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  پيشگفتار
هاي خردمندانه و فكر شده، توجه بـه آسـايش            طراحي .پيشينة معماري كشور ما داراي نقاط قوت بسياري بوده است         

سازگاري با محيط پيرامون و اقليم و همسازي با طبيعـت از             بردار، بكارگيري هوشمندانة مصالح طبيعي و بومي،        بهره
خورند ولي در معماري معاصر شـاهد مـشكالت           مانده از گذشته به چشم مي        به جاي  جمله مواردي هستند كه در آثار     

  .رويه هستيم ناشي از ساخت و سازهاي بدون تعقل و بي
تبديل روستاها به شهر و گسترش روز بـه روز شـهرهاي كـشور       ترين شهرهاي جهان،    تبديل تهران به يكي از آلوده     

توجهي به مسائل زيست محيطي، كمبود و نقـصان   ود ساختمان سازي، بيقوانين و استانداردهاي موج  بدون توجه به  
هايي كه در اين زمينـه وجـود دارد، از جملـه     قوانين صحيح و مطابق با استانداردهاي جهاني و بسياري سهل انگاري     

ايي كـه بـشر     ه  اين مسائل نه تنها دركشور ما بلكه در تمام زمينه          .مسائلي هستند كه با آنها دست به گريبان هستيم        
   .درآن دخل و تصرف داشته است ديده ميشوند

انهدام محيط زيست و از بين رفتن آسايش و به خطر افتادن بقاي انسان در روي كـرة زمـين از جملـه تهديـدهايي                      
  .سازند  و لزوم برنامه ريزي و مقابله با وضع نابسامان موجود را نمايان مي هستند كه ما را احاطه كرده

  
يان، نقش مقولة معماري به عنوان يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار به جهت ايجاد محيطـي سـالم، درخـور               در اين م  

لذا با توجه به مشكالت بوجود آمده، اكنون انديشه حاكم بر معماري و ساخت و سازهاي مربوط بـه آن،                    . توجه است 
هاي جديد و با الهام از پيـشينه معمـاري            وريآ  هاي طبيعي و بكارگيري فن      گيري از انرژي    اين است كه بتوان با بهره     

  .سبز، به انطباق و تلفيق ميان طبيعت و مصنوع پرداخته شود
  

تفكر حاكم بـر  . ها در كشورهاي توسعه يافته انجام گرفته است ها و طراحي بر اين مبنا تحوالت بسياري در ساختمان  
هاي طبيعي و همسازي بيشتر  وري از انرژي ي بر بهرهشود بيشتر مبتن ساخت و سازهايي كه در اين كشورها انجام مي

آوري در جهت داشتن محيطي سالم و پايـدار و در خـدمت طبيعـت بكـار                 با طبيعت بوده و سعي بر اين است كه فن         
  .گرفته شود

شناسـي زيـستي،      شناسـي، اقلـيم     هـايي چـون بـوم       تـر دانـش     در دنياي امروز سعي بر اين است كه با نگرشي عميق          
  . آوري جهت خلق فضاهاي منعطف و هماهنگ با طبيعت بكار گرفته شوند ناسي و فنش جامعه
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هـاي سـبز و پايـدار خـصوصاً در كـشورمان بيـشتر             بريم كه لزوم احداث ساختمان      به هر حال در شرايطي به سر مي       
 عميـق در  شود، لذا توسط بسياري از معماران و طراحان كشورمان با پذيرش ايـن واقعيـت كـه تحـولي                   احساس مي 

دنياي معماري صورت گرفته، در جهت همگامي با اين تحول و در راستاي ايجاد بستر فرهنگي براي توسعه معماري      
  .باشند ها و تحقيقاتي انجام گرفته ولي با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيقات بسيار اندك مي سبز و پايدار، كوشش

  
قدام به تحقيقاتي در اين زمينه نموده است كه در اين نشريه و در آينده       شهر ا   در اين راستا گروه مهندسين مشاور ره        

هـاي سـبز و پايـدار، بـه تعريـف       اين نشريه با عنوان شناخت و لزوم سـاختمان    . در نشريات ديگري ارائه خواهند شد     
اميـد اسـت كـه مقبـول نظـر          . مباحث نظري و اهميت معماري سبز و هماهنگ با محيط زيـست خواهـد پرداخـت               

  .ارشناسان محترم قرار گيرد و در ايجاد معماري سبز و پايدار و خردمندانه اقدام شودك

  
  سعيد شهيدي                  

    مدير بخش تحقيق و توسعه                  
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  مقدمه
  

تغييرات انجـام شـده در روي    .آسايش و ايجاد شرايط الزم براي يك زندگي مطلوب، همواره هدف انسان بوده است           
 زنـدگي شـهري بـا       ابتـدا در  .  بدست بشر و به منظور ايجاد آسايش و رفاه انـسان صـورت گرفتـه اسـت                 ،ره زمين ك

شهرنـشين بطـور     جوامع، ولي با صنعتي شدند ش آغازهاي سنتي براي ادامه زندگي در كنار طبيعت          بكارگيري شيوه 
ر بـه دخـل و تـصرف در طبيعـت و            گسترش روزافزون صنعت منجـ    . نداي گسترش و تغيير شكل يافت      قابل مالحظه 

  .ها شد هاي طبيعي و جنگل  امكانات و منابع طبيعي، معادن، انرژيتخريب
  

اي از زمـان قـرار        اكنـون در مرحلـه      تـا جـائي كـه       انسان بصورت ناآگاهانه به تخريب محيط زيست خود پرداخـت         
 در اين زمينه صورت      وي توسطب تا كنون    هايي كه از گذشته    مباالتي و بي  ها  كه شاهد نتايج سهل انگاري     ستا گرفته

 بلكـه  زاز بين رفتن منابعي كه نه تنهـا انـسان امـرو    هاي ايجاد شده ناشي از توليدات صنعتي،    آلودگي .ميباشدگرفته  
 محـيط زيـست بـه     و بلكه نابودياي رسيده است كه زنگ خطر تهديد  به مرحله،نسلهاي آينده نيز به آنها نياز دارند 

 ، اكنون ديگر بشر نه فقط براي تامين شرايط آسايش بلكه براي حفظ بقـاي خـود و ديگـر موجـودات                     صدا درآمده و  
  . استناگزير به رفع اين تهديدات 

  
از . بـود  در پي ايجاد شرايطي در جهت هماهنگي با محيط زيست و بوجود آوردن محيط زيستي پايدار                  بايد   مي اكنون

يست و پايداري مصنوعات و فعاليتهاي انسان از جمله مـواردي هـستند        محيط ز  اين رو مباحثي همچون سازگاري با     
مصنوعات و تحوالتي كه انسان ايجاد كـرده        . هاي سازندگي دولتها در آمده و به آنها توجه ميشود          كه در رأس برنامه   

انـسان در روي    ترين، وسيعترين و ماندگارترين تغييراتي هستند كه         اصلي  ولي در اين ميان ساختمانها     يشمارنداست ب 
  ساختمانها فضاي ظهور و تكاپوي اغلب فعاليتهاي بشر چه در عرصـه هـاي كـار و       زيرا كره زمين بوجود آورده است    

 از ايـن رو   .باشـند    مـي  هاي مربـوط بـه زنـدگي روزمـره          و چه در زمينه    )نيروگاهها و غيره   سدها، ها، كارخانه (صنعت
 محيط زيـست    بر  بيشترين تأثير را   ،گيرد مي معماري آنها صورت     كه در نحوة ساخت وطراحي ساختارهاي      اشتباهاتي

  .خواهد گذاشت
  

آلـودگي ناشـي از سـاخت مـصالح          هاي سازندة مصالح سـاختماني،     توان به آلودگي ناشي از كارخانه      در اين رابطه مي   
 موجـود بـراي     هاي نامطلوب، صرف هزينه و اتـالف منـابع          و تأثيرات سوء رواني محيط     طبيعتغيرقابل بازگشت به    

   .ساخت و نگهداري ساختمانها اشاره كرد



 ٦

ترين موضوعات تحت پوشش و مطـابق بـا           ساختمانها به عنوان يكي از اصلي      بايست   است كه مي   در چنين شرايطي  
 سبز و سازگار با محيط زيست     بصورت   ساختمانهايي   .مسائل مطرح شده براي ايجاد محيط زيستي سالم ساخته شوند         

  . ساختمانهايي پايدارگر،و به تعريفي دي
  

هـا   ها در مقاطع تاريخي مختلف و براي همه زمان           حاكم بر سرزمين   ةهنر معماري ثبت كننده ديدگاه، بينش و انديش       
   .است ساختمان امري ضروري  يكهاي  دقت در ويژگي، از اين رواست

 مشكالت و معضالت موجود محـيط  ز بدليل بدر اين نشريه به موضوع لزوم وجود يك معماري س          ،بيشتر براي تبيين 
   .پرداخته شده است زيست جهاني ونيز معرفي ساختمانهاي سبز و پايدار
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  سبز و پايدار ساختمانهاي فهوم عناوين

  
 را در يـك موضـوع يـا         مانـدگاري   هستند كه وجود سازگاري با محيط زيست و        صفاتي سبز و پايدار در واقع       عناوين

 بـا پايـداري قـسمتهاي       ،زمـين  مصنوع مثالً ساختمان مشخص ميكنند با اين فرض كه پايداري كل مجموعه كـرة             
  .سازنده و تشكيل دهندة آن امكان پذير است

 مطلـوب اي انجام شـود تـا آن را در زمـره بناهـاي نمونـه و         بگونه ث ساختمان احدابايست طراحي و       مي بدين لحاظ 
هـا    تـرين تكنولـوژي      بـا بكـارگيري پيـشرفته      توانـد ب  ساختماني سازگار با محيط زيست، پايدار و هوشمند كه         ،آورد  در

  .گردد برداري  بهره
  

بـرداري     بهـره  بـراي ر كنار و به موازات آن       گيرد بلكه د     نه تنها در مقابل طبيعت قرار نمي       پايدار و سبز   ساختمان   يك

  .گيرد هرچه بيشتر از امكانات محيطي و تأمين آسايش انسان شكل مي
 تنظيم و كنتـرل     ،هاي پيشرفته و هماهنگ شرايط محيطي و طبيعي         با استفاده از سيستم     پايدار و سبز    ساختمان يك
  از عوامل و منابع طبيعي      حداكثر استفاده ها، سعي در  طرح معماري بنا عالوه بر زيبايي و عملكرد خوب فضا         . گردد مي

 و گياهان، براي تنظيم شرايط محيطـي و        )انرژي خورشيد، انرژي زمين گرمايي، باد      (تجديد پذير  هاي انرژي از قبيل؛ 

  .را داردبرداران  در جهت آسايش بهره
  

منظورهماهنـگ سـازي اكولـوژي و    و پايـدار و بـه   سازگار ي به محيطي  براي دستياب  ECO-TEC ساختمانهاي مدرن 

