại chi phí sau : Chi phí kinh tế, Chi phí năng 

lượng, Chi phí môi trường. 

2.2.5 Yếu tố bền vững trong nhà ở nông thôn Nam Bộ  

2.2.5.1 Môi trường sinh thái, năng lượng  

 Kiến trúc nhà ở dân gian vùng NB hài hòa với bối cảnh và môi trường 

tự nhiên chung quanh của khu vực, tôn trọng, giữ gìn và phát triển các thành 

phần của HST như: thảm thực vật, mặt nước... 

2.2.5.2 Văn hóa bản địa 

Hình thức kiến trúc mang hơi thở của quá trình khai phá, bản sắc của 

cư dân địa phương và đặc điểm về điều kiện tự nhiên của vùng. Các không 

gian kiền trúc có tính mở làm tăng khả năng tương tác giũa con người với con 

người, giữ gìn và phát triển các mối quan hệ xã hội nhưng vẩn đảm bảo tiện 

nghi của từng cá thể, phù hợp với tập quán của cư dân điạ phương 

2.2.5.3 Kinh tế 

Vị trí xây dựng luôn ưu tiên chọn gần các con sông, đường đi và ruộng 

đồng thuận tiện cho các hoạt động sản xuất sản xuất và vận chuyển, Không 

gian nhà ở linh hoạt, có không gian riêng biệt thuận tiện cho các họat động 

kinh tế chính và phụ trợ.  

Các hoạt động kinh tế diễn ra ít tác động đến mội trường, đến HST. 

Các quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của con người được đảm bảo. Việc sử dụng 

các nguồn vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ tự nhiên làm giảm giá thành xây 

dựng nhưng cũng ít xâm hại đến môi trường và HST của tự nhiên. 

2.2.6 Cơ sở pháp lý 

Xem bảng 1.6 
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CHƯƠNG 3: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ TIẾP CẬN 

KIẾN TRÚC BỀN VỮNG VÀO MÔ HÌNH NHÀ Ở NÔNG THÔN TẠI 

LÁI THIÊU- BÌNH DƯƠNG. 

3.1 Nguyên tắc tổ chức mô hình nhà ở tiếp cận kiến trúc bền vững trong 

nhà ở nông thôn tại Lái Thiêu 

3.1.1 Nguyên tắc quy hoạch tổng thể 

3.1.1.1 Nguyên tắc quy hoạch tổng thể đối với điểm cư dân lâu đời 

 Nguyên tắc cải tạo và chỉnh trang các điểm dân cư lâu đời trong đơn vị 

ở cần tương đồng và phù hợp với hiện trạng của khu vực về: Mật độ xây dựng 

và chỉ tiêu xây dựng đất. Giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc và chất lượng của các 

công tình hiện có. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật, tiên nghi về môi trường. Khả năng 

về kinh phí đầu tư. 

3.1.1.2 Nguyên tắc quy hoạch tổng thể đối với điểm cư dân nông thôn mới. 

 Có sự tham gia của cộng đồng vào công tác quy hoạch là một điều tất 

yếu. Việc phát triển đơn vị ở theo dải, nằm trên các dải đất nằm dọc các con 

sông lớn hay trục giao thông đường bộ, như vậy vừa phù hợp với phong tục 

tập quán và lối sống của cuả cư dân nơi đây, củng như thuận lợi cho việc phát 

triển các vườn cây ăn trái đặc trưng. Khu đất được lựa chọn phải hợp lý để tiết 

kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên là đất đai cũng như bảo vệ chính môi 

trường HST của khu đất. Điểm dân cư thuần ở, về công trình công cộng,về hệ 

thống giao thông, hạ tầng kĩ  

3.1.2 Nguyên tắc bố cục khuôn viên khu đất 

3.1.2.1 Nguyên tắc bố cục khuôn viên khu đất với nhà thuần ở. 

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, nhu cầu, chức năng ở của mỗi hộ gia 

đình mà có thể lựa chon và thay đổi diện tích xây dựng cho mỗi công trình. 

Thiết kế tổng mặt bằng có thể dùng nhà chính và nhà phụ tổ hợp với nhau 

theo kiểu nhà chữ Đinh, nhà chữ Nhất cho phù hợp với truyền thống. Các 
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thành phần nhà chính, nhà phụ và các công trình phụ trợ nên gần nhau để 

thuận tiện cho các hoạt động sinh hoạt, giao tiếp và lao động sản xuất hàng 

ngày. 

3.1.3.1 Nguyên tắc tắc bố cục khuôn viên khu đất với gia đinh thuần ở kết 

hợp kinh tế du lịch tham quan. 

