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بررسی چگونگی تاثیر مفاهیم معماری پایدار بر روند طراحی درعصر تکنولوژی
2

نازیال رحیم زاده* ، 1شهریار شقاقی
1

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده معماری واحد همدان دانشگاه آزاد اسالمی همدان ایران
 2استادیار گروه معماری واحد شبستر دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ایران

چکیده
نیاز به ساخت و سازهای گسترده شهری همزمان با ظهور انقالب صنعتی  ،افزایش رشد جمعیت  ،عوارض طبیعی و غیرطبیعی
مانند سـیل  ،زلزلـه و امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .در این میان آلودگی محیط زیست و به دنبال آن تمام شدن منابع
انرژی شناخته شده به دلیل استفاده نامناسـ از طبیعت و منابع آن تهدیدی جدی در روند زندگی انسان به شمار می آید .از
ایـن رو توسـعه پایـدار بـه دلیـل توجه به همه زمینه های زندگی اعم از اجتماعی  ،اقتصادی و محیطی رویکردی موثر در
زمینه رویارویی با نیاز به ساخت و سـازهای گسـترده شـهری بـه نظر می رسد .و به دنبال آن با توجه به اصول معماری پایدار
و استفاده از روش ها و مصالح جدید جهت افزایش سرعت ساخت  ،ارتقای کیفیـت سـاخت و افزایش عمر مفید ساختمان ها
می توان گام موثری در جهت حل مشکالت به وجود آمده در عصر حاضر و در کشور برداشت .از طرفی بررسی و درك مفهوم
پایداری ازسال 1960تاکنون درتمام جوامع  ،زمینه ای را فراهم آورده که بتوان برای نگرش به آیندگان و زندگی پایدار کمی
تامل کنیم .آن چه که تاثیر پایداری را در زندگی ما دوچندان می کند ارتباط این موضوع در محیط زندگیمان استاما اکنون با
با فن آوری و تکنولوژی پیشرفته زندگی کامال ناپایدار را تجربه میکنیم  ،از عوامل آن میتوان طراحی یک محیط ناپایدارباشد ،
که آسایش وسالمت روان ما را به مخاطره انداخته است .امروزه معماری مدرن وفرا مدرن  ،که ازابزار تکنولوژی بهره می برد ،
در پایداری دچار نقصان است  ،این مقالـه بـر آن اسـت تا با تکیه بر مفاهیم معماری پایدار و استفاده از آن به اصولی ازطراحی
دست یابد تا آسایش  ،راحتی وسالمتی برای انسان فراهم آورد وما را به سمت طراحی فضاها با رویکرد معماری پایدار سوق
دهد تا با رعایت عوامل پایداری  ،بتوان ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی  ،حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و
کاهش هزینه ها در عصر تکنولوژی  ،رفاه و آسایش انسان را نیز تامین کرد.
واژههای كلیدی :تکنولوژی  ،صرفه جویی در مصرف انرژی  ،رویکرد معماری پایدار  ،طراحی بااصول معماری پایدار .
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 -1مقدمه
مفهوم  3کلمه معماری  ،پایداری  ،تکنو لوژی ما را برآن داشت تا فرضیه به وجودآمده در ذهنمان را به وسیله یک سوال مطرح
نماییم  ،که چگونه می توان شرایطی فراهم نمود تابتوان در شرایط کنونی که به عصر تکنولوژی و فناوری اطالعات معروف
میباشد ؛ معماری پایداری (همچون به معماری سنتی گذشتگانمان که به دوراز تکنو لوژی و امکانات حال حاضر بود  ،امروز؛
پایدار و ماندگاربه حیات خود ادمه می دهد ) .را تجربه نماییم .رازماندگاری این معماری پایدار (معماری سنتی) را چگونه می
توان در دوره کنونی ترویج داد؟ آیا درك از محیط و عوامل اقلیمی ؛پایدار بودن معماری سنتی رابه وجود آورده است ؟ آیا تاثیر
این موضوع بر معماری جدید(مدرن و فرا مدرن)می تواند تمام نیاز کنونی ما را پاسخ دهد .؟ چه فرایندی را برای یک معماری
پایدار باید مصور نمود؟همه این ذهنیت ها شرایطی را به وجود آورد تا ما بتوانیم با مطالعات کتابخانه ای  ،پژوهش میدانی ،
بررسی شهودی ومجازی به تک تک سواالت پاسخ و راهی را در این زمینه برای عالقه مندان روشن سازیم.
بررسی سیر تاریخی پایداری
انقالب های علمی و صنعتی موجب دگرگون شدن نگرش های سنتی به عالم شد و انگاره های مکانیکی  ،ماشینی و جز نگر ،
مشخصه اصلی علوم طبیعی گردید .ام دیری نپایید که وقوع بحران های زیست محیطی و کشفیلت جدید علمی به خصوص در
زمینه فیزیک باعث تغییر مجدد نگرش انسان به محیط اطراف خود گردیده و جهان بینی را پدید آورد که بازگشتی – هرچند
ناقص  -به جهان سنتی محسوب می شد .در این بخش سیر تاریخی وقایع و نظریات زیست محیطی موثر در این تغییر جهان
بینی را به اختصار مرور می نماییم.
در پی بروز آلودگی های وسیع زیست محیطی پس از انقالب صنعتی  ،دانشمندان و نویسندگان  ،نخستین کسانی بودند که از
ده های 1950و  1960رفته رفته توجه جوامع بشری و سیاستمداران را نسبت به خطرات و عواقب روند موجود تخریب محیط
زیست که به طور عمده ناشی از رشد نامعقول فناورب و الگوهای مخرب تولید و مصرف بود  ،جلب کردند .اما حساسیت نسبت
به ضرورت مقابله با آلودگی های محیط زیست ابتدا به صورت منفی و در قالب ضدیت با فناوری و سپس تحت عنوان طرفداری
از محیط زیست تجلی یافت .ژاك الول  * -فیلسوف و نویسنده که کاتب وی تحت عنوان "جامعه تکنولوژیک"در سال 1954
در آمریکا انتشار یافت –را می توان پیشرو نهضت ضد فناوری در غرب نامید .وی اعالم کرد که تکنیک به هیوالی فرانکشتاین
تبدیل شده و از کنترل انسان خارج گردیده است .لوییس مامفورد  ،رنه دوبوو چارلز رایش متفکران دیگری در این زمینه