هـاي   سيـستم  اسـتفاده از   وانتخاب مـصالح مناسـب   ي،   معمار  دقيق طراحي .اند تكنولوژي پا به عرصة ظهور گذاشته     
 بايست از   براي دستيابي به اهداف معماري پايدار مي       است كه  هايي  ساختمان  از ويژگيهاي چنين   پيشرفته الكترونيكي 

  .  بهره بردآنها

  
ا ساختمان همگام با آخرين تحوالت تكنولـوژيكي در طراحـي و سـاخت بناهـاي بـزرگ دنيـا بـا كمـك                        بر اين مبن  

هـاي    مبـدل هـا،     نه  هاي هوشمند، گلخا    كننده نور خورشيد، پوسته     هاي منعكس   هاي هوا، آينه    تجهيزاتي مانند دودكش  
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 اسـتفاده بهينـه از انـرژي در كنـار            نيـز  ونموده و براي احتياجات ساكنين بنـا           اقليمي استفاده    ناصراز ع ... حرارتي و   
بدين منظور زاويـه تـابش آفتـاب،        . نمايد  بصورت پويا با اقليم مجاور خود ارتباط پيدا مي         ،هاي آينده   بهترين ساختمان 

سرعت و جهت باد و ديگر عوامل اقليمي در فصول مختلف كامال بر روي طرح سـاختمان سـنجيده و مـدل سـازي              
  .دنشو مي

  و در چرخـه توليـد     شـوند كـه    اي انتخاب مـي    هاي نوين به گونه    آوري مصالح با استفاده از فن    ،  اي پايدار در ساختمانه 
 از بين رفتن همچنين باوانجام پذيرد هاي فسيلي     در سوخت   بيشتري جويي  صرفه و  كمتر  مصرف انرژي  ،برداري بهره

  .شود كمترين آسيب به محيط زيست وارد آنها
گيـري از سيـستمهاي      كه بـا بهـره     نيز باشـد    يك ساختمان هوشمند   در عين حال   ميتواند   رسبز و پايدا   ساختمان   يك

عـالوه  ... هاي امنيتي و ايمني و  هاي روشنايي، سيستم   سيستم ،پيشرفته مختلف از جمله تنظيم گرمايش و سرمايش       
يش فيزيكـي، روحـي و      هاي نـو، آسـا     مندي از انرژي    و بهره  )هاي فسيلي   سوخت(رايج  هاي   جوئي در انرژي   بر صرفه 

  . دهدبرداران را تا حد بسيار بااليي افزايش  رواني بهره
  

  شـود   انسان بصورت هوشمند طراحي     پوست مشابهها   ترين تكنولوژي  با استفاده از پيشرفته   تواند    مي بنا   بيرونيپوسته  
العمـل نـشان     ود عكـس  همچنان كه پوست انسان در مقابل سرما، گرما، رطوبت و كـوران هـوا از خـ                . نمايد و عمل   

عـايق حرارتـي     و   هـا   هـاي دوجـداره و خـاص،كركره       شيـشه حـسگرها در    دهد، پوسته ساختمان نيز با استفاده از         مي
 حرارتـي در    اتـالف متحرك، در برابر مواردي همچون ميزان تابش آفتاب، سايه، كوران هوا، ديگر شرايط محيطي و                

العمـل نـشان     بوده و توسط يك سيستم كامپيوتري عكس       طي روز و شب و در طي فصول سرد و گرم سال حساس            
  .شود داده و كنترل مي

  
   سبز و پايداربه صورت  ساختمانها احداثلزوم

  
 زنـدگي    الگـوي  ،آوري بـا پيـشرفت فـن     .  كـشانيد  ندگي در طبيعت به زندگي در شـهرها        انسان را از ز    صنعتي تحول

 خود به جاي پوشش بيشتر و استفاده از لباسهاي گـرم،            كه انسانها براي گرم كردن     طوري، ب  شد دستخوش دگرگوني 
هـاي كـاري وسـايل       كننده استفاده نمودند، براي انجام كارها در منازل و محيط          هاي فسيلي به عنوان گرم     از سوخت 

 حتي در معماري نيز فضاهاي داخلي با استفاده از رنگهاي ساده بدون نقش و با اسـتفاده                   و اكنون  برقي اختراع شدند  
كـه در    شوند كه اين سادگي و كم رنگي خود از جهت رواني فاقد گرما اسـت، در صـورتي                   مبلمان ساده آراسته مي    از

هـاي ضـخيم و     و بيشتر بـا اسـتفاده از پـرده       گرفتند  برداري قرار مي    ي مورد بهره  گذشته فضاها با درجه حرارت كمتر     
  .اند شده مبلمان با رنگهاي گرم پوشش مي
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به اين ترتيب   . ها جاي خود را به تاسيسات گرمايشي و سرمايشي دادند           ن  ها و نورگيرها در ساختما     انب  بادگيرها، سايه 

گسترش صنعت در پـي گـسترش شـهرها و           و  به ارمغان آورد    براي انسان  ي را  آسايش و راحتي روز افزون     ،تكنولوژي
آمـار نـشان   . ا بـه شهرنـشيني رو آوردنـد   بالعكس ادامه يافت تا جايي كه از اواخر قرن بيستم، نيم بيشتر جمعيت دني         

 افزايش يافته ٢٠٠٠ ميليارد نفر در سال     ٧٥/١ به   ١٩٢٠ جمعيت شهرنشيني از يكصد ميليون نفر در سال          كهدنده مي
  . است

ات شـده و  جنگلهـا دسـتخوش تغييـر     وهاي طبيعي، كـشتزارها، مراتـع   در نتيجه هجوم شهرنشيني بسياري از زمين  
براي ترددها و ساخت و سازها، ايجـاد سـرمايش و           . اند  شهرها طبيعت را منهدم نموده     بنابرآنو زيرساخت و ساز رفته   

روز افـزون شـده   ... و در نتيجه آلودگي هوا و آلودگي صوتي و ف انرژي و سوخت افزايش يافته      مصر ،... گرمايش و   
  .نمايند بلعند و در عوض زباله و آلودگي ايجاد مي شهرها انرژي را مي. است

بـرداري     نياز به بهره برداري از منـابع طبيعـي نيـز بيـشتر شـده بطوريكـه بهـره                   ، پيشرفت صنعت  ةنتيجردطرفي  از  
 مثال در فرآيند تبديل مواد به محصوالت     بعنوان. غيرمنطقي از منابع طبيعي منجر به نابودي تدريجي آنها شده است          

 طبيعت شـاهد  بهاكسيدكربن و ديگر گازهاي مضر و سمي    ي با ورود گاز د    ،مورد نياز و يا تبديل مواد به موادي ديگر        
ران و  محيطي، بـراي جـانو       ن و مشكالت زيست   واي زمين، از بين رفتن اليه از       هايي مانند اثرات گلخانه     ايجاد پديده 

  .هستيمچنين انسان هم
  

  
  اي پديدة گلخانه
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  شوند، بسياري از محـصوالت سـاخته   ت مياي كه در حين ساخت محصوالت وارد طبيع   از مواد آالينده   همچنين جدا 
بعضي محصوالت نيز در حين . گردند  بوده و به چرخه محيط باز نمي غير قابل تجزيهخود، عمر مفيد   طي  شده پس از  

  .كنند ميتوليد  مواد سمي ،استفاده
  

فاده از كودهـاي    اسـت بـا    بـراي رشـد گياهـان      با استفاده از سـموم شـيميايي و       براي مقابله با آفات كشاورزي      انسان  
  . مواد غيرطبيعي را وارد چرخه حيات كرده است،شيميايي

ها و مراتع عالوه بر تخريب سطح زمين كه خود باعـث تـشديد باليـاي طبيعـي ماننـد سـيل                        با از بين رفتن جنگل    
امنظم ن .گيرد  زيست نيز بطور كامل و به درستي صورت نمي          اكسيدكربن از محيط    شود، توليد اكسيژن و جذب دي       مي

  .ه استشدن چرخه طبيعت مشكالت متعددي را براي جانوران زنده و بويژه انسان بوجود آورد
 احتياج انسان به استفاده از انـرژي بيـشتر و بيـشتر گرديـد، ولـي اكنـون در                   ، ناقص ةبراي ادامه زندگي در اين چرخ     

هـاي فـسيلي كـه بخـش اعظـم        انـرژي اً، خـصوص هـستند انرژي نيز رو به اتمـام  ايم كه منابع   اي قرار گرفته    مرحله
  .دنده هاي موردنياز را تشكيل مي انرژي

  
به دو گروه اصلي تشكيل دهنده را شوند  هاي زيست محيطي مي هايي كه موجب دگرگوني فرآيندتوان   در مجموع مي

 اي  خـه چر سياسي جهان يعني كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه نـسبت داد و بـا                  -نظامهاي اجتماعي 
  .گذارند را نمايش داد  رابطه آنان با تاثيراتي كه هر يك بر محيط زيست مي،صورت شكل ذيلب
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  پديدة بارانهاي اسيدي

  

بـين رفـتن     و رفاهي براي نـوع بـشر، بـا از            يرغم ايجاد تحول صنعتي و بوجود آمدن بسياري از امكانات آسايش          يعل
هـا و منـابع    شت به محيط، آلودگي محيط زيست، از بين رفـتن انـرژي   مواد غير قابل بازگ   توليدچرخه طبيعي مواد و     

گر از بين رفتن طبيعت و در نتيجه از بين    كنار صنعت بشري، نظاره   تمام شدني اكنون به جاي حضور طبيعت بكر در          
  .ها و منابع موجود در آن هستيم رفتن انرژي

ديگر مشكالت زيست محيطي تأثيرات مستقيم بـر روي         عالوه بر اينها آلودگي هوا، آلودگي نوري، آلودگي صوتي و           
   .سالمت انسانها گذاشته و اكولوژي را دچار دگرگوني نموده است

 ايجاد ساختمانهاي سبز و در عين حال پايدار با توجـه بـه معـضالت زيـست            ،با اين نگرش و لزوم كاهش مشكالت      

  .محيطي كه وجود دارد بيشتر مشخص ميشود
  
  .شود اشاره مي زيست محيطي هاي آلودگيز ا برخيادامه به در

  
  آلودگي هوا •
  

 بطـور مثـال   ،  شيوة زندگي است  و تغيير   صنعتي شدن    داليل متعددي دارد كه البته ريشة اصلي اكثر آنها           آلودگي هوا 

انسان ناچار بـه انجـام    خانه و محل زندگي را از محل كار جدا كرده است و اين جدايي باعث شده كه    ،صنعتي شدن 
)  و گازوئيـل   ، گـاز  نفـت، بنـزين   ( سوخت فسيلي    مصرف متكي به    جابجايي خود  اينرتهاي كوتاه و بلند باشد و       مساف
  . باشد مي

 و SO3 و SO2هاي ديگر محيطي هستند كه از طريق آنها گازهـاي    صنايع نيز از آالينده   و هاي تجاري، خانگي   بخش

CO2يابد  به ميزان زيادي انتشار مي .  
  