Khu ở gia đình và khu hoạt động kinh tế phải riêng biệt, có hàng cây 

xanh cách ly. Đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình và vừa đảm bảo phát 

triển kinh tế vườn du lịch tham quan. Có không gian riêng biệt để khách du 

lịch tham quan ăn uống và nghỉ ngơi. Khuôn viên khu đất nên gần trục giao 

thông chính Phải có kho chứa dụng cụ làm vườn và phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, khu chôn rác thải  

3.1.3 Nguyên tắc tổ chức không gian ở 

 Việc tổ không gian cần đảm bảo không gian tĩnh và không gian động, 

không gian chung và không gian riêng thuận tiện trong việc giao tiếp giữa các 

thành viên trong gia đình và đảm báo các yếu tố về mặt văn hóa truyền thống. 

Các không gian cần được tiếp cận với môi trường tự nhiên bên ngoài nhà. Cần 

có không gian chuyển tiếp, không gian đệm giữa bên trong và bên ngoài nhà, 

giữa con người với xã hội, con người với môi trường tự nhiên như yếu tố 

Hàng ba trong nhà ở dân gian vùng NB,  Các không gian cần linh hoạt, biến 

đổi cho phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của hiện tại và cho tương 

lai. 

3.2 Các giải pháp và chỉ dẫn thiết kế kiến trúc tiếp cận kiến trúc bền 

vững trong nhà ở nông thôn tại Lái Thiêu 

3.2.2 Giải pháp và chỉ dẫn về vi khí hậu cho thiết kế công trình 

3.2.2.1 Tổ hợp hình khối  và hướng nhà 

Hình khối và hướng của công trình ảnh hưởng tới sự di chuyển của các 

luồng không khí bên ngoài công trình và ảnh hưởng tới sự tác động của 
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BXMT lên lớp võ bao che củng công trình, tác động tới điều kiện vi  khí hậu 

trong nhà. Hướng nhà tốt nhất cho cùng Lái Thiêu là Nam và Đông Nam 

Chọn hướng nhà tối ưu để đón nắng ấm vào buổi sáng, đón gió mát,  khai thác 

được nguồn năng lượng mặt trời. Hướng nhà hướng ra trục giao thông chính, 

các công trình phụ trợ thì bố trí ở các hướng bất lợi hơn, hướng tây, che chắn 

các yếu tố bất lợi cho ngôi nhà chính. 

3.2.2.2 Cấu trúc các không gian chức năng trong nhà 

Có 2 hướng tiếp xúc trực tiếp với mội trường bên ngoài để đảm bảo 

thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên với các không gian chức năng quan trọng. 

Các không gian còn lại cần đảm bảo có tối thiểu một hướng tiếp xúc mới mội 

trường bên ngoài một cách trực tiếp hoặc dán tiếp thông qua các không gian 

chức năng khác.  

3.2.2.3 Thông gió, chiếu sáng tự nhiên và hạn chế BXMT 

Chiếu sáng và che nắng: Tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên để chiếu 

sáng vào công trình, hạn chế bức xạ mặt trời cho công trình đảm bảo các yếu 

tố khác như tránh mưa tạt, thông gió. Chống hấp thụ nhiệt qua lớp võ bao che 

Cây xanh và mặt nước. Giải pháp cây xanh. Giải pháp mặt nước. 

3.2.3 Giải pháp và chỉ dẫn về thiết kế tổ chức không gian ở. 

3.2.3.1 Không gian kiến trúc theo hướng  mở và có tính linh động 

 Thiết kế không gian kiến trúc theo hướng mở và có tính linh động  

nhằm tạo lập một môi trường gần hơn với tự nhiên đồng thời đảm bảo cho các 

hoạt động và giao tiếp của con người diễn ra thuận tiện và thoải mái. 

3.2.3.2 Không gian trong nhà tiếp xúc mội trường tự nhiên 

 Hình khối của công trình. Hướng của công trình. Diện tích các không 

gian chức năng trong công trình. Diện tích các không gian đệm, không gian 

chuyển tiếp . 
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3.2.3.3 Không gian chung 

Không gian chung là không gian để tiếp khách và thờ tự, đôi khi là 

không gian sinh hoạt chung của cả gia. Không gian sinh hoạt chung bao gồm 

bếp, phòng ăn,  

3.2.3.4 Không gian riêng 

Không gian riêng là không gian của các phòng ngủ, tùy thuộc vào số 

lượng của các thành viên trong gia đình mà số lượng thay đổi theo, thứ tự và 

vị trí dành cho các phòng này lại khác nhau, phòng ngủ sau hoặc 2 bên gian 

thờ hay khu vực thờ gia tiên thường là dành cho ông, bà hay cha, me và có lối 

đi liên thông với không gian chính, tiếp theo đó là dành cho con, cháu. 