هستند که با تالیفات خود در مخالفت با فناوری در دهه  60نهضت طرفداری از محیط زیست را تغذیه فکری نمودند .تاکید این
متفکران برا این بود که خودکامه شدن فن آوری انسان را از خود و دامان طبیعت که در ان رشد ونمو کرده بیگانه ساخته است.
اما بحث فراگیر فناوری و محیط زیست در دهه  ، 60نتیجه بهم پیوستن چند عامل دیگر به ویژه تعدادی عوامل روانی بود :
تابش های اتمی و خطریکه از این بابت می توانست متوجه طبیعت و جانداران باشد .تجزیه ناپذیری سموم کشاورزی و دفع
آفات نباتی  ،اخبار مربوط به نابودی دریاچه اری  ،بزرگترن دریاچه آمریکا  ،غرق شدن کشتی های نفتکش  ،انتشار ارقام هراس
انگیز رشد جمعیت  ،انتشار کتاب های جدی و مستند درباره بحران های زیست محیطی نظیر فضا و زمین  ،نوشته کنت باو
لدینگ و تنها یک زمین  ،نوشته رنه دوب و باربا راوارد و باالخره انتشار داستان های وحشت آور راشل کارمن و به خصوص
داستان های بهار خاموش  ،پرفروش ترین کتاب  .1960بدین ترتیب و به تدریج سطح آگاهی های عمومی از مسائل محیط
زیست و عوامل ناشی از اقدامات مخرب برای فضای حیاتی بشر افزایش یافت و منجر به شکل گیری نهضت های طرفدار محیط
زیست گردید .با گذشت زمان  ،این جنبش ها در میان مردم قدرت یافتند و و به فکر فعالیت سیاسی و نیل به اهداف خود از
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طریق قوه مقننه و نفوذ به پارلمان ها افتادند که با موفقیت در این امر  ،در واقع نگریهای گسترده ی مردم در این مورد آشکار
گردید .این امر به نوبه خود باعث توجه جدی تر دولتها به مسائل محیط زیست شد .تا جایی که جامعه اروپا کمسیونی را برای
تدوین قوانین زیست محیطی تشکیل داد و احزاب مختلف نیز در برنامه خود مسائل زیست محیطی را در نظر گرفتند .رشد
جنبش های زیست محیطی از یک سو و افزایش اگاهی دولتها در مورد ماهیت فرا مرزی بسیاری از آلودگی های زیست
محیطی و ضرورت اقدام جمعی از طریق همکاریهای بین المللی از سوی دیگر  ،منجر به برگزاری کمسیون بیوسفر در سال
 1968به عنوان نخستین همایش بین المللی و کنفرانس محیط زیست انسانی در استکلهم در سال  1972به عنوان اولین
گردهمایی سیاسی بین المللی در زمینه محیط زیست گردید.
پیدایش مفهوم پایداری
کنفرانس استکلهم  ،نظریات اولین موج محیط زیست گرایی که از دهه  1960آغاز شده بود  ،در انتشار گزارشی با عنوان
"محدودیت های رشد" متبلور گشت .این گزارش که از سوی گروهی از دانشمندان انتستیتوی فناوری ماساچوست تنظیم شد ،
به سرعت غوغایی در جهان ایجاد کرد و در رسانه های جمعی بسیار مورد توجه قرار گرفت  ،به  28زبان ترجمه شد و  9ملیون
نسخه از ان به فروش رسید .محدودیت های رشد که بر اسا س الگو های کامپیوتری تدوین شده بود  ،قادر بود نشان دهد  ،اگر
روند فعلی رشد جمعیت و تقاضا برای منابع نجدید ناپذیر ادامه یابد  ،جهان دچار کمبود شدید مواد غذایی و منابع تجدید
ناپذیر خواهد شد و تا نیمه قرن  21شاهد فروپاشی اکوسیستمهای جهانی و سقوط تمدن خواهیم بود  .با توجه به و ضعیت
کامپیوتر در آن زمان  ،گرایش عموم بر این باور بود که هر مدل کامپیوتری دقیق و درست است  ،لذا این گزارش تاثیر عمده
ای در جلب توجه مردم و به تبع آن مسوولین کشورهای مختلف داشت.
در پی بروز آلودگی های وسیع زیست محیطی پس از انقالب صنعتی  ،دانشمندان و نویسندگان  ،نخستین کسانی بودند که از
ده های 1950و  1960رفته رفته توجه جوام ع بشری و سیاستمداران را نسبت به خطرات و عواقب روند موجود تخریب محیط
زیست که به طور عمده ناشی از رشد نامعقول فناورب و الگوهای مخرب تولید و مصرف بود  ،جلب کردند .اما حساسیت نسبت
به ضرورت مقابله با آلودگی های محیط زیست ابتدا به صورت منفی و در قالب ضدیت با فناوری و سپس تحت عنوان طرفداری
از محیط زیست تجلی یافت .ژاك الول  * -فیلسوف و نویسنده که کاتب وی تحت عنوان "جامعه تکنولوژیک"در سال 1954
در آمریکا انتشار یافت –را می توان پیشرو نهضت ضد فناوری در غرب نامید .وی اعالم کرد که تکنیک به هیوالی فرانکشتاین
تبدیل شده و از کنترل انسان خارج گردیده است .لوییس مامفورد  ،رنه دوبوو چارلز رایش متفکران دیگری در این زمینه
هستند که با تالیفات خود در مخالفت با فناوری در دهه  60نهضت طرفداری از محیط زیست را تغذیه فکری نمودند .تاکید این
متفکران برا این بود که خودکامه شدن فن آوری انسان را از خود و دامان طبیعت که در ان رشد ونمو کرده بیگانه ساخته است.
اما بحث فراگیر فناوری و محیط زیست در دهه  ، 60نتیجه بهم پیوستن چند عامل دیگر به ویژه تعدادی عوامل روانی بود :
تابش های اتمی و خطریکه از این بابت می توانست متوجه طبیعت و جانداران باشد .تجزیه ناپذیری سموم کشاورزی و دفع
آفات نباتی  ،اخبار مربوط به نابودی دریاچه اری  ،بزرگترن دریاچه آمریکا  ،غرق شدن کشتی های نفتکش  ،انتشار ارقام هراس
انگیز رشد جمعیت  ،انتشار کتاب های جدی و مستند درباره بحران های زیست محیطی نظیر فضا و زمین  ،نوشته کنت باو
لدینگ و تنها یک زمین  ،نوشته رنه دوب و باربا راوارد و باالخره انتشار داستان های وحشت آور راشل کارمن و به خصوص
داستان های بهار خاموش  ،پرفروش ترین کتاب 1960