 توليـد   هاي متفاوت   گرما از طريق سوخت   .  نيز در ميزان آلودگي محيط زيست نقش بسزايي دارد         انتخاب نوع سوخت  

 گازهاي طبيعي و يا از طريق انرژي  وسنگ، نفت تواند از طريق سوزاندن چوب، ذغال و ذغال توليد گرما مي. شود مي
  .اتمي، انرژي خورشيدي و برق بدست آيد

گردد كه در مقايسه با سـوخت گازهـاي           كربن توليد مي    اكسيد   ميزان زيادي دي   ،هاي فسيلي   در اثر استفاده از سوخت    

  . ميزان آن دو برابر است،طبيعي
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 هاي در دسترس براي استفاده، انرژي خورشيدي، انرژي باد و آب و انرژي زمـين گرمـايي              ها و انرژي    بهترين سوخت 
وان برق مورد نيـاز بـراي سـرمايش، گرمـايش و ديگـر        ت  كه با استفاده از آنها مي     هستند   )پاكهاي   انرژياصطالحاً  (

  .  نمودتهيه  راموارد مصرف
تـوان بـدليل وجـود عوامـل مـؤثر ديگـر             هاي ناشي از آلودگي هوا را نمـي        مير و تعداد بيماري    هرچند ميزان مرگ و   

ـ                        ه جـاي   بدرستي تخمين زد ولي واضح است كه اين آلـودگي روي سـالمتي انـسان و جـانوران اثـرات نـامطلوبي ب
 ،اين دسـت   اي زمين و بسياري مسائل از      ن، اثرات گلخانه  وعدم رشد صحيح گياهان، از بين رفتن اليه از        .  گذارد  مي

  .دنباش نتيجه آلودگي هوا مي
  

 آلودگي درون فضاهاي زيستي نيز خود باعث بروز مـشكالتي           ،هاي ايجاد شده در فضاهاي شهري      گذشته از آلودگي  
 ساختمانهاي معمول، از نظر زيست محيطي زيان آور  بسياري از ترديدي نيست كه وده استبرداران آن ش   براي بهره 

باشند، كيفيت هوايي است كـه        اينگونه ساختمانها با آن روبرو مي      ساكنينمسئله مهمي كه      . ميباشند و غير اقتصادي  
رود، بين يك سوم تـا نيمـي از    ر ميبدليل نوع طراحي ساختمانها و مواد مصنوعي كه در آنها بكا. نمايند استنشاق مي 

  .باشند آنها آكنده از هواي آلوده ميفضاهاي 
   

چنـين سـاختمانهاي   . تـر از هـواي بيـرون اسـت     در بعضي از موارد، هواي ساختمانها، تا ميـزان صـد در صـد آلـوده               
   و  تمـام كلروفلـور    يباً يك چهـارم از     در ضمن تقر   .باشند  مي ساكنين آن ، مخل سالمتي و راندمان توليدي       »بيماري«

 و نيز چرخه توليـد مـصالح سـاختماني متـصاعد            ساختمانهان، در اثر تهويه مطبوع      و از اليةمخرب   (CFC)هاي    كربن
  .دنگرد مي

  
  آلودگي نوري •

  

تواند بصورت استفاده از نور كم،  آلودگي نوري، موضوع ديگري است كه كمتر به آن توجه ميشود، اين آلودگي كه مي
باشد، قادر خواهد بود اثرات زيان بـار        ...  نور از محل يا زاويه غير صحيح و         تابش )از نظر نوع و رنگ    (ور بد   نور زياد، ن  

خـستگي،    خيرگي، برهم خوردن تمركز افكار،     توان به  فراواني را بر روي افراد بدنبال داشته باشد كه از جمله آنها مي            

  . اشاره نمود…ديدگي و  آسيب
  

  آلودگي صوتي •
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 از   كـه   براي انـسان بوجـود آورده اسـت        اًبسياري از جمله آلودگي صوتي خصوص     عتي و شهري مشكالت     زندگي صن 
 شديد بـودن آلـودگي صـوتي محـيط          .عدم تمركز اشاره نمود     و هاي اعصاب  به سلب آرامش، ناراحتي   توان    جمله مي 

  .شود گسيختگي روحي و ضعف جسماني و ناشنوايي افراد ميموجب 
 محاورات و ساير اصوات انساني يا       ،آن نمونة باشد، ت ممكن است فضاي مستقيم اطراف ما      سرچشمة بعضي از اصوا   

بعضي از اصوات نيز منشأ خارج از ساختمان دارند، اصواتي ماننـد           .ماشين آالت مكانيكي مربوط به يك فعاليت است       
هاي جـاري   ي مربوط به فعاليتها  يا هواپيما، سروصداي زمين بازي، صداي باد و نوفه       قطارسروصداي وسايل نقليه،    

  .اند و روز مره از اين جمله
  

اي در زمينه حفظ محيط زيست صورت گرفته است ولي باتمام            هاي همه جانبه    اكنون در بسياري از كشورها كوشش     
  :طور مختصر از اين قرار استده در زمينه مسائل زيست محيطي بها اطالعات بدست آم اين تالش

  
 سال آينـده  ٢٠ هكتار از اراضي جنگلي كرة زمين ويران ميشوند كه اگر اين روند ادامه يابد، تا              ميليون ١١  ساالنه    -

  . وسعت كشور هندوستان خواهد بود اندازةميزان زمينهاي از بين رفته به
هاي فرهنگي همـة كـشورها را تهديـد     ها، شهرها و ميراث ها، درياچه  بارانهاي اسيدي به ميزان وحشتناكي، جنگل    -
  .د كه حاصل آن آلودگي بيش از حد زمين استنكن يم
افزايد و موجب گـرم شـدن كـرة زمـين       استفاده از سوختهاي فسيلي، روز به روز برميزان دي اكسيد كربن هوا مي     -

بنابراين  سطح زمينهاي كشاورزي قابل كشت درسالهاي آينده كاهش خواهـد يافـت، سـيالبهاي بيـشتري                   . ميشود
اي  در وضـعيت اقتـصادي و         حلي روي خواهد داد و ديگر ضايعاتي كه ناهنجاري هـاي عمـده            بويژه در شهرهاي سا   

  .به همراه خواهد داشتايجاد خواهند كرد، اجتماعي همة كشورها 
  

مين آسايش و راحتي انسان باشد، قدر مـسلم آسـايش           أاگر هدف اصلي صنعت و تكنولوژي، ت      در نگاهي كالن حتي     
هايي كه در آخر او به آنها نيـاز          كند و با از بين رفتن انرژي       اني كه او در آن زندگي مي      انسان بدون درنظر گرفتن جه    

  . امري دور از منطق است،دارد
  

دادن طيف وسيعي از بحرانهاي محيطي،  خ  انسان با جهان طبيعي، به دليل راكنون بيش از سي سال است كه رابطه 
هـاي    در سطح وسيع موضوعات توسعه پايدار، اسـتفاده از انـرژي          . تهاي خاص و گاه آزارنده درآمده اس       در رده مقوله  

  .س برنامه بيشتر حكومتها در آمده استأ اكنون در ر،توجه به محيط زيست و پاك
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شود شامل مباحثي   در ارتباط با صنعت مطرح مي عالوه بر مسائلي كهمحيطي در اين راستا پرداختن به مسائل زيست
  .باشد  مي زيست و پايدار نيزمحيط با ازگار س ساختمانهاياحداث مانند

  

  
  محيطي كشور مسائل زيست

  
گرچـه  . اي بحرانـي رسـيده اسـت     كشور ما با مشكالت زيست محيطي متعددي روبرو است كه شدت آن بـه نقطـه               

هـاي    سيس شد، اما حل مشكالت زيست محيطي كه نياز به برنامـه           أ ت ١٣٥٠سازمان حفاظت محيط زيست در سال       
  .است  ناديده گرفته شده، صنعتيتوسعة دارد، اغلب به علت اهداف سياسي و بلند مدت

  
،  ولـي پـس از آن      يس پاركها و بناهاي ملي بوده اسـت       سأ، حفاظت محيط زيست منحصر به ت      ۱۳۵۷ سال   پيش از تا  

. يـد بـه آن توجـه گرد  نيـز  توجه به مسائل زيست محيطي در تئوري بهبود يافت، تا حدي كه حتي در قانون اساسي              
هاي بعد  در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل         “: گويد  اصل پنجاهم از قانون اساسي مي     

هاي اقتـصادي   از اين رو، فعاليت. گردد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي        
  .”بران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع استو غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل ج

رويـه درختـان، ورود     شده است، قطـع بـي  ي و بعضاً جبران ناپذير محيط زيست دچار ضايعات فراوان  ،ملليكن در ع  
هـاي شـيميايي بـراي     كـش  ضابطه از كودها و آفـت   به آبها و خاكها، استفاده بي     ... ضايعات و مواد آالينده شيميايي و     

  . اساسي نموده استخسارات محيط زيست كشورمان را دچار ،...ز و مزارع و فضاهاي سب
  

تـرين شـهرهاي      رديف آلـوده  ده تا در شهري مانند تهران كه هم       همچنين عدم توجه به مسئله آلودگي هوا موجب ش        
مـر   خاك نيز به شدت آلـوده شـده و از ع           ،، در اثر بارانهاي اسيدي    وه بر به خطر افتادن جان انسانها      جهان است، عال  

 از نقـاط ديگـر جهـان دچـار مـشكالت و         ير حال كشور مـا ماننـد بـسيار        هبه   . كاسته شود   نيز مفيد مصالح و بناها   
 مقابلـه بـا ايـن    در جهـت گام مهمي  ساختمانهاي پايدار و سبز ، احداث در اين باره    و بحرانهاي زيست محيطي است   

  .مشكالت است
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  رهاي زيست محيطيمعماري معاصر و تحوالت ناشي از معيا

  
هـا كـه مـأوا و محـل           سـاختمان . صنعت ساختمان سازي يكي از صنايع  گسترده و پيشرفته در جوامع صنعتي است             

  .اند هاي بسيار پيشرفته طراحي و ساخته شده هاي گذشته با استفاده از تكنولوژي استقرار انسانها هستند در دهه

» مـدرن «هاي بزرگ شيشه، منجر بـه طراحـي سـاختمانهاي اداري             م جا زماني ارزاني قيمت نفت و توانايي توليد      هم
از آن زمـان، تحـوالت در معمـاري،    .  مـيالدي شـد  ٥٠  در دهـة  MIES VAN DER ROHEتوسط معماراني ماننـد  

