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مقدمه
فناوري ها و پيش��رفت هاي نوی��ن در اغلب تخصص ه��ا، از جمله در 
طراحی و س��اخت، اوضاع مناسبی براي دستيابی به مصالح ساختمانی 
نوین مهيا کرده است. بر اساس آمار موسسۀ نگاه جهان، در پنج دهۀ 
گذش��ته، جمعيت جهان بيش از دو برابر و توليد اقتصادي حدود شش 
برابر شده است.1 این رشد بی سابقه شكل زمين و ساختار و ترکيب جو 
را دستخوش تغييرات قابل توجهی کرده است. متخصصان این افزایش 
جمعيت و رشد اقتصادي را عامل اصلی به وجود آمدن مشكالتی مانند 
آلودگی آب و هوا و انباش��ت پس��ماندها و تخریب جنگل ها و به وجود 
آمدن س��يالب ها و وزش بادها و فرسایش خاک و انقراض گونه هاي 
جانوري به ویژه گونه هاي دریایی و از بين رفتن بخش��ی از الیه ازن 
می دانند. این مشكالت بقاي انسان و هزاران گونه از جانوران دیگر را 

با تهدیدهاي جدي مواجه کرده است. 

چکیده

تحوالت و پيش��رفت هاي چند دهۀ اخير در توس��عه علوم موجب رشد 
س��ریع جمعيت جهان شده اس��ت و پيامدهاي ناخوشایندي نيز براي 
محيط زیس��ت داشته اس��ت. فعاليت هاي مربوط به ساخت وساز چهل 
درص��د از منابع و انرژي جوامع را مصرف می کند و به همين نس��بت 
نيز در آلودگی هاي زیس��ت محيطی سهيم اس��ت. با توجه به اهداف 
معماري پایدار، با ش��ناخت آثار مخرب این صنعت، می توان در هدایت 
پيش��رفت هاي این عرصه و انطباق آنها با ظرفيت هاي طبيعی تالش 
ک��رد. در این مي��ان نقش معماران انكارناپذیر اس��ت. در این راس��تا 
دانش��گاه هاي معتبر دنيا با توجه به ماهيت فعاليت هاي خود وارد عمل 
ش��ده و دوره هاي تحصيالت تكميلی ای��ن تخصص را راه انداخته اند. 
مجموع این دستاورد ها را می توان در قالب نظام هاي ارزیابی پایداري 

در عرصۀ آموزش و پژوهش و ساخت وساز به کار بست.

کليد واژگان: آموزش معماري، معماري پایدار، ساخت وساز پایدار، مالحظات زیست محيطی، فناوري ساختمان، شيوه هاي نوین

1. فره��اد احم��دي، طرح پژوهش��ی 
آموزش معماري پایدار.

جايگاه آموزش پايداری در معماری و ساختمان

سید محمدجعفر خاتمی
استادیار دانشكدۀ معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتی
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افزای��ش س��االنه 91 ميليون نفر ب��ر جمعيت زمين عامل تس��ریع تباهی 
روزافزون محيط زیست و فزونی مشكالت زیست محيطی است. در واقع براي 
تأمين نيازهاي روز افزون این جمعيت ساخت و سازها گسترش می یابد. افزایش 
ساخت و س��ازها نياز به فناوري هایی دارد و این فناوري ها عامل اساسی افزایش 
مصرف سوخت  هاي فسيلی آلوده کنندۀ محيط زیست و سایر منابع طبيعی است. 
متخصصان بخش س��اختمان با موضوعات محيطی مهم و فوري اي مواجه اند 
ک��ه بی توجهی ب��ه آنها ميزان توليد ضایعات و مصرف انرژي و منابع را هر روز 
بيشتر می کند. نگرانی هاي مطرح شده تالش هاي زیادي را براي توسعۀ پایدار 
برانگيخته اس��ت. در طراحی و س��اخت هم می توان به اهداف معماري پایدار و 
ساخت و س��از پایدار اندیشيد و براي تأمين هر چه مطلوب تر محيط زندگی براي 
نس��ل حاضر، بدون کاس��تن از توانایی هاي طبيعت براي تأمين محيط زندگی 
مناس��ب براي نسل هاي آینده، تالش کرد. لذا اساس تالش متخصصان بخش 
س��اختمان براي ابداع و به  کارگيري مصالح س��اختمانی و روش هاي طراحی و 
توليد و اجراست بر اساس حفظ محيط زیست در قالب توسعۀ پایدار و معماري 

پایدار . 