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بدین ترتیب و به تدریج سطح آگاهی های عمومی از مسائل محیط زیست و عوامل ناشی از اقدامات مخرب برای فضای حیاتی
بشر افزایش یافت و منجر به شکل گیری نهضت های طرفدار محیط زیست گردید .با گذشت زمان  ،این جنبش ها در میان
مردم قدرت یافتند و و به فکر فعالی ت سیاسی و نیل به اهداف خود از طریق قوه مقننه و نفوذ به پارلمان ها افتادند که با
موفقیت در این امر  ،در واقع نگریهای گسترده ی مردم در این مورد آشکار گردید .این امر به نوبه خود باعث توجه جدی تر
دولتها به مسائل محیط زیست شد .تا جایی که جامعه اروپا کمسیونی را برای تدوین قوانین زیست محیطی تشکیل داد و
احزاب مختلف نیز در برنامه خود مسائل زیست محیطی را در نظر گرفتند .رشد جنبش های زیست محیطی از یک سو و
افزایش اگاهی دولتها در مورد ماهیت فرا مرزی بسیاری از آلودگی های زیست محیطی و ضرورت اقدام جمعی از طریق
همکاریهای بین المللی از سوی دیگر  ،منجر به برگزاری کمسیون بیوسفر در سال  1968به عنوان نخستین همایش بین المللی
و کنفرانس محیط زیست انسانی در استکلهم در سال  1972به عنوان اولین گردهمایی سیاسی بین المللی در زمینه محیط
زیست گردید.
پیدایش مفهوم پایداری
کنفرانس استکلهم  ،نظریات اولین موج محیط زیست گرایی که از دهه  1960آغاز شده بود  ،در انتشار گزارشی با عنوان
"محدودیت های رشد" متبلور گشت .این گزارش که از سوی گروهی از دانشمندان انتستیتوی فناوری ماساچوست تنظیم شد ،
به سرعت غوغایی در جهان ایجاد کرد و در رسانه های جمعی بسیار مورد توجه قرار گرفت  ،به  28زبان ترجمه شد و  9ملیون
نسخه از ان به فروش رسید .محدودیت های رشد که بر اسا س الگو های کامپیوتری تدوین شده بود  ،قادر بود نشان دهد  ،اگر
روند فعلی رشد جمعیت و تقاضا برای منابع نجدید ناپذیر ادامه یابد  ،جهان دچار کمبود شدید مواد غذایی و منابع تجدید
ناپذیر خواهد شد و تا نیمه قرن  21شاهد فروپاشی اکوسیستمهای جهانی و سقوط تمدن خواهیم بود  .با توجه به و ضعیت
کامپیوتر در آن زمان  ،گرایش عموم بر این باور بود که هر مدل کامپیوتری دقیق و درست است  ،لذا این گزارش تاثیر عمده
ای در جلب توجه مردم و به تبع آن مسوولین کشورهای مختلف داشت.
در این گزاش اولین استناد به واژه "پایداری" به طور خاص انجام شد  ،محققین ام .آی .تینتیجه گرفتند:می توان روند رشد را
تغییر داد تا شرایط اکولوزیکی و اقتصادی که در آینده بتوانند "پایدار" بمانند  ،ایجاد کرد  .دو سال بعد یعنی اوایل 1974
مفهوم " جامعه پایدار " ابداع گردید .این مفهوم در کنفرانس بررسی وحدت گرایی مذهبی در زمینه علم و فناوری برای توسعه
انسانی که از سوی شورای جهانی کلیسا ها برگزار شد به صورت زیر تعریف شد :اوال  ،پایداری اجتماعی را نمی توان بدون
توزیع برابر منابع کمیاب و یا بدون فرصت مشترك جهت مشارکت در تصمیم گیریهای اجتماعی به دست آورد  .ثانیا  ،یک
جامعه جهانی قوی  ،پایدار نخواهد بود  ،مگر اینکه نیاز غذایی در هر زمان کمتر از ظرفیت جهانی برای عرضه آن باشدو میزان
تولید آالینده ها کمتراز ظرفیت اکوسیستم ها جهت جذب آنها باشد .ثالثا  ،سازمان جدید اجتماعی تنها تا زمانی پایدار خواهد
بود که استفاده از منابع تجدید ناپذیر فراتر از میزان افزایش منابع حاصل از نوآوری های فناوری نشود .رابعا  ،یک جامعه پایدار
نیازمند سطحی از فعالیت های انسانی است که تحت تاثیر نامطلوب دگرگونیهای بزرگ طبیعی و بی پایان و مکرر اقلیمی در
سطح جهان قرار نگیرد.
بدین ترتیب از مواجه مباحث مرتبط با محیط زیست جهانی و عدالت اجتماعی جهانی با یکدیگر  ،مفهوم " جامعه پایدار "زاده
شد .شش سال بعد یعنی سال  1980واژه " توسعه پایدار "در خط مشی جهانی حفاظت پدیدار گردید .این خط مشی که از
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سوی اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت و منابع طبیعی منتشر شد  ،توسعه پایدار را به صورت زیر تعریف نمود ":حفاظت و
توسعه به منظور اطمینان از این مسأله که دگرگونی در سیاره واقعا خواهد توانست حیات و رفاه تمام مردم را تضمین نماید.
"توسعه نیز ایگونه تعریف شد":دگر گونی در زیست کره و استفاده از انسان  ،منابع مالی  ،منابع زنده  ،و غیر زنده جهت تامین
نیازها و بهبود کیفیت زندگی انسان " بنابراین توسعه می توانست یک تهدید محسوب گردد اگر منابع به شیوه موثری مورد
حفاظت قرار نمی گرفتند .این خط مشی  ،راهکار اجرایی برای نیل به توسعه پایدار ارائه نمی داد  ،و تعریف آن از توسعه پایدار
نیز مورد استقبال و پذیرش قرار نگرفت  ،تا این که در سال 1983مجمع عمومی سازمان ملل کمسیون جهانی محیط زیست و
توسعه را به ریاست نخست وزیر کشور نروژ  ،گروهارلم براندت لند تشکیل داد  .این کمسیون به مدت چهار سال به کار و
تحقیق پرداختو باالخره نتایج تحقیقات آنان در گزارشی به عنوان "آینده مشترك ما "در سال  1987منتشر شد .گزارش این
کمسیون به علت وجود افراد با تجربه و سیاستمدار از از سراسر جهان و همچنین به علت شرایط زمانی خاص آن دوره بسیار
مورد توجه قرار گرفت  .در آن زمان جنگ سرد به پایان رسیده بود  ،کشف حفره بزرگ الیه اوزون در سال 1985در کنار
فاجعه هستی چرنویل در سال  1986که تشعشعات رادیو اکتیو در اروپا منتشر کرد  ،از عوامل زمانی توجه به این گزارش بودند.