  .بودمدرن  سبك ست مدرنيزم تنها پاسخي سطحي بهخصوصاً پ

  
ت، توسط معماران بزرگ دنيـا و بـراي ايجـاد     معروف اسHIGH TECشيوه ديگر معماري معاصر دنيا كه به معماري 

  .وري بسيار باال و نمونه ابداع شد هاي با بهره ساختمان
فاده از  و اسـت مـصنوعي گيـري از انـواع مـصالح طبيعـي و يـا           هاي نوين ساخت، بهره      بكارگيري شيوه   سبك  در اين 
اي با تكنولـوژي بـاال تبـديل         ه مجموعه هاي نوين را ب     ، معماري و تأسيساتي، ساختمان    يا  سازه ةهاي پيشرفت   سيستم

  .نموده است
  

 محيط زيست، ساخت و سازهاي مربوط        در كه يكي از عوامل مهم ايجاد تغييرات      را دارند هايي اين فلسفه     ليكن گروه 
گـردد و   باشد و در اثر گسترش ساخت و سازهاي شهري هر روز به ميزان زيادي از طبيعـت منهـدم مـي                 به ابنيه مي  
هاي  شود كه بيشترين آن در اثر سوخت ميزان زيادي انرژي مصرف مينيز ن براي توليد مصالح ساختماني عالوه بر آ  

ها اعم از ايجـاد گرمـايش، سـرمايش،     گردد، همچنين براي تنظيم شرايط محيطي داخل ساختمان        فسيلي حاصل مي  

د و مـصالح بكـار گرفتـه شـده در           شـود و نيـز  بـسياري از مـوا             ميزان بااليي انرژي بكار گرفته مـي       …روشنايي و   
با . شوند و در محيط زيست استحاله نميها پس از گذراندن عمر مفيد و انهدام ساختمان قابل بازيافت نبوده    ساختمان

تكنولوژي ابزار است و نه غايت و ما با تكنولوژي مدرن شرايط زيستي كره زمين را بـه            «اين شعار كه    با واين اعتقاد   
) اقليمـي (، خواسـتار تغييراتـي در معمـاري و در جهـت رعايـت معيارهـاي زيـست محيطـي                     »يـم ا  مخاطره انداختـه  

  .گروههاي طرفدار محيط زيست در اروپا هستند” تك هاي“يكي از منتقدان سبك.اند شده
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اده ها معتقدند كه انسان با اتكاء بيش از حد به تكنولوژي، زيست بوم كره زمين را در معرض نابودي قرار د                      اين گروه 

  در آينـده،   است و اگر تعادل شكننده زيستي موجود در كره زمين به هم بخورد، بازگشت به شرايط زيـستي مناسـب                   
  .امري مشكل و يا غيرممكن خواهد بود

 ديده "تك هاي"شي در بينش فكري و كارهاي طراحي معماران چرخ ، از اواسط دهه هشتاد،اين اعتراضات باتوجه به 
  .شود مي

  
 استفاده   نحوة  در  اشكال هلك با اعتقاد به بينش پوزيتويسم، معتقدند كه مشكل تكنولوژي نيست، ب           "تك  اي ه "معماران

شود كه با استفاده ازتكنولـوژي        بر اين اساس امروزه در كارهاي اين معماران مالحظه مي         . صحيح از تكنولوژي است   
ي زيرزمينـي و گياهـان بـراي تنظـيم شـرايط            هـا   سعي در استفاده حداكثر از عوامل طبيعي همچون آفتاب، باد، آب          

خوانـده  ) تكنولـوژي  +اكولـوژي (” ECO TEC“ها كه به نام اكوتك نلذا در معماري جديد آ.  دارندمحيطي ساختمان
برداري بيشتر از  د، تكنولوژي نه تنها در مقابل طبيعت قرار ندارد بلكه سازگار با آن و در كنار آن سعي در بهره       نشو  مي

  . تأمين آسايش انسان داردويطي امكانات مح
  

در كارهاي اخير اين معماران همواره  .هستند) معماران بنام دنيا (پيشگامان اين سبك نورمن فاستر، رنزو پيانو و راجرز        
هاي آنها مقاطعي از بنا وجود دارد كه در آن نحوه اسـتفاده از عوامـل اقليمـي بـا      هاي زيباي ساختمان در كنار عكس 

 تابش آفتاب و سـرعت و جهـت بـاد در            ةشكل ساختمان نيز با توجه به زاوي      . ف نشان داده شده است    تمهيدات مختل 
  .فصول مختلف سال طراحي شده است

   
انـد و در برابـر شـرايط مختلـف اقليمـي بـا اسـتفاده از                   صورت هوشمند طراحـي شـده     ها ب   همچنين پوسته ساختمان  

پرسـت   راجرز از اين ساختمانها به عنـوان آفتـاب  . دهند نشان ميالعمل مناسب از خود   عكس،هاي كامپيوتري   سيستم
  .دهد موجودي كه خود را باشرايط مختلف محيطي تطبيق مي. برد نام مي

  
 چشم و بيوتكنولوژي، جايگزين     هاي پنهان از     معماري، ميكروالكترون  گويد؛ در   هاي آينده مي    راجرز در مورد ساختمان   

  .د شدنهاي مكانيكي خواه سيستم
 ر چهارچوب متحرك و متحول كه كـامالً  آن همانند سيستم ارگانيك جدايي ناپذير، در زيساكنينها، شهر و    اختمانس

اي، يـك پوسـته        سازه عناصرها و ساير      ها و پانل    به جاي تيرها و ستون    . دنگير   مي دقيق و به اندازه طراحي شده قرار      
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هـاي الكترونيـك و       هاي متحرك بـا اسـتفاده از سيـستم          روبات شبيه    كه  هم پيوسته جايگزين خواهد شد     ممتد و به  
  .هاي زنده را خواهند داشت بيوتكنولوژي، بسياري از خصوصيات ارگانيسم

  
 عـصبي الكترونيـك، تغييـرات محيطـي را         هاي انعكاسي بـا اسـتفاده از دسـتگاه          هاي معماري، سيستم    در مورد سازه  

 د، بـار و نيروهـاي وارده را بـه         نقـبض و منبـسط كـردن خـو        هاي بـدن بـا م       احساس خواهند كرد و همانند ماهيچه     
  .كنند هاي مختلف كالبد بنا منتقل مي قسمت

جديدي قرار گرفته است كه در آن پايداري مرحلة ساخت و ساز بناها در  و معماري،هاي انجام شده جه به حركتبا تو
  .ودش ها و سازگاري آنها با محيط زيست از اصول اوليه شناخته مي ساختمان
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  .صرفه جويي در انرژي، نه به عنوان هدف بلكه نوعي معماري سازگار با محيط زيست
  ۱۹۹۷_ آلمان  _ بانك تجاري در فرانكفورت

   نورمن فاستر و همكاران:معماران
  

اي مطلـوب بـا مـسائل حفـاظتي و            گونـه   نـد هوارسـاني طبيعـي را بـه        ن كه بتوا  ندا  هشد  در اين پروژه ساز و كارهايي در نظر گرفته          
  .دنبندي ساختمان درآميز عايق

  
هاي آن داراي انحنـايي خفيـف          متر ارتفاع دارد و گوشه     ١٩٠ طبقه كه حدود     ٥٠اين ساختمان عبارت است از يك برج مثلث شكل          

 همان محوطـه قـرار گرفتـه        اين برج به همراه سكوي آن، در واقع تكميل كننده ساختمان بانك تجاري ديگري است كه در                . است
هاي پياده تازه، يك ميدانچه عمومي و همچنين گسترش سرسراي بانـك        اين ضميمه جديد در مجموع باعث ايجاد گردشگاه       . است
  .در اين پروژه چند دفتر اداري، چند آپارتمان و چند فروشگاه نيز لحاظ شده است. شود مي
  

به بيان ديگـر، هـر   . جايي مفهوم اصل كلي هسته مركزي است    اي معمول، جابه   هاي شيشه   نقطه عطف اين ساختمان، برخالف برج     
از ايـن   . گيـرد   هاي بهداشتي را در بـر مـي         ها، و سرويس    ها، رامپ   سه گوشه اين برج، هسته مربوط به خود را دارند، كه باالبرها، پله            

اين آتريوم، براي ممانعـت از گـردش   . وجود آورده است لحاظ، مركز اين ساختمان خالي است، و در نتيجه آتريوم بسيار بلندي را به               
  .شده استها جدا  از ديگر قسمتاي   طبقه با سقف شيشه١٢هوا يا انباشت دود، در هر 

  
چي در تمـام ارتفـاع بـرج تعبيـه        و به شـكل مـارپي      دنداروجود  برابر با ارتفاع چهار طبقه      هايي    بعضي از طبقات ساختمان، باغچه    در  

آورند كه بـا توجـه بـه     هايي با كيفيت بسيار باال به وجود مي     ها خرده اقليم     خاصيت تصفيه كنندگي گياهان، اين باغچه      بنابر. اند  شده
به طور  . اند  تهويه طبيعي آتريوم و اين باغچه اجزاي تفكيك ناپذير اين پروژه          . ندنك  اند، فرق مي    ارتفاع و جهتي كه در آن قرار گرفته       

ز به قسمي انجام گرفته است كه نور طبيعي از جهات مختلف و همچنين تنوعي از ديد ـ به خـارج، بـه    كلي آرايه مناطق مختلف ني
  .آورند ها و آتريوم ـ را فراهم مي سمت باغچه

  
. اسـت ي حـل سـنجيده ا      انـد، راه    هاي قسمت اداري مشرف به آتريوم، كه به منظور تهويه طبيعي در سرتاسر سال تعبيه شده                 پنجره

اي عالي را بـا هـواي    طرفه نما رابطه توان تعميم داد، يعني پوسته سه اصل رابه دفاتر واقع در دورتا دور ساختمان نيز مي         البته همين   
  .آورد آميزد، به وجود مي خارج، كه با سايه ايجاد شده از ساختمان در هم مي

اي از قطعات شيشه عـايق كننـده ـ در داخـل ـ و پوسـته         فضايي خالي است كه مابين پوسته دواليهسيستم روكار نما، در بردارنده
سازد و بدين ترتيب سـاختمان را در برابـر تغييـرات جـوي محافظـت       اي ـ در بيرون ـ قرار گرفته و امكان تهويه را فراهم مي   ساده
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تهويـه طبيعـي   . شـود   در پوسته خارج وارد ايـن فـضاي خـالي مـي    از سوي ديگر، هوا از طريق درزهاي يكسره تعبيه شده         . كند  مي
البته زماني كه   . تر شده است    توانند به صورت دستي يا مكانيكي باز و بسته شوند، كامل            هايي در دفاتر، كه مي      همچنين با تعبيه پانل   