3.2.3.5 Không gian Bếp 

Không gian bếp ăn không chỉ còn là chức năng nấu nướng và ăn uống 

mà còn có thêm nhiều chức năng khác nhau nữa, đôi khi nơi đây là nơi để các 

thành viên trong gia đình tụ họp, hay là nơi tiếp khách thân mật, vậy có thể 

nói bến là một không gian đa năng vừa là không gian sinh hoạt chung của gia 

đình, vừa là không gian nghỉ ngơi, không gian nhà kho .. tùy thuộc vào nhu 

cầu của mỗi gia đình mà không gian này có thể linh hoạt, thay đổi cho phù 

hợp. 

3.2.3.6 Không gian phụ 

Không gian phụ là các không gian chức năng như: nhà kho, nhà vệ sinh, 

nhà tắm, nhà kho hay khu vực diễn ra các hoạt động kinh tế. 

3.2.3.7 Chỉ dẫn cho không gian vườn cây ăn trái 

 Không gian vườn cây ăn trái có chức năng quan trong trong việc phát 

triển kinh tế của gia đình, việc phát triển vườn trái cây ảnh hưởng trực tiếp tới 

môi trường và HST xung quang, tác động trực tiếp lên sức khỏe của con 

người. Bố trí trồng cây ăn trái thành hàng, luống. Bố trí nhà vệ sinh cần thông 

thoáng, có cây xanh cách ly. Bố trí khu chứa và chôn chất thải hữu cơ riêng 
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biệt, tận dụng chết thải hữu cơ để làm phân bón. Cần có kho chứa và phải 

cách ly an toàn, sau khi kết thúc việc phục hồi cây theo từng khoảng thời gian 

cần gom các thành phần chất thải từ việc chăm bón lại và phân loại. 

3.2.4 Giải pháp và chỉ dẫn về thiết kế vỏ bao che cho công trình 

Nền nhà, Tường, Cửa, Mái 

3.2.5 Giải pháp và chỉ dẫn về vật liệu và kết cấu xây dựng cho công trình 

 Vật liệu mới nhà ở nông thôn vùng Lái Thiêu phải phù hợp với hình 

thức kiến trúc, phong tục tập quán và bối cảnh về văn hóa bản địa, phù hợp 

với điều kiện kinh tế của khu vực. Vật liệu xây dựng có nguồn gốc tự nhiên, 

hoặc có chứa các thành phần tái chế. Vật liệu làm Móng. Vật liệu làm 

Tường. Vật liệu Mái. Vật liệu kết cấu. Vật liệu nội thất. 

3.2.6 Giải pháp và chỉ dẫn về môi trường 

3.2.6.1 Bảo tồn sự đa dạng sinh học 

 Trước hết cần phải đánh giá chính xác các giá trị các loài  sinh vật  cần 

được bảo tồn, xác định rõ những tác đông nguy hại đến chúng. Mỗi loài sinh 

vật cần có một mức độ bào tồn riêng, nhưng nguyên tắc cơ bản là không giết 

hại, làm bi thương, đánh bắt hay làm tổn hại tới nơi mà chúng sinh sống. 

3.2.6.2 Giải pháp sử dụng nước bền vững. 

Tái chế, tái sử dụng nước mưa và thu gom nước mưa: Tái chế và 

tái sử dụng nước xám, nước đen: Xử lý cơ học. Một hệ thống xử lý nước 

đen thường bao gồm 4 công đoạn: Loại bỏ các vật thể rắn có kích thước 

lớn, cát, sỏi và vật liệu nặng khỏi nước. Phân tách chất rắn và dầu mỡ. 

Loại bỏ các chất hữu cơ tan trong nước thải Khử trùng nhằm loại bỏ các 

loại sinh vật có hại. 

3.2.6.3 Thu gom, quản lý  và tái chế chất thải 

Giảm thiểu nguồn thải.Tái sử dụng rác thải. Khu tập kết tái chế rác thải 

riêng biệt. 
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3.2.6.4 Tiết kiệm năng lượng 

Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, thủy điện. Tắt 

các thiết bị điện khi không cần thiết, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm. 

Sử dũng thiết bị điện tiết kiệm năng lương, Sử dụng các thiết bị, hệ thống dự 

trữ điện. 
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

 Kiến trúc bền vững là một trong những xu thế tất yếu của tương lai. 