بر خالف موج اول  ،تحرکات زیست محیطی در اواخر دهه  1960که منحصر به کشورهای غربی بود  ،موج زیست محیطی از
اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990در تمام دنیا احساس شد.
مفهوم و ماهیت تکنولوژی
مارتین هایدگرد در سال  1954مقاله ای با نام "پرسشش از تکنولوژی "چاپ کرد  .در این مقاله وی بیان کرد که در بینش
غرب  ،از زمان ارسطو تکنولوژی (ریشه ان در زمان یونانی تخنه ( (technبه معنی هنر وصناعت است)به صورت ابزار آلت و
خنثی تلقی می شده است  " .از نظر هایدگرد تعریف ابزاری از تکنولوژی هر چند درست است اما ناقص است .نگاه ابزاری به
تکنولوژی به صورت حجابی بر ماهیت تکنولوژی است" .بدین لحاظ انسان از ماهیت تکنولوژی غافل خواهد بود« .تا زمانی که
تکنولوژی را به عنوان ابزار درنظر گیریم  ،اس یر خواست سلطه بر آن باقی می مانیم و در نتیجه بی خبر از ماهیت تکنولوژی
پیش می رانیم» .از نظر هایدگرد  ،تکنولوژی خصوصیتی تعرضی دارد  ،تعرض به طبیعت و تغییر دادن آن  .تکنولوژیبه طبیعت
به صورت منبع مواد خام و انرژی نگاه می کند و خواستار تغییر شکل آن است  ،لذا در این جا تکنولوژی فاعل و طبیعت مفعول
است .تکنولوژی در جهت ضدیت با طبیعت است.
همچنان که تکنولوژی باعث تغییر شکل طبیعت می شود  ،باعث تغییر شکل رفتار و انگیزه در انسان و جامعه نیز می گردد.
انسان مدرن انسان تکنولوژیک است  .رفتارها و انگیزه های انسان مدرن متفاوت با انسان قبل از آن است .از آنجا که ماهیت
تکنولوژی تعرضی است  ،لذا انسان مدرن یا انسان تکنولوژیک مسخر تکنولوژی است .هایدگرد ماهیت تکنولوزی را را «گشتل
( »(Ghashtelمی نامد .گشتل در زبان آلمانی به معنای قاب دور عکس  ،قفسه کتاب  ،خاکریز درجنگ  ،سد و چهار چوب
است .از نظر هایدگرد گشتل یعنی ماهیت تکنولوژی  ،ماهیتی که خصوصیت تعرض نسبت به انسان دارد و انسان در چهار
چوب آن قرار می گیرد .به عقیده هاید گرد «ماهیت تکنولوژی آن قدر هم تابع انسان نیست  ،بلکه موجودی مستقل است ما
هیچ وقت بر گشتل سوار نمی شویم  ،تقدیر آن را نمی توان دگرگون کرد  .دانشمندان فقط دامنه گشتل را گسترش می دهند
 .هاید گرد مخالف تکنولوژی نیست و برای انسان عصر حاضر امکان گریزی از آن را پیش بینی نمی کند« .تکنولوژی سرنوشت
عصر ماست  ،و البته منظور از سرنوشت  ،مگر ناگزیر بودن مسیری تغییر ناپذیر » منتها هایدگرد بر این باور است که باید
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ماهیت تکنولوژی را شناخت و نسبت به آن دقیق تر برخورد کرد  .وی راه حل را در هنر قبل از مدرن و دنیای شعر و شاعری
می بیند  ،دنیایی که در جهت هم نوایی با طبیعت بوده است.
پایداری در معماری
کمیسیون جهانی محیط زیسـت و توسـعه تعریـف پایـداری را ایـن گونـه پیشـنهاد کـرده اسـت  :تـأمین کـردن نیازهـای
کنـونی بـدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده بـرای بـرآوردن نیـاز هـای خـاص خـود .در ایـن تعریـف ضـمن ایـن کـه
بـه نقـش هـای اخالقـی انسانها در حیات ابـدی شـان در کـرة خـاکی اشـاره نشـده  ،مرتبـه و ارزش ارکـان و مؤلفـه هـای
دیگـر دخیـل در ایجـاد نظـام زیسـت جهانی نیـز نادیـده گرفتـه شـده اسـت .نیـاز بـه یـافتن راه حـل هـای بلنـد مـدت
کـه تـداوم بقـا و رفـاه انسـان را تضـمین مـی کنـد  ،معمـاری یکـی از شـاخص تـرین صـورت هـای فعالیـت اقتصـادی
اسـت .در مـورد خـانواده  ،افـزایش درآمـد  ،میـل بـه تملـک خانـه ای بزرگتر با مصـالح و مبلمـان و تجهیـزات گـران تـر ،
شـرایط گرمـایی مطلـوب تـر در فضـا هـای داخلـی  ،و حیـاط یـا بـاغ بزرگتـر را در پـی خواهـد داشـت .سـاختمان در
طـول حیـات خـود  ،از طریـق مجم وعـه ای از فعالیتهـای انسـانی و فرآینـدهای طبیعـی مـرتبط بـه هم  ،بر محیط زیست
محلـی و جهـانی تـأثیر مـی گـذارد .در نخسـتین مرحلـه  ،آمـاده سـازی سـایت  ،بـر ویژگـی هـای بـومی آن تـأثیر می
گذارد .هجـوم وسـایل و تجهیـزات و کارکنـان سـاختمانی بـه سـایت سـاختمان  ،ونیـز خـود فرآینـد سـاخت  ،گرچـه
مـوقتی اسـت  ،موجب آشفتگی در بوم شناخت محلی مـی شـود .از سـوی دیگـر تـدارك و تولیـد مـواد  ،بـر محـیط زیسـت
جهـانی تـأثیر مـی گـذارد .با اتمام مرحلۀ ساخت  ،طول بهره برداری از بنـا نیـز تـأثیرات سـوء بلنـد مـدتی بـر محـیط
زیسـت وارد مـی شـود .بـرای نمونـه  ،انـرژی و آبی که سـاکنان سـاختمان مصـرف مـی کننـد  ،بـه گـاز هـای سـمی و
فاضـالب مبـدل مـی شـود؛ بـه عـالوه  ،فرآینـد جمـع آوری و تصفیه و حمل و نقل تمامی منابع مصـرفی در دوران بـه
کـارگیری و نگهـداری بنـا نیـز تـأثیرات بـی شـماری بـر محـیط زیسـت در بـردارد .ایـن مسـئله نیـز بـه نوبـۀ خـود
مجمـوع تـأثیرات معمـاری را بـر نظـام زیسـت جهـانی  ،کـه متشـکل از عناصـر غیـر ارگانیـک و ارگانیسم های زنده و انسان
است  ،افزایش می دهد .هدف طراحی پایدار  ،یافتن راه حل های معمارانه است که شرایط زیستی مناسب و هم زیستی این
سه گروه مذکور را تضمین کنند .اصلی ترین موانع پایداری که در برنامه 30+30هلند با بررسی شرایط  30سال قبل و بعد به
آنها اشاره شده است عبارتند از:
.1