طـور  بافتـد؛ و   كار مـي  ي شده در طرح بهبين سازد، سيستم تهويه مكانيكي پيش   شرايط جوي، استفاده از تهويه مطبوع را ناممكن مي        
  .شود كلي در زمستان، از سيستم فرعي گرمايشي با كنترل ترموستاتي استفاده مي

هدايت گرما از طريق نما، كاهش تاثير تابش مستقيم نور خورشيد، و به تبع آن به حداقل رساندن نياز به تهويه مطبوع مـصنوعي و                         
به همين جهت، اصل بنيادي نهفته در طـرح ايـن سـاختمان، مـسئله اقتـصادي                 . اند  وژه بوده مصرف انرژي، از اهداف اصلي اين پر      

براي نيل به اين هدف، يعنـي امكـان تهويـه طبيعـي در بيـشتر      . محيطي بر اساس تهويه طبيعي بوده است        انرژي و آسايش زيست   

  .ندهايي از طرح بسيار مؤثر بوده ا تسازي طرح به كمك كامپيوتر و تهيه ماك اوقات سال، تحليل نما و همچنين شبيه
  

  

  

  

  

 ارتباطي و   هاي  اي از پالن طبقات برج، هسته       نمونه
بـدين  . هاي ساختمان قـرار دارنـد        در گوشه  خدماتي

 ها  زي براي تعبيه آتريوم و باغچه     ترتيب، بخش مرك  
  . آزاد شده است
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اين نمودار چگونگي جريـان هـوا در درون         
هــاي  بخـش .دهـد  سـاختمان را نـشان مــي  

 بيـرون و    اداري پيراموني مستقيما از هواي    
 سـاختمان تهويـه     جهتاز طريق نماي سه     

هــاي اداري داخلــي از  شــوند و بخــش مــي
  .گردند ها تهويه مي طريق باغچه

هـاي اداري و منـاطق        ترك بين بخش  بخشي از ساختمان ، كه در آن فصل مش        
هـا در     فضاهاي كار مستقيما بـا ايـن باغچـه        .شود  منظر سازي شده، مشاهده مي    

  .گردند يب از تهويه طبيعي برخوردار ميتهستند و بدين تر ارتباط 
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  )ها محل كنار باغچه( نمايي از داخلي ساختمان
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هاي داخلي، از نور طبيعي ( Plaza )  كافه ترياي واقع در يكي از ميدانچه
  .برخوردار است
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  تحول سبز در معماري

  
اسـتفاده از سـاختمان كمتـرين       طبيعي ميباشد بطوريكه   مكان تا حد ا   معماري سبز، احداث ساختمان با مواد و مصالح       

سـيب  آام شود كه در اسـتخراج و يـا توليـد آنها،           آسيب را به محيط زيست وارد آورد و حتي ساخت آنها با موادي انج             
  .ناچيز و قابل گذشتي به محيط وارد گردد

   
هاي آزمايشي اينگونه ساختمانها در بعضي از كشورهاي جهان ساخته شده است كه در آن زمان،                 از مدتها قبل نمونه   

 آرشيتكتها نيز قادر به نمايش گذاردن       طراحان نه تنها دچار محدوديت در استفاده از مواد و مصالح بودند و به تبع آن               
 آنهـا بـود و   احـداث هاي خود نبودند، بلكه هزينه احداث اينگونه ساختمانها نيز مانعي بر سر راه عالقة عموم بـه              ايده

امروزه با آگاهي  . و غير كاربردي بود  نمادينتوان اينطور بيان كرد كه معماري سبز تنها يك حركت            بطور خالصه مي  

كنـد، گـرايش بـه       م به مسائل زيست محيطي و درك ابعاد گسترده خطري كه محيط زيست را تهديد مي               بيشتر مرد 
هايي بيش از پيش سرعت گرفته و با پيشرفت تكنولوژي، از صورت يك ايدة غير اجرائي خارج  بناسوي احداث چنين 

  .شده و امكان اجرائي پيدا كرده است
  

ها و موادي برآيند كه بتوان با استفاده از آنها و     است تا بدنبال يافتن راه حل     حال، اين وظيفه مراكز تحقيقي و صنايع        
و همچنين بر آرشيتكتها و مهندسين است تـا         ود   وارد ش  بر محيط زيست  ي  يب كمتر ريافت مجدد آنها، تخ   يا حتي باز  

. پذير بلكـه تـشويق گـردد       ناي انجام دهند كه استفاده از اين مواد و مصالح نه تنها امكا             هاي خود را به گونه     طراحي

هـاي   ختمان بـا فـرم     تبـديل فـرم ظـاهري سـا        ،اينكار را شايد بعبارتي بتوان معماري سـنتي ناميـد كـه مفهـوم آن              
 انـواع   گذشتگان، بدون اسـتفاده از آن است كه به همان طريق كه    ساختمان سنتي     نيست، بلكه   گذشته ساختمانهاي

 كـه  ،كردنـد   و دهها فرآورده ديگر اقدام به احداث ساختمانهائي مـي  پالستيك، رنگهاي مصنوعي، مواد سوختي كاني     

 بـه   شود تعداد بسيار زيادي از آنها هنوز پابرجا بوده و از آنها بعنوان عجايب هفتگانه و يا شاهكارهاي معماري ياد مي                   
  .احداث بنا پرداخت

  
  مفهوم معماري سازگار با طبيعت

  
 دستيابي به فضاي داخلي مطلوب، اسـتفاده         براي اي نيست، جستجو     تازه مفهوم معماري هماهنگ با طبيعت، انديشه     

  . مدنظر بوده است، هموارهكارآمد از انرژي و همچنين محيط زيست سالم جهاني
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هاي اسيدي مواجه است،  ن و بارانوامروزه سرتاسر جهان با مخاطراتي همچون گرم شدن كل زمين، تخريب اليه از
تـوان از طريـق       گونـه معـضالت را مـي        ايـن . باشـد   د انرژي و ديگر منابع طبيعت مـي       كه ناشي از مصرف بيش از ح      

با دستيابي بـه ايـن امـر كـامال مـشخص           . هايي مبتكرانه در استفاده از انرژي تا حدودي جبران كرد           بكارگيري شيوه 
در . ثير گـذار باشـد  زيست تا  بر محيط، ساختمانسنتواند در هر مرحله از       شود كه چگونه مسئله ساخت و ساز مي         مي

 بـا   هاطراحي و ساخت فـضا    . ريزي فضاهاي داخلي ساختمان انجام گيرد       ي در طرح  بنيادهاي    عين حال بايد بازنگري   
هاي حرارتي، اكنون امري بديهي و قطعي بـه شـمار    در نظرگيري استفاده از نور طبيعي و همچنين بكارگيري كنترل     

فضايي با طراحي سالم و سرزنده براي انسان كدام است؟ چگونه        اينكه؛ لاز قبي   هايي مطرح است،    آيد ولي سئوال    مي
   سازگار با محيط زيست دانست؟ گيري براي دستيابي به معماري توان چنين طرحي را نوعي جهت مي
  

هنگـامي كـه معمـاران دسـت بـه          . زيست فقط به معناي سازگاري با طبيعت نيست         معناي معماري سازگار با محيط    

  بـه . شـود   ناپذير با مسائل متعدد روبـرو مـي         اي اجتناب   گونه   زنند، به   زيست مي   هاي سازگار با محيط     مانطراحي ساخت 
  .شود امري حياتي است عنوان مثال مكان يابي براي ساختماني كه به منظور معماري پايدار طراحي مي

در عين حال سـازنده بنـا   . خورد يدر طراحي هوادهي طبيعي، مسائلي از قبيل شلوغي، گرما و گرد و خاك به چشم م     
 اطمينـان يـافتن از    ومحيطـي  نافع زيست مبايد اين مالحظات را درنظر بگيرد كه اولويت نخست براي هر ساختمان             

  . براي طراحي است مناسب بودن زمين آن
  

وشيده خاك، رويش طبيعي و آبهاي سطحي در بيشتر شهرها و مناطق شهري در طي چند دهه با سيمان و آسفالت پ
گرما باعث شتاب گرفتن استفاده از خنك . اي موسوم به جزيره گرما شده است اند اين امر خود موجب بروز پديده  شده

  . تر شدن پديده مذكور شده است ها گرديده است و اين خود باعث وخيم هاي هوا در ساختمان كننده
بديهي است كه چنين مسائلي مستلزم و ي شود   محيطي جلوگير   هاي زيست   اين چرخه بايد متوقف گردد تا از تخريب       

 به هر حال عالوه بـر حفـظ آب و همچنـين فـضاي سـبز                 .هاي اقتصادي، اجتماعي و فني گوناگون است        حل مقوله 
  .دنباش هاي اطراف نيز سازگار  ساختمانبشر مثالً بايد با فضاهاي ساخت دستهاي جديد  شهرها، ساختمان

  
   و سبزساختمانهايي با معماري پايدار

  

 پايـداري فيزيكـي     بـه هايي تعبير كرد، كـه نـه تنها        توان به تصور و طراحي ساخت و سازه        پايداري در معماري را مي    
نظـر  ، ببـدين ترتيـب  . انديـشد   انـرژي آن مـي     تر به پايداري و حفظ اين سياره و منـابع          ساختمان، بلكه با ديدي كلي    
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 يش از هدر دادن يا ناديده     پا نهاد كه در آن مواد و منابع در دسترس،         توان پايداري را بر پايه الگويي بن       رسد كه مي   مي
  . كار گرفته شوندگرفتن آنها با كارآيي بيشتري ب

ماندگاري و پايداري  .توان به گونه اي در نظر گرفت كه موجب پايداري ساختمان گردند سازنده بنا را مي  تمام عوامل   
  .  استغير واقعي امري ،كنيم اري جهاني كه درآن زندگي ميبنا بدون در نظر گرفتن و انديشيدن به پايد

  
امـل   اين است كه بر قابليت ساختمان براي تلفيـق و تطبيـق عو       ازساختمانهاي سبز و پايدار    طور خالصه منظور  ب

در اين ساختمانها شـرايط   . توجه ويژه گردد،هاي فضايي و آسايشي صورت كيفيتمحيطي و جوي و تبديل آنها ب   

 تهويه سالم و در نظر گـرفتن عملكردهـاي          ،استفاده از تجهيزات كارآمد    سان از طريق نحوة طراحي،    آسايش ان 
  .شود با نوع ساختمان تأمين ميمناسب كاربري 

  
 است كـه شـامل مبـاحثي از قبيـل كارآمـد          صرفه جويي در انرژي    ميشودنكته ديگري كه در اين ساختمانها رعايت        

درست از انـرژي تـأمين      استفاده    صحيح، يين انرژي مورد نياز ساختمان با روشها      تأم كردن ساختمان از نظر انرژي،    
 اسـتفاده    و باالخره  ز طريق طراحي صحيح ساختمان    ابراي توليد انرژي    ي فسيلي    استفاده از سوختها   كم كردن  شده،