۱. ضرورت های طرح مسئله

۱ـ۱. محیط زيست و توسعۀ پايدار
در اغلب جوامع، پوشش هاي گياهی را، براي مهيا کردن محل زندگی، تخریب و 
از زیستگاه ها براي تأمين نيازهاي مكانی خود استفاده می کنند. لذا فعاليت هایی 
چون طراحی و توليد مصالح س��اختمانی و ساخت و س��از و بهره برداري از بنا و 
تخریب آن س��بب آلودگی هایی در هوا و آب و خاک می ش��ود. مطالعات نشان 
داده اینها عامل بحران هاي محيطی گوناگونی مانند جاري ش��دن سيالب ها و 

فرسایش خاک و طوفان ها و از بين رفتن جنگل ها و فقر و تنگدستی است.

۱ـ2.  توسعۀ پايدار و وجوه مختلف آن
گس��ترش توجه به پایداري در دهۀ 1970را نتيجۀ رش��د آگاهی جوامع نسبت 
به مس��ائل جهانی محيط زیست و توسعه اعالم کرده اند. این توجه تحت تأثير 
عواملی چون نهضت هاي زیس��ت محيطی دهۀ ش��صت و انتش��ار کتاب هایی 

پرسش های تحقیق
 چرا برای رس��یدن ب��ه اهداف پایداری 
باید از ابزار آموزش و پژوهش استفاده 

کرد؟
چه موضوعات آموزشی و پژوهشی ای 
میتواند در دس��تیایب به اهداف پایداری 

مفید باشد؟
چه رابطه ای بنی حتوالت خبش طراحی 
و ش��یوه های ساخت وس��از و اه��داف 

معماری پایدار وجود دارد؟
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مانند محدودیت هاي رش��د بوده است.2 برگزاري اولين کنفرانس 
س��ازمان ملل دربارۀ محيط زیست و توسعه پایدار در سال 1972 
در استكهلم و به دنبال آن انتشار کتب و مقاالتی دربارۀ پایداري 
س��بب ش��د ادبيات پایداري قوت و قدرت زیادي به دست آورد. 
موضوع پایداري در تم��ام زمينه هاي تخصصی و غير تخصصی 
یكی از موضوع هاي مهم روز شده و در دستور کار اغلب مدیران 

جهان قرار گرفته است. 
در س��ال 1987، س��ازمان ملل موضوع پایداري را در قالب 
گزارش��ی با نام »آیندۀ مشترکمان« مطرح کرد. در این گزارش، 
گسترش و ترویج فعاليت هایی که نيازهاي امروزي بشر را تأمين 
کند بی آنكه قابليت ها و توانایی هاي طبيعت را براي نس��ل هاي 
آینده با مش��كل مواجه کند، »توسعۀ پایدار« ناميده شده است.3 
ش��يوه هاي مختلف رس��يدن به توس��عۀ پایدار و آث��ار جهانی و 
منطق��ه اي آن متأث��ر از عوامل مختلفی اس��ت. توجه نكردن به 
پایداري در دهه هاي اخير سبب شده محيط زیست یا ادامۀ حيات 
موج��ودات زنده در زمين به خط��ر افتد. عدم توجه به مالحظات 

زیست محيطی موجب بروز چنين مشكالتی است:
افزایش دماي هواي کرۀ زمين  �
از بين رفتن بخشی از الیۀ ازن  �
ذوب ش��دن یخ ها و باال آمدن آب دریاها و تغييرات در ش��كل  �

کره زمين
آلودگی هواي شهرها �

اگر تح��والت دهه هاي اخي��ر با دیدگاه هاي توس��عۀ پایدار 
صورت می گرفت، محيط زیس��ت کمتر تخریب می ش��د و حتی 

رسيدن به محيط زندگی مطلوب تر ممكن بود.

2. توسعۀ پايدار در طراحی و ساخت
بس��ياري از م��ردم جهان، چه مس��تقيم و چه غير مس��تقيم، با 
فعاليت هاي ساخت وس��از درگيرند. با توجه به گستردگی و تنوع 
فعاليت ه��اي س��اختمانی و مصرف 40درص��د از منابع و انرژي 

توليدي، بای��د فعاليت هاي این صنعت را با دیدگاه هاي توس��عۀ 
پای��دار بازنگري کرد. بازنگ��ري در فعاليت ه��اي این صنعت با 

دیدگاه هاي توسعۀ پایدار در این دو عرصه خواهد بود:
برنامه ریزي براي استفادۀ مناسب از امكانات )زمين و مصالح و  �

انرژي و نيروي انسانی و ...(
 مهار مزاحمت ها و آلودگی ها )صدا و بو و آلودگی هاي محيطی  �

و ...( 
توجه به توس��عۀ پایدار در بخش طراحی و اجراي ساختمان 

چنين نتایجی در پی خواهد داشت:
استفادۀ بهينه از منابع طبيعی شناخته شده  �
شناسایی منابع جدید طبيعت �
ماندگاري ساختمان ها )افزایش عمر مفيد بنا(  �
تالش براي استفادۀ مجدد از مصالح ساختمانی و بازیافت مواد  �

به کار رفته 
اس��تفادۀ مناسب از انواع انرژي ها در توليد مصالح ساختمانی و  �

ساخت و نگهداري بنا
مسئوليت مراکز آموزش��ی و پژوهشی به ویژه در رشته هاي 
برنامه ریزي و طراحی محيط و س��اختمان در این عرصه بس��يار 
سنگين است. با مسئوليت پذیري دستاندرکاران بخش طراحی و 

ساخت و رشته هاي وابسته می توان به این اهداف دست یافت:
افزایش طول عمر مفيد ساختمان ها �
جلوگيري از به کارگيري مصالح ساختمانی مسموم کننده �
به حداقل رساندن استفاده از منابع طبيعی �
مصرف بهينۀ انرژي در مراحل ساخت و بهره برداري �
به حداقل رساندن توليد نخالۀ ساختمانی �
تالش براي اس��تفاده از مواد بازیافت ش��ده و استفادۀ مجدد از  �

مصالح ساختمانی
احترام به محيط و به کارگيري پتانسيل هاي موجود در طبيعت �
به حداقل رساندن توليد گاز دي اکسيد کربن �

2. همان.

3. همان.
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ج��دول »ت۲« نمون��ه اي از اهداف کالن توس��عۀ پایدار در 
طراحی و س��اخت محيط و ساختمان هاس��ت که براي مهار آثار 
محيط��ی این فعاليت ها تا س��ال 2025 در برخی از کش��ورهاي 

پيشرو به اجرا گذاشته شده است.

2ـ۱. معماری پايدار
تفكر و نگرش پایداري در طراحی معماري تالش��ی براي سازگار 
ک��ردن طرح معماري با محيط زیس��ت اس��ت. ب��ه تعبير دیگر، 
معماري پایدار اس��تفاده از ابزار طراحی و شيوه هاي ساخت وساز 
و ایجاد رابطۀ مناس��ب بين محيط و بناس��ت ک��ه تأثيرات منفی 
ساخت وساز را در محيط زیست به حداقل برساند و با پاسخگویی 
ب��ه نيازهاي اجتماعی و روحی و روانی افراد س��بب رس��يدن به 

اهداف توسعۀ پایدار شود. 
تأکي��د بر معماري پای��دار در واقع تعریف پای��ه و مبنائی در 
انتخ��اب بهترین گزینه هاس��ت به منظور حفظ محيط زیس��ت. 
بررس��ی موضوع با این دیدگاه سبب می ش��ود ساخت وسازهایی 
مورد توجه قرار گيرد که اثر منفی کمتري بر محيط زیست دارد. 

تحقي��ق و مطالعه دربارۀ روش هاي طراحی س��اختمان و عرضۀ 
یش��نهاد هاي مناس��ب براي ایجاد و نگهداري محيط شهري با 
کيفيت خوب، در دس��تيابی به اهداف معماري پایدار مؤثر است.4 
یكی از مهم ترین این اهداف به حداقل رس��اندن مصرف انرژي 
در تولي��د مصالح س��اختمانی و مصرف آن در ط��ول عمر مفيد 
س��اختمان است. طراحی مناس��ب و اس��تفادۀ بجا از جداره ها و 
پنجره ها و اس��تقرار مناسب بنا در بستر آن در دستيابی به اهداف 
پای��داري اثر دارد. در این عرصه، طراحی بناها براس��اس اوضاع 

اقليمی و استفاده از ظرفيت  هاي طبيعت بسيار مهم است.
ج��دول »ت۵« نمون��ه اي از اهداف کش��ورها را در معماري 
پای��دار براي مهار مصرف ان��رژي در هر مترمربع از بنا )کيلووات 

ساعت بر متر مربع( براي سال هاي آتی نشان می دهد.