توزیع نابرابر :فقر حاصل از مدیریت غیر مسئوالنه محیط است

.2

تفکر کوتاه مدت :در سیاست و تجارت.

.3

سیاست های گسیخته و غیر منسجم

.4

قیمت ها  ،هزینه نهایی بر حسب همه عوامل سنجیده نشده اند

.5

عامالن ایجاد کننده مشکل  ،جوابگو و مسئول مشکل مربوط نیستند

.6

راه حل هایی که مستلزم تغییر سیستم هستند با عدم اطمینان همراه هستند.

برای حل مشکالت فوق اجرای برنامه های دراز مدت نیاز است؛ برای غلبه بر مشکالت زیست محیطی تنها راه حل اعمال
تغییرات سیستماتیک و چند جانبه در دراز مدت است .برای وقوع تحوالت  ،تحوالت در حوزه های اقتصادی  ،اجتماعی ،
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فرهنگی و تشکیالتی باید یکدیگر را حمایت کنند .مثلث پایداری و ابعاد پایداری(پایدار یک سیستم تعاملی (-پایداری زمانی
محقق می شود که جامعه از نظر اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی پایدار باشد این سه مثلث پایداری را تشکیل می دهند.
این ابعاد به یکدیگر وابسته هستند .مثلث پایداری در فضای محدود خود چهار چوبی برای اندازه گیری نتایج اقدامات انسانی
مرتبط با حوزه های اقتصادی  ،اجتماعی و محیطی است .و در تمامی جامعه دامنه وسیعی از ارزشها  ،امور و فرآیندهایی را در
بر می گیرد که نهادها و شرکتها برای کاهش صدمات و افزایش ارزشهای اقتصادی  ،اجتماعی و محیطی باید در نظر بگیرند.
توسعه پایدار در واپسین سال های سده  . 2نه تنها خود را به عنوان یکی از چالش های اصلی بلکه به عنوان کانونی برای
مناظره پیرامون بسیاری از مسائل موجود در دوران بی نظمی جهان مطرح است.
اصول طراحی پایدار چیست؟
صرفه جویی در مصرف منابع در هر بنا
جریان ورودی خروجی دائمی منابع طبیعـی وجـود دارد .ایـن جریـان بـا مـواد سـاختمانی آغـاز مـی شـود و در سـرتا سـر
طـول عمـر بنا ادامه می یابد .بنا بر این  ،معمار با مصـرف بـه جـا و محتاطانـه منـابع مـی توانـد میـزان کـاربرد ذخـایر
تجدیـد ناپـذیر را در سـاخت و کارکرد بناها پایین آورد .بنا پس از طـی دوره حیـات سـودمند خـود بایـد بـه عناصـر و
اجزایـی بـرای دیگـر سـاختمانها تبـدیل شـود .اصل صرفه جویی در مصـرف منـابع  ،سـه راهبـرد را در بـر مـی گیـرد کـه
هـر یـک بـه نـوع خاصـی از منـابع مـورد نیـاز در سـاخت و بهره برداری بنا تاکید دارند  :حفظ انرژی  ،حفـظ آب  ،حفـظ
مـاده -حفـظ انـرژیپس از اتمـام مرحلـه سـاخت  ،هـر بنـا بـه جریـان دائـم انرژی نیازمند اسـت کـه در طـول بهـره بـرداری
بـه آن وارد مـی شـود .تـأثیرات زیسـت محیطـی ناشـی از مصـرف انـرژی در بناهـا  ،در وهله نخست خارج از سایت آنهـا و
در خـالل اسـتخراج یـا برداشـت از منـابع انـرژی و تولیـد نیـرو حـادث مـی شـود  .-حفـظ آبـدر هـر بنا  ،مقادیر فراوانی آب
بـرای مصـارف آشـامیدن  ،پخـت و پـز  ،شسـت و شـو و نظافـت  ،سرویسـهای بهداشـتی  ،آبیـاری گیاهـان و جـز آن مصرف
می شود .تمام این انواع آب مصـرفی بـه تصـفیه و انتقـال نیـاز دارنـد کـه مسـتلزم صـرف انـرژی اسـت .بـه عـالوه  ،آبـی
کـه در بنا مصـرف شـده و بـه شـکل فاضـالب خـارج مـی شـود نیـز بایـد تصـفیه شـود  .-حفـظ مـادهطیفی از مـواد
سـاختمانی بـه داخـلسایت بنا سرازیر مـی شـود .هجـوم مـواد سـاختمانی بـه سـایت  ،عمـدتا در خـالل مرحلـه سـاخت
صـورت مـی گیـرد .میـزان ضـایعات حاصل از فرآینـد سـاخت و نصـب تجهیـزات قابـل توجـه اسـت .پـس از سـاخت  ،بـه
منظـور نگهـداری و جـایگزینی و نوسـانی  ،جریـان آرامـی از مـواد بـه داخـل سـاختمان ادامـه پیـدا مـی کنـد .بـه عـالوه ،
جریـانی از کاالهـای مصـرفی نیـز بـرای پشـتیبانی فعالیتهـای انسانی  ،بـه داخـل بنـا سـرازیر مـی شـود .تمـام ایـن مـواد
چـه بازیافـت شـوند چـه در زمینهـای دفـن زبالـه تلنبـار گردنـد  ،در نهایـت جریان خروجی را شکل می دهند.
طراحی براساس چرخه حیات
طراحـی مـدل سـنتی چرخـه حیـات بنـا  ،فرآینـد خطـی  ،متشـکل از چهـار مرحلـه اصـلی اسـت  :طراحـی  ،سـاخت ،
بهـره بـرداری و نگهـداری  ،تخریــب .در ایــن مــدل مفهــوم چرخــه حیــات در حیطــه بســیار محــدودی دیــده
شــده اســت و مســائل زیســت م حیطــی (مـرتبط بـا تـدارکات و تولیـد مـواد سـاختمانی ) یـا مـدیریت پسـماندها (
اسـتفاده مجـدد و بازیافـت منـابع معمـاری) در آن مطـرح نشده است .اصل دوم معماری پایدار طراحی بـر اسـاس چرخـه
حیـات را مطـرح مـی کنـد .ایـن رویکـرد » از گهـواره تـا گـور» نتـایج و تبعات زیست محیطی کل چرخـه حیـات منـابع
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معمـاری را  ،ا ز مرحلـه تـدارك تـا بازگشـت بـه طبیعـت در بـر مـی گیـرد .طراحـی بـر اساس چرخه حیات  ،بر پایه این
تفکر شکل گرفته اسـت کـه مـاده صـرفا از شـکل حیـات سـودمند بـه شـکلی دیگـر تغییـر مـی کنـد و برای سودمندی و
قابلیت استفاده از ماده نمـی تـوان نقطـه پایـانی را منظـور کـرد .بـه منظـور روشـن شـدن مفهـوم چرخـه حیـات بنـا  ،می
توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد :پیش از بنا  ،بنـا  ،پـس بنـا .ایـن مراحـل سـه گانـه بـه هـم متصـل هسـتند و مـرز
هـای بـین آنها روشن و قطعی نیست .از این مراحل می تـوان بـه راهبـرد هـای طراحـی بـر اسـاس چرخـه حیـات کـه بـر
کمیتـه کـردن تـأثیرات زیست محیطی بنا تکیه دارند  ،رسید  .با تجزیـه تحلیـل فرآینـد هـای بنـا در هـر یـک از ایـن
مراحـل سـه گانـه  ،مـی تـوان از چگـونگی تأثیرات طراحی  ،ساخت  ،بهره برداری و تخریب بنـا بـر نظـام زیسـت فراتـر  ،بـه
شـناخت عمیقتـری دسـت یافـت .بنـای پایـدار تنهـا بـا یافتن روش هایی بـرای کمیتـه کـردن تـأثیرات زیسـت محیطـی
سـاختمان در خـالل تمـام مراحـل سـه گانـه چرخـه حیـات آن حاصـل می شود.