  .دباش مي تر  بازدهي مناسب واز تجهيزاتي با مصرف كمتر
شـرايط اقليمـي ماننـد    ه طراحي ساختمان از قبيل متناسب بودن سـاختمان بـا        توجه ب  ،در ساختمانهايي از اين دست    

  . گيرد  در ساختمان صورت ميتوليد شدههاي  احي به منظور نگهداري انرژيو همچنين طر... آفتاب و  نور وزش باد،
 نظيـر انـرژي     ،جويي در انرژي و دستيابي به منابع تأمين انـرژي جديـد            اي صرفه هاي ساخته شده بر    در بعضي نمونه  

  .اند بكار گرفته شدهنيز گرمايي و يا انرژي آب  رژي ناشي از وزش باد، انرژي زمينخورشيدي، ان

  
كنولـوژي در ايـن سـاختمانها     بهره گيـري از ت     ، گرفته ميشود  ث ديگري كه در ساختمانهاي پايدار و سبز در نظر         حمب

اي اينكه در مقابل محيط زيست قرار بگيرد و باعـث           اي است كه به ج     چنين ساختمانهايي تكنولوژي وسيله   در  . است

تمان منجر به    استفاده از تكنولوژي در ساخ     .كند  در جهت ارتقاء سطح كيفي محيط زيست عمل مي         ،تخريب آن شود  
اي  اختمانهاي هوشمند به عنوان نمونه     از س  در اين رابطه   . مدت ميگردد  بلند در   وقت و هزينه   ،صرفه جويي در انرژي   

  .توان ياد كرد  ميده صحيح تكنولوژياستفا از
  

 د و ساخت آنها به محيط زيست آسيب كمتري وارد آيد      در اين گونه ساختمانها از مصالحي استفاده ميشود كه در تولي          
اين مصالح داراي طول عمر .  توليد شود كمترمواد آالينده و غير سالم  ،همچنين هنگام استفاده و بهره برداري از آنها       

  .باشند  مي نيززيست  و قابل بازگشت به محيطهبودبيشتري 
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 عالوه بر   اين عنصر  .شود ه مي  تشكيل دهندة جهان پيرامون شناخت     يك ساختمان سبز و پايدار بعنوان يكي از عناصر        

زيست ك عامل تأييد كننده و همسو با محيط       خود به عنوان ي    ،شود آن رعايت مي  اينكه مالحظات محيط زيستي در      
  .آيد ساختمان و محيط پيرامون بوجود مياي تعاملي بين   رابطه در نتيجه ميدهد وبه كار ادامه

  
در ايـن   .توجه نمـود برداري  ملكردي و بنيادين در ساخت و بهرهدر ساخت ساختمانهاي سبز و پايدار بايد به عوامل ع       

سـاختمان، اسـتفاده از     جويي انرژي در      تنظيم و تعريف شرايط آسايش انسان، چگونگي صرفه        خصوص مسائلي نظير  
بز و سـازگار بـا محـيط مطـرح     هاي هوشمند، معماري س گيري از تكنولوژي براي ايجاد ساختمان   هاي نو، بهره    انرژي

  .دشون مي
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  عوامل بنيادين در طراحي و ساخت

  
دهنـدة پـروژه     سـمت و سـود  براي طراحي و ساخت ساختمانهاي پايدار و منطبق با محيط زيست چند عامل بنيادي     

  :نمايند اين عوامل عبارتند از  در پيروزي و يا شكست اهداف نقشي اساسي ايفا ميوجود دارد كه
  
  ها و عملكرد گروه طراحي  ـ نگرش١
  

هاي مربوط به پروژه يكپارچه و  ضروري است كه گروه طراحي از همان آغاز كار همواره و به شكل روزانه در فعاليت              

در صورت فقدان همكاري نزديك و تنگاتنگ ميان كارفرما و معمار، طراح ساخت و متخـصص محـيط         . دمتحد باشن 
  .هاي پايدار ممكن نيست زيست و ديگر متخصصان مرتبط، تحقق ساخت ساختمان

اي اصالح شده و       با يكديگر به توافق برسند و ايده        معماري و تاسيسات    ضروري است معماران ارشد و گروه طراحي      

  .شمند ارائه دهندارز
  
  هاي به اثبات رسيده و محكم  آوري ـ طراحي متكي بر فن٢
  

اي كه بـراي      هاي ساختمان تازه     مشخصه ، به عبارت ديگر   . مبتني بر اتفاق و يا تصادف نيست       هاي طراحي صرفاً    ايده
ها در دسترس     و نتيجه ها به نتيجه برسد      ، يافته هد روي آن آزمايش ش    شده، بر سازي    شود بايد شبيه    طراحي مطرح مي  

  .قرار گيرد

  
  آوري  ايجاد تعامل بين ساختمان و فن-٣
  

هـاي سـاخت و سـاز خالصـه           هاي فني و بكـاربردن آن در سيـستم          گيري از پيشرفت    امروزه معماري، ديگر در بهره    

طراحـي  هاي    هاي خاص و فرم     شود بلكه خود آن به مثابه محصولي فني بر مبناي سازماندهي فضايي به محيط               نمي
آوري   هـاي داراي فـن       دربردارنده عناصر و سيستم    ،هنگامي كه خود برنامه   بر اين،   عالوه  . شود  شده درنظر گرفته مي   

  .هايي بديع و تازه بپردازد   معمار بايد آنها را لحاظ كند و به طراحي فرم،پيشرفته است
” برتران بـونير “ياك در فرانسه از آثار  و ـ مرين مركز كنترل آمد و شد هوايي بورددر توان  اي را مي نمونه چنين پديده

  .مشاهده نمود



 ٣١

  
  
  هاي مالي پروژه  ـ برنامه٤
  

براي برپايي هـر    . هاي مالي پروژه است     ريزي   برنامه ،محيطي  هاي موجود در طراحي كيفي زيست       يكي ديگر از چالش   
 و بـه روشـني      در نظر گرفته شده   ايي، بايد   هاي اوليه و چه مخارج اجر       ها، چه هزينه    ساختمان به راستي پايدار، هزينه    

ات اساسـي در طراحـي و سـاخت       تغيير ،بيني نشده   مشكالت مالي پيش    در اثر  د چرا كه عموماً   نمورد بررسي قرار گير   
  .آيد بوجود ميابنيه 
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  آوري ايجاد تعامل ميان ساختمان و فن

  ١٩٩٦ ياك ، فرانسه،  مرين–مركز كنترل آمد و شد هوايي بوردو 
  برتران بونيه:  معماران

  
 در فرودگـاه  (CESNAC)معمار اين طرح، برتران بونيه برنده مسابقه معماري براي ساختمان تازه مركزي كنترل آمدو شد هـوايي          

   مرين ياك است –بوردو 
ه در آنها اغلب بـه تـضادهاي متقابـل          هاي نهفت   اي است روشن و شماتيك از روابط پيچيده پيش گفته، كه تناقض              طرح وي نمونه  

  .انجامند مي
تـرين،   كنـد و بـه همـين خـاطر آخـرين و پيـشرفته       اين مركز به مثابه مغز كنترل آمدو شد يا ترافيـك هـوايي فرانـسه عمـل مـي        

  .شده است آوري در آن، چه در فضاهاي داخلي و چه در فضاهاي خارجي، در نظر گرفته هاي فن دستاوردهاي علمي و پژوهش
  

  
  
  
  

شد و آن اينكه بناي مورد نظر را با هر آنچه در اطراف آن قـرار                   مي  چالشي ديگر نيز رو در رو       با ، معمار اين پروژه بايد     بر اين  عالوه
هـاي    درآميزد و درعين حال وظـايف و فعاليـت        –اي آشفته و درهم و برهم از تجهيزات و تاسيسات فرودگاهي               يعني توده  – شتدا

  .ين نحو منعكس سازدز به بهترخاص خود را ني
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  .دهد طور كامل و تاحدي متناقض، به روابط پيچيده نيازهاي آن پاسخ ميحجم ساختمان ب

  
اي از سـنگفرش كـه تمـام     شود كه گويي در زمين سنگر گرفته و همچون قطعه   اين ساختمان از سقف شيبدار عظيمي تشكيل مي       

  .سازد ، به تدريج خود را نمايان ميگيرد هاي اين مركز را نيز در بر مي فعاليت
  

 بـاغ معلـق بزرگـي روي        به شكل هايي     براي دادن بيان بصري به ايده تعلق به زمين به جاي تمثيل هواپيمايي در حال پرواز، بوته                
  .آورند كنند و آن را به شكل شيبي در چشم انداز اطراف در مي اند، كه ساختمان را استتار مي سقف آن كاشته شده

  
  .كنند  صدا كار ميجاذب  عنصر يكمانند عالي اي نحوهها در عين حال به  ن بوتهاي
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اجراي بسيار مناسب و دقيق، بين زمين و آسمان، نوعي عايق بندي و راحتـي را                

ر گرفتـه و بـه      دازي كه اين بنا در آن قـرا       ان  با در نظر گرفتن چشم     .به دنبال دارد  
كارگيري سازوكارهاي گياهي، كه آن را به ساختماني پيـشرفته و در عـين             دليل ب 

  .رسد پيرايه به نظر مي معماري آن ساده و بي، اند بدل كرده” روستايي“حال 
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  ترين تكنولوژي در ساختمان جويي مالي با استفاده از نوين صرفه

  ۱۹۹۲_ نيويورك _ ساختمان انجمن ملي ادبن 
  )انجمن آرشيتكتهاي اياالت متحده (AIA :معماران
اي از معمـاري   هاي قوسي شكل به ارتفاع چهار طبقه است، نمونه تمان آجر و سفالي كه داراي پنجره   يك ساخ  Audubonساختمان  

  .اين ساختمان در واقع منشأ حركتي نوين در معماري است: باشد سنتي نيويورك مي
 و لعـاده  اباشد، داراي خـصوصيات فـوق    مي(National Audubon Society) ملي ادبن  انجمناين ساختمان كه مقر اصلي

 تقريباً بطـور كامـل بهـسازي    ۱۹۹۲ سال  دركنند و فضاهاي باز اداري آن كه از نور طبيعي استفاده مي         . باشد  مي  زيادي هاي ويژگي
نماينـد   د، مـصرف مـي    ش  درصد الكتريسيته كمتر از آنچه قبل از بازسازي مصرف مي          ٦٨ درصد انرژي و     ٦١ نه تنها     و اكنون  شتندگ
 تـن  ٣٨نمايد، كه ايـن شـامل    هاي اداري را نيز بازيافت مي  درصد از زباله   ٨٠، بلكه   )جويي در سال   ر صرفه دال۱۰۰،۰۰۰ديعني حدو (