Trong giới hạn nghiên cứu của luận văn, học viên chỉ tìm hiểu sơ lược 

về mục đích và tính hiệu quả cùa các xu hướng kiến trúc liên quan tới vấn đề 

môi trường sinh thái, năng lượng và văn hóa bản địa. Tìm hiểu quá trình hình 

thành và phát triển của ngôi nhà ở dân gian NB, qua đó tìm ra những đặc 

điểm tương đồng với xu hướng kiến trúc hướng tới yếu tố về môi trường, 

năng lượng và văn hóa bản địa đó là:  

Về môi trường sinh thái: Bảo vệ môi trường, tái tạo cảnh quan tự nhiên, kiến 

trúc cộng sinh, nương tựa với thiên nhiên, điều hòa VKH trong nhà, ứng phó 

với biến đổi môi trường tự nhiên, chủ yếu dùng vật liệu bền vững, có nguồn 

gốc từ tự nhiên có sẵn tại địa phương, không gây ô nhiễm, dễ dàng tái sử 

dụng và thay thế, ít ảnh hưởng tới HST khi khai thác để làm vật liệu xây dựng. 

Về Năng lượng: Vỏ bao che có khả năng thích ứng với khí hậu, ngăn chặn 

tác động của MXMT, khả năng chống nóng chống chói, chiếu sáng và thông 

gió tự nhiên, sử dụng tài nguyên nước tối ưu. 

Về Văn hóa bản địa: Tổ chức không gian theo hướng mở, không gian linh 

hoạt, liên kết cộng đồng, các không gian thờ tự trong nhà ở. 

 Vùng Lái Thiêu, Bình Dương là vùng đất đa văn hóa, chứa đựng đầy 

đủ các yếu tố bền vững của ngôi nhà ở dân gian vùng NB. Nơi này được thiên 

nhiên ưu ái, thuận lợi cho các hoạt động kinh tế phát triển và văn hóa xã hội, 

chịu ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, các hoạt động 

kinh tế tác động tiêu cực tới môi trường, HST và văn hóa bản địa.Các yếu tố 

của văn hóa xã hội mang bản sắc địa phương đang dần phai mờ và biến mất 

bởi quá rình đô thị hóa. Các yếu tố của vùng đất Lái Thiêu để tiếp cận vào 

thiết kế kiến trúc bền vững là: Yếu tố Môi trường tự nhiên của khu vực bao 
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gồm:  Địa hình, đất đai, khi hậu, thủy văn và sự ô nhiễm. Yếu tố văn hóa xã 

hội của khu vực bao gồm các yếu tố về tôn giáo và tín ngưỡng. Yếu tố kinh 

tế của khu vực bao gồm các yếu tố về chi phí cho các hoạt động xây dựng của 

ngôi nhà. 

Việc xem xét các yếu tố bền vững trong ngôi nhà dân gian vùng NB là 

một cơ sở quan trọng  xác định các yếu tố bền vững áp dụng cho vùng đất Lái 

Thiêu, để học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ cha ông đi trước trong việc 

thích ứng với môi trường tự nhiên, không gian kiến trúc phù hợp với phong 

tục tập quán của cư dân bản địa, tạo ra mối liên hệ gắn kết con người với cộng 

đồng xã hội, con người với môi trường tự nhiên. Tận dụng các yếu tố tự nhiên 

vào ngôi nhà để thông gió và chiếu sáng tự nhiên giúp giảm một lượng tiêu 

thụ năng lượng. Đảm bảo về yếu tố kinh tế cho người dân địa phương mà 

không làm ảnh hưởng lớn tới môi trường sinh thái, HST của khu vực. 

Với các cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn trên từ đó hình thành các 

nguyên tắc tổ chức và chỉ dẫn thiết kế cho nhà ở nông thôn vủng lái thiêu 

tiếp cận kiến trúc bền vững, đáp ứng các yếu tố về môi trường sinh thái, năng 

lượng và văn hóa bản địa. 

KIẾN NGHỊ 

 Dựa vào quá trình nghiên cứu và kết quả của luận văn học viên đề ra 

một số kiến nghị sau: 

Trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra một ngày 

càng nhanh chóng thì các yếu tố về môi trường sinh thái và văn hóa bản địa 

đang càng ngày bị hao mòn và biến mất, vậy nên rất cần sự quan tâm và có 

các giải pháp cụ thể từ  người dân và chính quyền. 

Ngôi nhà ở dân gian vùng NB mang gần như đầu đủ các yếu tố về môi 

trường sinh thái, năng lượng và văn hóa bản địa của kiến trúc bền vững, cần 

được quan tâm,  phát triển và bảo tồn hơn nữa. 



20 

 

 

Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở khoa học để nghiên cứu 

chuyên sâu hơn nữa về việc áp dụng  kiến trúc bền vững vào thiết kế nhà ở 

nông thôn trên hiện tại và tương lai
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