شکل شماره 1

جدول شماره 1
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طراحی انسانی
طراحی انسانی  ،سومین و چه بسا مهمترین اصل طراحی پایدار است.
در حالیکـه صـرفه جـویی در مصـرف منـابع و طراحـی بـر اسـاس چرخـه حیـات بـا کـارایی و حفـظ و نگهـداری سـرو کـار
دارنـد  ،طراحی انسانی به قابلیـت زیسـت تمـام اجـزای تشـکیل دهنـده نظـام زیسـت جهـانی  ،از جملـه گیاهـان و حیـات
وحـش مـی پـردازد .در پس این آرمان بشری و ایثار گرانه احتـرام بـه حیـات و شـأن دیگـر موجـودات زنـده نهفتـه اسـت.
بـا تـاملی عمیقتـر در مـی یـابیم که این اصل عمیقا ریشـه در نیـاز بـه حفـظ عناصـر زنجیـره ای نظـام هـای هسـتی دارد ،
کـه تـداوم حیـات و بقـای انسـانی منـوط بـه وجـود آنهاسـت .در جوامـع مـدرن  ،بـیش از 7 .درصـد طـول عمـر هـر
شـخص در فضـاهای داخلـی مـی گـذرد .بنـابراین ضـروریترین نقش معماری خلق محیطهای سـاخته شـده ای اسـت کـه
امنیـت  ،سـالمت  ،آسـایش فیزیکـی  ،صـحت روانـی و بهـره بـرداری سـاکنان خود را تداوم می بخشد .سـه راهبـرد زیـر در
طراحـی انسـانی  ،بـر ارتقـای هـم زیسـتی میـان بناهـا و محـیط زیسـت فراتـر و سـاکنان آن تمرکـز و تاکیـد دارنـد .-
چـالش هـای رایـج در معمـاری زیسـت محیطـی تهویـه  ،نـورد هـی و دیگـر سیسـتم هـای مکـانیکی  ،فـن آوری هـای
گسـترده ای هسـت ند کـه هـم سـاکنان و هـم معمـاران از آن بهـره منـد مـی گردنـد و دارای چنـان آزادی عمـل و آسـایش
فیزیکی ای مـی شـوند کـه در تـاریخ انسـان بـی سـابقه اسـت .بـه هـر حـال پرسـش اینجاسـت کـه آیـا سـبک هـای
زیسـتی مـردم و سـاختار خـارجی معمـاری  ،بسـتگی عمیـق و ک ورکورانـه ای بـه چنـین سیسـتم هـایی دارد یـا نـه .نتیجـه
وابسـتگی مفـرط انسـان بـه سیستم های مکانیکی و مصـرف عنـان گسـیخته انـرژی  ،همانـا تخریـب شـتابان و فزاینـده
محـیط زیسـت بـوده اسـت .همـه مـردم بـا معماری استاندارد شـده  ،فاقـد ذوق و سـلیقه  ،مـالل انگیـز و غیـر بهداشـتی
کـه در تمـام شـهر هـای مـدرن در سـر تـا سـر جهـان بـه چشـم مـی خـورد  ،آشـنایند .ایـن افـراط و بـی تفـاوتی اغلـب
در طراحـی سـاختمان هـای معاصـر انعکـاس یافتـه اسـت .آدم بایـد در جست و جوی خود بـرای دسـتیابی بـه محـیط
زیسـت بهینـه انسـانی  ،از بـه کـار گیـری فـن آوری بـه تمـامی پیشـرفته بـرای توسـعه صرف سیستم های آتی دسـت
بکشـد .مـدت زمـان زیـادی اسـت کـه معمـاران اسـتفاده فعـال از ایـن فـن آوری را بـرای ایجـاد شـکل کــامال تــازه ای از
خویشــاوندی میــان معمــاری و ماشــین در اختیــار دارنــد .ایــن بایــد راهــی را پــیش روی معمــاران بــرای
طراحــی فضـاهای زیسـتی سـرزنده تـر و احتمـاال بـرای پیشـرفت در ایجـاد روش هـای صـرفه جـویی انـرژی  ،قـرار دهـد.
ظـاهرا حفـظ و بقـای انرژی هم به بن بسـت رسـیده اسـت چـرا کـه سـاختار بیرونـی سـاختمانها و فـن آوری هـای اجرایـی
آنهـا مسـیر هـای جداگانـه ای را طی می کنند (هر چند که این خـود پیامـدی در خـور توجـه و بـی چـون و چـرا نیـز
داشـته اسـت( .تهویـه طبیعـی بـا امکـان جریـان هوا از سقف  ،تهویه مطبوع «پـاالیش شـبانه» و دمیـدن هـوا از زیـر کـف ،
کنتـرل نـور و نظـایر اینهـا  ،دسـتاورد و اشـکال نـو آورانـه ای هسـتند کـه ضـمن اعمـال و رعایـت آنهـا در برخـی
سـاختمانها  ،توانسـته انـد و منـابع طبیعـی همچـون گرمـا و نـور خورشـید  ،بـاد  ،انرژی گرمایی زمین و آب بـاران را مـورد
اسـتفاده قـرار دهنـد .در ایـن میـان روش هـای مکـانیکی گونـاگونی نیـز بـرای صـرفه جـویی در انرژی و سیستم های جدید
تولید آن  ،که حداقل تأثیرات ناسازگار با محیط را داشته باشند  ،به کار گرفته شده است.
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جدول شماره 2