نمايـد؛ و مـصالح     ن، خنك مي  و مخرب از  (ClFC)كربنهايباشد؛ هواي بخش اداري را بدون استفاده از كلروفلورو         كاغذ در سال مي   
 تـن مـصالح     ٨١٠٠ تـن فـوالد،      ٢٧٠البته بدون در نظر گـرفتن       (گيرد   يساختماني بي خطر و دست دوم را در كل ساختمان بكار م           

  ). نمودجويي صرفه بكارگيري مجدد آن  و از ساختمان اولية خودAudubon تن بتني كه ٥٠٠سنگي و 
  

اي است كـه بـراي سـاخت يـك سـاختمان معمـولي صـرف               بيش از هزينه  % ١٠با وجود اينكه هزينة سازگاري با محيط زيست تا          
 ١٤نمود كه هر يك از اقدامات و كارهـاي انجـام شـده در ايـن پـروژه       ، مديرعامل ادبن، تاكيد ميPeter Berleد، آقاي شو مي

  . سال، هزينة اولية خود را جبران كند٥ميليون دالري بايد در مدت زمان 
اي بـراي    هـم مـدل و نمونـه      جويي مـالي بـراي ادبـن باشـد و            آمد تا ساختماني بسازيم كه هم صرفه       فرصتي پيش «: گويد ميوي  

  ».الگوبرداري ديگران
  

 يكـي از  Susan Maxmanخانم . گيرد نيز، سرعت مي» سبز شدن«با آگاه شدن مردم نسبت به چنين مسائلي، حركت به سمت 
         ايـاالت متحـده      وي اولين زني اسـت كـه سـمت رياسـت انـستيتوي آرشـيتكتهاي         . اند كساني است كه چنين حركتي را آغاز كرده       

(  AIA ) را بعهده دارد و نيز اولين مدير AIAداند  است كه الويت را از آن مسائل زيست محيطي مي.  
بـه مـسئلة   ، ۱۹۹۳در سال ) كنگرة جهاني آرشيتكتها (World Congress of Architects و AIAدر  كنفرانسي متشكل از 

اميـدواريم نگـرش افـراد را در رابطـه بـا طـرز          «: ر آن زمان گفـت    د Maxmanخانم  .  شد پرداخته»  اي پويا  طراحي براي آينده  «
  ».گيرندنظر اي گردانيم كه تاثير آن بر نسلهاي آينده را نيز در  طراحي ايشان، تغيير داده و به گونه

  
، فـرش كـف،     شوند، اعم از روشنايي، تهويـه      در عمل، الزمة اين كار ارزيابي كلية اجزائي است كه در يك ساختمان بكار گرفته مي               

پوشش ديوارها، نوع رنگ، نحوة دفع زباله و حتي خود ساختمان و سپس بررسي چگـونگي عملكـرد هـر عنـصر بـا ديگـر عناصـر                  
تـري داشـته و همچنـين سيـستم         كارآمـد   چنانچه ديوارهـاي بيرونـي عملكـرد        «: دارد  اظهار مي  Berleبراي مثال، آقاي    . موجود

  .دنگذار بر نيازهاي گرمايشي و سرمايشي مورد نياز تاثير ميروشنايي بهتري داشته باشيم، اين امر 
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نيمي از ظرفيـت تهويـه مطبـوعي را كـه     تقريباً اين ساختمان . نمايد  ، صحت اين موضوع را ثابت مي   Audubonساختمان اصلي   
تهويـه آن تنهـا بـا نيمـي از          نمايند، داشته و با اين وجـود، سيـستم           اي طراحي مي   مهندسين معموالً براي ساختماني با چنين اندازه      

  .كند ظرفيت كامل خود كار مي
ترين تكنولوژي، كه شامل سنسورهاي كوچكي است كه نور محيط را بر حـسب حـضور افـراد و مقـدار نـور                        در اين ساختمان نوين   

 . نمايد، بكار برده شده است ها، تنظيم مي جاري از پنجره

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  
  

AUDUBON :   

، ايـن بنـاي قـديمي را بـه     شـد  ميليون دالري كه صرف بازسازي      بودجه چهارده 
 انـرژي    مـصرف   از لحاظ  Manhattanترين بناي     ساختماني پر نور كه با صرفه     

  . است باشد، تبديل نموده مي



 ٣٧

   و سازگار با محيط زيستمباني معماري پايدار

  
ها مطابق با اقليم و  اين مرز و بوم ساختماندر هاي دور  دانيم كه معماري كهن ايران بسيار غني بوده و در گذشته    مي

 مصالح و عناصر اسـتفاده شـده        ،در ساختمانهاي كهن ايران زمين    . شدند سازگار با محيط زيست طراحي و ساخته مي       
برداري و تخريب بر محيط زيـست وارد    و آسيب چنداني را در زمان احداث، بهره        ندت بود سازگار با طبيع  در ساختمان   

  حاكمـان بـراي ابـراز پايـداري و اسـتيالي    اي   هنگامي كه به عنوان وسيله خصوصاً  ايران معماري سنتي  .دندآور نمي
) دانـيم  كم بر معمـاري سـنتي مـي   را قوانين حا كه اكنون ما آنها(هاي پايدارسازي   از بكارگيري شيوه   ، شده قرارگرفته

 كاربري، بكارگيري   بادر اين باره به استفاده از مصالح طبيعي و بومي و مقاوم، طرحهاي منطبق               . استنشده  فروگذار  
تـوان    بدسـت آمـده مـي      هاي  در انرژي  جويي  هاي سالم و صرف     هاي هوشمندانه براي استفاده حداكثر از انرژي        شيوه

گيـري صـحيح      ا، جهت ه  ، گودال باغچه  ي و زمستان  يهاي تابستان  سردابها، تراس   بادگيرها،  مانند عناصري. نموداشاره  

  .هاي ساخت بنا نيز بسيار مبتكرانه بوده است  بعالوه شيوه.اند  از اين گونهساختمان و غيره
برداري و  رهدر مراحل ساخت،بهكه ساختمانهايي  .است شده الة اين بناها مجموع اين عوامل باعث پايداري چند صدس

سرمايش ساختمانها بـه     .اند   داشته آنو بيشترين سازگاري را با       به محيط وارد كرده   كمترين آسيب را    ازبين رفتنشان   

يش آنها نيز با صـرف حـداقل انـرژي     گرماگرفتند و ون صرف انرژي خاص صورت ميهاي كامالً پاسخگو و بد    شيوه
  .وختي ميسر بوده استس
  

 بـارزي چـون   هاي ويژگيد بلكه ش  ايران در شكل و فرم خالصه نميابيم كه معماري سنتي  ي  با نگرشي عميق درمي    

 سازگاري با طبيعت و استفاده حداكثر از منـابع طبيعـي در دسـترس    ،جويي در انرژي، پايداري، تطابق با محيط        صرفه
  .ناپذير معماري ايران بوده است جزء اصول تفكيك...  باد و آب،چون خورشيد، زمين،

  

وني شده است ولي هنـوز      با صنعتي شدن، معماري سنتي چه در كيفيت ساخت و چه در طراحي كالبدي دچار دگرگ                
هاي سنتي معماري در كنار روشهاي صنعتي و تلفيق هوشمندانة ايـن دو ميتوانـد باعـث بوجـود                  هم استفاده از شيوه   

جهـان بـا   اينـك كـه      .دنينـده هـم كارآمـد باشـ       ساختمانهايي كه براي نسلهاي آ    . آوردن ساختمانهايي پايدارتر گردد   
مطابق با اقلـيم و    در معماري نوين كشورهاي پيشرفته مجدداً ساختمانها ، زيست محيطي مواجه شده است     تمشكال

  .  دنشو بوم احداث مي
  

ي  برخـ  ها و يا بكـارگيري ظـاهري        هاي اخير كه معماري سنتي ايران را در شكل، استفاده از قوس             تفكر متداول دهه  

  . استعاري از واقعيت  و تفكري غلط،مصالح مطرح نموده
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هـا و    بـا الهـام از معمـاري غنـي ايرانـي و اسـتفاده از آخـرين سـبك            نيـز  ايراني  هابراين است كه بنا   نوين  ديدگاه  
 تا تداومي در معماري درست سنتي ايراني با اصول دنبرداري گرد هاي پيشرفته روز طراحي و ساخته و بهره         تكنولوژي

   .ياد شده در جهت سازگاري با محيط و پايداري ايجاد گردد
 
  

  اصول طراحي و ساخت در ساختمانهاي سبز و پايدار
  

هـا در   اين ويژگـي . رنظر گرفتهاي خاصي را د هاي پايدار و سازگار با محيط زيست بايد ويژگي    براي ايجاد ساختمان  
  .ت آنها در طراحي و ساخت ضروري استباشند كه رعاي  ميECO TEC همان اصول حاكم بر سبك واقع

  
هـاي نـو،    جويي و ذخيره انرژي، استفاده از انـرژي      در ادامه به ذكر و توضيح اجمالي بعضي از اين اصول نظير صرفه            

  . و مواردي از اين قبيل پرداخته شده استزيست ردار، سازگاري با محيطب طراحي اقليمي، پايبندي به آسايش بهره
  
   ذخيره انرژيجويي و صرفه -۱
  

كـاهش   نيزساختمان با هدف كلي حفظ منابع انرژي غيرقابل تجديد، جلوگيري از آلـودگي محلي،جهـاني و جـوي و             

هاي مفيد و ارزان قيمت و مبارزه با فقـر سـوختي از نظـر                 هزينه انرژي مصرف شده در ساختمان با استفاده از انرژي         
  :يستبا ميدر اين مسير  .شود انرژي كارآمد طراحي مي

   

  ها عبارتند از؛ شوند، اين سيستم تر انتخاب  هاي كم مصرف و پربازده سيستم •

  هاي گرمايش و آب گرم سيستم -
  سيستم سرمايش -
  هاي اداري و حفاظتي سيستم روشنايي، وسايل صوتي، مخابراتي، تصويري و ماشين -
  سيستم تهويه -

 .ل باشدق توليدي در آنها حداماينرژي، گرما و سر برقي كه اتالف اانتخاب تجهيزات تأسيساتي مكانيكي و •

 .شودبرداري هزينه كمتري پرداخت   صرف هزينه  گردد تا در زمان بهره،براي  استانداردهاي باالتر •

 . حفظ انرژيبمنظور اي ساختمانررعايت قواعد در طراحي و اج •

  . دل رعايت شوساخت بطور اصولي و كام عايقكاري در عمليات ،جويي در انرژي براي صرفه •



 ٣٩

  ـ طراحــي اقليمــي٢
  

  .شود  انجام اقليم خود ده حداكثر از منابعطراحي ساختمان منطبق با اقليم و با استفا
  د؛ندر طراحي رعايت گردبايد در اين راستا موارد ذيل 

  