نمودار شماره 1
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معماری پایدار و تکنولوژی پیشرفته
بیــان و ابــراز دســتاوردهای علمــی و فنــی  ،همــواره از وظــایف توســعه معمــاری مــدرن اســت .مدرنیســتهای
اولیــه معمــاری نظیــر لوکوربوزیه و گروپیوس  ،به فنآوری به مثابه نیرویـی کـه تغییـر را موجـب میشـود  ،توجـه میکردنـد
و بنـا بـر همـین مالحظـات بـود کـه انســان آنــرا در معمــاری از آن خــود ســاخت و مــورد ســتایش قــرار داد.
معمــاری مــدرن  ،از ســالنتوربین (( 1909پیتــر بــه رنــز برایشـرکت آ .ا .گ .در بـرلین  ،تـا سـاختمان سـیگرام (1958
(میسـوندرروهه در نیویـورك  ،همـواره مقاصـد پیشـرفت فنـآوری را تأییـد کرده و به کـار گرفتـه اسـت .در چنـد دهـه
اخیـر نیـز  ،ایـن حساسـیت در تحـول معمـاری «هایتـک»  ،جنبشـی کـه ریشـههـای آن از لحاظ فنـآوری بـه برداشـتهای
خوشـبینانه دهـه 1960برمـیگـردد  ،کـامال آشـکار اسـت .ایـن دهـه  ،مقـارن بـا پیشـرفتهایی در صـنعت هوا -فضـا بـود
کـه انسـان را بـه کـره مـاه بـرد  ،و موجـب پیامـد تحریـکآمیـزی شـد کـه خبـر از نسـل معمـاران آگـاهی نظیـر گـروه
آرکیـگ را میـداد  ،کـه امـروز معمـاران مـاهر و بـا نفـوذی نظیـر ریچـارد راجـرز  ،نـیکالس گریمشـاو  ،و مایکـل هـاپکینز
را نیـز در بـر میگیرد .نکته تعیین کننده دیگـر دربـاره ایـن رویکـرد خـاص  ،تعامـل خـالق بسـیاری از رشـتههـای تـا پـیش
از ایـن نیمـه وابسـته بـه هـم اسـت–بـرای نمونـه مهندسـی سـاختاری و تأسیسـات  ،مصـالح سـاختمانی  ،علـوم
کـامپیوتری و زیسـتمحیطـی -کـه بـه نـوعی معماری انجامیده است که دامنـه وسـیعتری از تجربیـات گونـاگون را در
اختیـار مـا میگـذارد کـه تـا پـیش از ایـن هرگـز ممکـن نبـود؛ و نیز نوعی معماری که میتواند بـا نیازهـای متغییـر جامعـه
معاصـر سـازگار شـود .ریچـارد راجـرز  ،کـه میتـوان از او بـه عنـوان یکـی از معمـاران و بصـیر امـروز نـامبرد  ،میگویـد
«خلـق معمـاری کـه فنـآوری جدیـد را در برداشـته باشـد  ،مسـتلزم گسسـتن از ایـده جهـان ایستادی افالتـونی اسـت؛
جهـانی کـه باشـیء متنـاهی عالیـای بیـان میشـود  ،کـه نـه چیـزی را میتـوان بـه آن افـزود و نـه از آن جـدا کرد .و این
برداشتی است که از آغاز تا به امروز بر معماری تسلط داشته است .
همچنین به عوض تعریف معمـاری بـه گفتـه شـلینگ  ،یعنـی معمـاری بـه مثابـه موسـیقی منجمـد  ،امـروزه معمـاری
بیشـتر شـبیه بـه موسیقی مدرن یـا جـاز یـا حتـی شـعر نگریسـته میشـود  ،کـه «بداهـهگـویی»در آن نقـش دارد؛ معمـاری
نامشخصـی کـه هـم ثبـات و هم تغییـر را در برمیگیـرد » .بـه هـر حـال روابـط معمارانـه  ،اجتمـاعی و فنـآوری از نـوعی
معمـاری بـا عنـوان معمـاری اکـو-تـک خبـر میدهــد  ،کــه طیــف گونــاگونی از ســاختمانها را در بــردارد .در برخــی
کتابهــا  ،از جملــه منــابع اشــاره شــده در ایــن بررســی  ،اینگونــه ساختمانها را بـا عنوانهـای بیـان سـاختاری ،
مجسـمه سـازی بـا نـور  ،صـرفه جـویی در انـرژی  ،واکنشـهای شـهری  ،سـاخت اتصـاالت  ،و نماگرایی شهری دسـته
بنـدی و معرفـی کـردهانـد .یکـی از وجـوه مشـترکی کـه در میـان تفسـیر و توجیـه ایـن نـوع معمـاری میتـوان به آن اشاره
کرد  ،این است که «معماری و فنآوری میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند» .
توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی
جریان توسعه پایدار در دهه  07با برگزاری سمینارهای متعدد در سطح جهـانی بـه بحـو روز مبـدل گشـت  ،که تعـارید
متعـدد و متنوعی را به دنبال داشت " .توسعه ای که نیاز های کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نس  ،های آینده ،
برآورده سـاخته و در آن به محیط زیست و نس  ،های فردا نیز توجه شود " )ضرابی ) .1137 ،در تعریفـی دیگـر توسـعه
پایـدار رونـدی اسـت کـه بهبـود شـرایط اقتصـادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و فنـاوری بـه سـوی عـدالت اجتمـاعی باشـد و در
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جهـت آلـودگی اکوسیسـتم و تخریـ منـابع طبیعـی نباشد)ملکی ) .1132 ،ار آن پس سمینارها و همایش های متعددی در
این زمینه برگذار شد و تا اواخر دهه  1997مشخص شد که بـرای شناسایی بهتر توسعه پایدار الزم است مباحو اقتصـادی ،
اجتمـاعی  ،سیاسـی و زیسـت محیطـی بـه طـور همزمـان مـورد توجـه قـرار گیرد)پاگ ) .1131 ،واژه معماری پایدار را از
دو بعد کالبد و مفهوم یا محتوا می توان مورد بررسی قرار داد .از بعد کالبدی یا به عبارت دیگر ماهیـت مـی توان به سازه در
معماری  ،توجه به محیط زیست و تامین انرژی مورد نیاز پرداخت .از سویی دیگر مفهوم یا محتوا به آثار به جای مانـده از بنا
در اذهان اشاره دارد .چه بسیار آثاری که از لحاظ کالبدی از بین رفته اند ولی مفاهیم آنها باقی است .بنابراین مفهوم پایداری
صـ رفا پرداختن به موضوعاتی از قبی  ،انرژی پاك  ،انرژی تجدید پذیر  ،صرفه جویی و  . . .نمی باشد .بلکه می بایست پایداری
حقیقی در حوزه هـای معمــاری و شهرســازی را عــالوه بــر پــرداختن بــه مولفــه هــا و روش هــای مطروحــه  ،در
بخــش محتــوایی نیــز پیگیــری نمود)جعفری  ،صفاریان ) ."1192 ،بعد از کشاورزی  ،ساختمان دومـین صـنعت بـزرگ در
دنیاسـت .آل ودگی ناشـی از سـرمایش و گرمـایش ساختمانها و ساخت مصالح ساختمانی  ،از آلودگی های ماشین ها فراتر می
رود وسرچشمه های تمام شـونده را بـ ه سـرعت مصـرف مـی کند")کیبرت ) .2772 ،از این رو معماران در پی یافتن
راهکارهای جدیدی برای تامین اهداف توسعه پایدار بودند .زیرا "معمـاری در رونـد تخری روز افزون و سریع طبیعت نقش قاب
 ،توجهی داشته است چرا کـه مـی توانـد همـاهنگی خاصـی را بـا محـیط پیرامـون ایجـاد کند")راجرز ) . 2772 ،لذا برای
دست یافتن به این هماهنگی اصولی برای این مهم تدوین شد" .اصول معماری پایـدار شـام  ،طراحـی بـر اســاص صــرفه
جــویی در منــابع  ،طراحــی بــر اســاص حفــظ چرخــه حیــات زیســت و طراحــی بــر اســاص آســایش انســان
مــی باشد")فرشچی ) .1139 ،در این راستا فرهنگ سازی و آشنایی جامعه متخصصین با مصالح و سیستم های جدید
ساختمانی که همسو بـا اهداف توسعه پایدار باشند امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسند.
سیستم های ساختمانی جدید و مصالح نوین
همگام با توسعه فعالیتهای ساخت و ساز  ،بهره گیری از سیستم های ساخت جدید  ،استفاده از فن آوری های نـوین و مصـالح
پایـدار امری ضروری است .اما انتخاب یک سیستم مناس برای پروژه ای خاص در گرو پاسخگویی آن سیستم به نیازها و
انتظارات از آن پروژه است.
نتیجه گیری
استفاده ا ز روش ها و فناوری های نوین با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مسکن امری اجتناب ناپذیر به نظر
میرسـد .از آنجائیکه راه های سنتی جوابگوی نیازهای کنونی نمی باشند  ،استفاده از فناوری های نوین و مصالح جدید با توجه
به مزایایی چـون سرعت و دقت باالی تولید  ،اجرا و همچنین کاهش هزینه تولید  ،وزن ساختمان  ،حجم عملیات پی سازی و
هزینه حمـل و نقـل  ،دیگر یـک انتخاب نمی باشد بلکه یک ضرورت به نظر می رسد .اگر چه در این راستا عالوه بر استفاده از
سیستم های ساختمانی مناسـب توجه بـه تکنولوژی مناس در راستای اهداف توسعه پایدار نیز حائز اهمیت است .از آنجائیکه
در دنیای امروز مسئله پایـداری از اهمیـت ویـاه ای برخوردار است  ،توجه به اصول معماری پایدار که شامل صرفه جویی منابع
 ،طراحی بر اساس چرخه حیـات و طراحـی بـرای انسـان مـی باشد نیز اجتناب ناپذیز به نظر می رسد .براساس مطالب ذکر
شده در زمینه معماری پایدار و تاثیر تکنولوژی بر آن  ،وشواهدی که این دو موضوع نسبت به محیط اطراف خود دارند تجربه و
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اسنادی در اختیار ما قرار می دهد که توانستیم با ابزار مطالعات پژوهشی و کتابخانه ای  ،به یک فرایند طراحی پایدار نزدیک
شویم  ،هرچند ناقص و اندك لذا برای درك موضوع در این مقاله بدین گونه موارد طبقه بندی شده است
فرآیند طراحی پایدار
•

درك اهداف پایداری

•

ساختن یک مدل کلی و کالن از اهداف

•

شفاف کردن موانع و راه حل های مورد نظر

•

استفاده از متخصصین رشته های مختلف مورد نیاز در پروژه

•

تجزیه و تحلیل دقیق سایت پروژه

•

بررسی موانع اقتصادی

•

بهره گرفتن از روش های تکنیکی و اجرایی در جهت اهداف پروژه

•

در نظر گرفتن ایده هایی برای طراحی

•

بررسی نمونه های موردی

•

جست و جوی راه حل هایی برای رسیدن به اهدف

•

بررسی اثرات زیست محیطی

•

جهت گیری مناسب بتا

•

پوشش گیاهی مناسب

•

محاسبه انرژی

•

کاهش انرژی

•

استفاده از انرژی های تجدید پذیر

•

استفاده از مصالح جدید وحفظ منابع انرژی

•

کنترل هزینه های پروژه

•

رعایت تهویه بنا و اجرای آن

•

روش های بهره برداری از نزوالت جوی

•

رعایت نحوه کنترل صدا

•

بررسی اثرات پیامدی پروژه

•

اتودهای طراحی

•

ارائه طرحهای شماتیک

•

طراحی نقشه های فاز یک و فاز دو

•

در نهایت رسیدن به یک معماری پایدار
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شکل شماره 2

شکل شماره 3
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