  هاي طبيعي استفاده از منابع طبيعي موجود در محل مانند نور خورشيد، خاك، گياهان، آب و محل •

  آمدهاي زيست محيطي رار صحيح ساختمان براي كم كردن پياستق •

   و استفادة بهينه از آنمديريت براي منابع آب •

   و كاربرد آن در فضاسازياستفاده از پوشش گياهي موجود •

  انداز اطراف طراحي در جهت هماهنگي ساختمان با چشم •

  طراحي براي به حداكثر رساندن مزاياي طبيعي زمين •

   و انديشة كاربرانرهنگطراحي هماهنگ با ف •

  استفاده از مصالح بومي و در دسترس •

  . مصالحي كه دوام داشته باشد و كمترين آسيب را بر محيط زيست وارد آورنداستفاده از •

  
  هاي نو و حداقل مصرف منابع طبيعي ـ استفاده از انرژي٣
  

يـك دهـة گذشـته در بـسياري از     در آستانة هزاره سوم ميالدي، با توجه به تحوالت بنياديني كـه بخـصوص طـي                 
روي   انداز پيش  كشورهاي رو به توسعه و توسعه يافته به لحاظ صنعتي و اقتصادي به وقوع پيوسته و با توجه به چشم           

ترين مسائلي كه ذهن عمدة مسئوالن و كارشناسـان را در كـشورهاي             مهجهان از ديدگاه فني و مهندسي، يكي از م        
خورشيد، آب، باد   ( نو   هاي    هاي آتي و كاربرد انواع انرژي         مين انرژي طي سال   تأ ه مسئل مختلف به خود مشغول داشته،    

هاي فسيلي در       بيني اتمام سوخت      است كه به ويـژه با پيش     و گاز    ناپذير براي نفت     اجتنابعنوان جايگزيني   ب) و زمين 

  .يابد  اي نه چندان دور، اهميتي دو چندان مي  آينده
گيري از انرژي هاي نو بـوده و نـسبت بـه مـصرف حـداقل       بايست پيشگام در بهره ميها نيز   تمانساخبنابراين احداث   

   .باشديك الگو ، منابع طبيعي خصوصاً سوخت فسيلي
  

هاي فسيلي به عنوان ميراثـي    هاي آتي بر مبناي ذخيره سوخت   به منظور توسعة پايدار كشور در سال   با نگرشي جامع  
ـ      امـري  هـاي نـو         هـا، اسـتفاده از انـرژي          ژه با توجه به معضالت زيست محيطي اين سوخت        براي نسل آينده و به وي
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هاي اقليمي خود بسيار مـستعد           به خصوص انرژي خورشيدي كه ايران با توجه به زمينه          د،نماي    گريزناپذير و جدي مي   
  . دريافت آن است

  
 عليرغم قدمت آنها هنوز در جهـان بـسيار جـوان            ،هاي نو     طور كلي انرژي  ربرد اقتصادي انرژي خورشيدي و ب     البته كا 

هاي فسيلي را ندارد، اما چنان كه گفته شد بـا               هاي سنتي و سوخت       است و به لحاظ هزينه نيز توان رقابت با سيستم         
پديـد  هاي كاربرد و استفاده از آن را   اكنون، زمينه  بايست از هم    توان و مي       مدت مي  بلندنگاهي آينده نگرانه و تفكري      

  .آورد
هاي نو ماننـد انـرژي فعـال و غيرفعـال خورشـيدي، انـرژي بـاد و انـرژي                       در ساختمان از انرژي    ، بايد بر اين اساس  

  باشد؛  دراين باره اقداماتي نظير آنچه در ذيل آمده است قابل انجام مي.گرمايي حداكثر استفاده را نمود زمين
  

  . ايجاد سرمايش و  گرمايش،ين برق براي تأم ود صفحات جاذب نور خورشيتوسط انرژي خورشيدي جذب •

  .گيري شود  بهرهنيز زمين گرمايي ، از انرژيجويي در انرژي براي صرفه •

  .شودروز و يا بعضي فصول استفاده  از انرژي باد براي تهويه ساختمان در مواقعي از شبانه •
  

  بارتند از؛همچنين در جهت حفظ منابع آب در ساختمان تدابيري انديشيده شود كه ع
  بازيافت آبهاي خاكستري -
 استفاده از آبهاي زيرزميني -

  استفاده از تجهيزات و شيرهاي اتوماتيك براي مصارف بهداشتي -
  
  برداران ـ پايبندي به آسايش بهره٤
  

 بـرداران   با اين ديدگاه طراحي و ساخته شود كه شرايط محيطي در آن درحد باال و مطلوب بهره        بايست  ميساختمان  
  از جمله؛ ،  اهميت استئز حا رعايت نكاتي در طراحي،براي اين منظور. تنظيم شده باشد

  

  از نور طبيعي در ساختماناستفاده حداكثر •

  طراحي فضاها در جهت تأمين آسايش كاربران •

  هاي مختلف هوا، صوتي و نوري حذف آلودگي •

  تنظيم هوشمند نور طبيعي و نور مصنوعي •
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  فضاهاو رطوبت ت تنظيم هوشمند درجة حرار •

  استفاده از منظرسازي و فضاي سبز •

  
   محيط زيست اطراف آنيـ سازگاري با محيط زيست و پايدار٥
  

الح آن در عـين اينكـه بـا دوام    مص.  در جهت حفظ محيط زيست و سازگار با آن طراحي و ساخته شود          بايدساختمان  
در پايبندي و سازگاري با محيط زيست ل مربوط به برخي اصو. به راحتي در محيط زيست استحاله گرددبايد ، هستند
  .عنوان شده استادامه 

  

   . محيط زيست درتخريببه حداقل رساندن  •

  .جويي در آن  و صرفهطراحي كارآمد ساختمان از نظر انرژي •

  .مناسب براي كم كردن صدمات وارده به طبيعت استفاده بهينه از مصالحطراحي به منظور  •

  .ت محيط زيسيپايدار باهدف طراحي با دوام •

  . اقتصاديه جويي حفظ محيط زيست و صرفبراي بازيافت ضايعات و زباله •

  .شودزيست  براي محيط ساختمان  احداثناشي از آتي اجتناب از خطراتبكارگيري اصولي كه منجربه  •

  .تر  يك محيط زيست پاكبراي داشتن در ساخت بنا استفاده از فضاي سبز •

  . با محيط زيستئي همسوايبر استفاده از مصالح سبز •

   . ساختماننمودن پايدار براي استفاده از مصالح با دوام •

  . دارندنگهدارياستفاده از مصالحي كه نياز كمتري به  •

  . از جهت زيست محيطي و سالمت كاربرانانتخاب مصالح بي خطر •
  
  ـ رعايت اصول طراحــي٦

      
  . پيروي نمايدECO TECرتب بر ساختمانهاي تاز اصول طراحي مبايد ساختمان 

  .صحيح ساختمانقرارگيري  به جهت موقعيت استفاده بهينه از زمين •

  .برداري بهتر كاربران  بهرهمنظور به طراحي كارآمد ساختمان •

  .طراحي ساختماندر هاي قابل تجديد  استفاده از انرژي •
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  .جوئي در انرژي طراحي ساختمان با هدف صرفه •

  .برداران و تنظيم شرايط محيطي سايش بهرهطراحي ساختمان به منظور ايجاد آ •

  .اي و تأسيساتي هاي مناسب سازه طراحي سيستم •

   .هاي سازگار با اقليم و محيط طراحي ساختمان با بكارگيري اصول معماري كهن و غني در زمينه •

  .جويي در هزينه  صرفهمنظور به طراحي ساختمان  دربومياز مصالح  استفاده حداكثر •

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  نتيجه گيري

  
 سـاختمانهاي   يجـاد  ا . يك تئوري نيست   زيست، تنها   ي از محيط  جزئآوري به عنوان      ساختمان با استفاده از فن     احداث

  .است، يك ضرورت بقا و حفظ محيط زيستسبز براي ادامة 
ي را شعار خود قـرار  ژوپايبندي به حفظ محيط زيست با استفاده از تكنول  " اكوتك"معماري يعني    آخرين سبك موجود  

ايـن سـبك تحـول عميقـي را در زمينـة            .كند  آوري را در خدمت محيط زيست و آسايش انسان قلمداد مي            داده و فن  
  . معماري پديد آورده است

در كشور ما نيز به لحاظ بوجود آمدن مشكالت متعدد زيست محيطي و لزوم جلوگيري از انهدام محيط زيست، ايجاد 
پايدار نه تنها يك ضرورت است بلكه به لحاظ دستورات متعالي مكتب اسالم يـك تكليـف نيـز                   ساختمانهاي سبز و    

  .شود محسوب مي

 از نعمتهاي خداوندي، درست مصرف كردن و به هدر نـدادن منـابع همـواره توصـيه شـده            اسالم استفادة صحيح  در  
ادادي از جملـه منـابع طبيعـي شـامل؛          خد نعماتبر اين مبنا رعايت مسائل زيست محيطي و استفاده بهينه از            . است

يهاي خورشيدي، باد، زمين گرمـايي،   انرژهاي موجود مانند سوختهاي فسيلي،    ي انرژ ، ...خاك، آب، هوا، منابع كاني و     
   .گيرد در اولويت قرار مي... آب و

المي بـوده و رعايـت   بريم معماري سبز و پايدار كامالً منطبق با بينش اس       به تحول پديد آمده پي مي     نگاهي دقيق   با  
 كم كردن تخريـب طبيعـت چـه از          تالش براي،   ازطريق مسائل زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع و انرژي ها          

لحاظ برداشت مواد و منابع و چه از لحاظ ورود ضايعات، زباله و مصالح ناسازگار با محيط و از سـوي ديگـر بازيافـت                  

گيري از    اني و نيز بكارگيري سيستم هاي پيش ساخته در ساختمان و بهره           هاي ساختم   زباله و بكارگيري مجدد نخاله    
  . الزامي است،وري مناسب تر از نيروي انساني هاي مناسب به لحاظ بهره تكنولوژي

طراحي و ساخت بناهاي پايـدار و سـبز، آسـيب كمتـري بـه محـيط زيـست وارد           توان گفت با نگرش       طور كلي مي  ب

 بـرداري   موجـود، بهـره   هاي پاك از منـابع و ثـروت           سوختهاي فسيلي و استفاده از انرژي     جويي در     شود و با صرفه     مي
كـوچكترين  ، حتي  در اين راه  ست و    ا گذاري از خالق نعمتها     اي نيكو شكر     كه اين خود به گونه     تري خواهد شد    مناسب

  .هستنداقدامات نيز مؤثر 
 در جهت حفـظ محـيط زيـست و منـابع آن گـام بـردارد و       ها يآور آخرين فناستفاده از با   باشد كه كشورمان بتواند   

    . نگراني  براي زندگي نسلهاي بعد و بقاي زمين كاهش يابد
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