2ـ2. ساخت وساز پايدار
ساخت وس��از پایدار براي اولين بار در س��ال 1994 در کنفرانس 
بين الملل��ی تمپ��ا5 در ایاالت متحده مطرح ش��د که براي تدوین 
اس��لوب ساخت وس��از س��الم در محيط بر پایۀ کارآمدي منابع و 

کم کردن مصرف انرژي حداقل تا 30 درصد در 2025 نسبت به سال 12000

منع استفاده از همۀ مواد شيميایی که در دستور العمل هاي دولتی مخرب 2
شناخته شده است در سال ۲۰۰۸

جمع آوري اطالعات براي استفادۀ متخصصان و شناسایی مصالح و 3
ساخت وسازهایی که براي سالمت و محيط زیست مخرب اند تا سال 2005

تأیيد سالمت و تطابق با محيط زیست همۀ ساختمان هاي جدید و 30 درصد 4
ساختمان هاي موجود در 2008

گرم کردن بنا و تأمين آب گرم مورد نياز بدون استفاده از سوخت نفتی بعد از 5
سال 2025 و تأمين نيمی از انرژي از منابع تجدید پذیر در سال 2015

توليد 25درصد نخالۀ ساختمانی درسال 2010 نسبت به سال 1994 و توليد 6
10درصد نخالۀ ساختمانی در سال ۲۰۲۵

عوام��ل  معرف��ی  )راس��ت(  ت۱. 
طبيعی مؤثر در طراحی و س��اخت 
بن��ا براي دس��تيابی ب��ه پایداري. 
 Enhancing Hong Kong's مأخذ
.Built Environment

ت۲. )چپ( ج��دول برخی اهداف 
توسعۀ پایدار در عرصۀ ساختمان

4. T. Willianmason, 
“Understanding Sustainable 
Architecture”.
5. Tempa
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اصول بوم شناختی برگزار شده بود. در این کنفرانس سه پيشنهاد 
اساسی براي ساخت وساز پایدار مطرح شد:

پایداري در اقتصاد که کارآمدي بيش��تري در اس��تفاده از منابع  �
را سبب شود 

پایداري در محيط براي جلوگيري از تخریب محيط زیست �
نيازه��اي  � ب��ه  پاس��خگویی  ب��راي  اجتماع��ی  پای��داري 

استفاده کنندگان
 در مرحلۀ نخس��ت براي متخصصان امر چنين پرسش هایی 

دربارۀ ساخت وساز پایدار مطرح شده بود:
پایداري در ساخت وساز محيط و ساختمان شامل چه مقوالتی  �

است؟
چرا پایداري در ساخت وساز مورد توجه قرار گرفته است؟ �
چگونه می توان پایداري را ارزیابی کرد؟ �

ساخت وس��از پایدار شامل طيف گس��ترده اي از موضوعاتی 
اس��ت همچون مصرف بهينۀ انرژي در مراحل مختلف )طراحی، 
ساخت وس��از، بهره ب��رداري، تخریب بنا( و ب��ه کارگيري مصالح 
س��اختمانی اي که کمترین آس��يب را بر محيط زیست وارد کند 

و کيفيت ساخت وس��از را باال برد و اثر مخرب ساخت وس��از را بر 
محيط پيرامون بنا به حداقل برس��اند. بر این اس��اس موارد قابل 
ارزیابی و بررس��ی را در ساختمان هاي پایدار به این شرح معرفی 

می کنند:
ارزیابی اقتصادي فناوري ها در طراحی و ساخت  �
شناسایی فناوري هاي مناسب �
ارزیابی فناوري ها در طراحی و ساخت  �
س��المتی، راحت��ی، مص��رف بهينۀ ان��رژي، بهينه س��ازي در  �

حمل و نقل، مصرف بهينۀ آب، مصالح س��اختمانی مناسب براي 
محيط زیس��ت، اس��تفادۀ مناس��ب از زمين، رعایت مالحظات 

زیست محيطی زمين و غيره.6

2ـ3. معرفی نمونه های طراحی و ساخت پايدار 
و دستاوردها

با اس��تفاده از ش��يوه هاي طراحی معماري پای��دار و به کارگيري 
فناوري ه��اي نو در ساخت وس��از می توان ب��ه پایداري در بخش 
طراحی و اجراي س��اختمان دست یافت. بسياري از پيشرفت ها و 

ساختمان هاي اداري و غيرهمنازل آپارتمانیخانه هاي کوچکتيپ

200520252005202520052025سال

603060404030گرمایشیساختمان هاي جدید

352035308040برقی

1259012511011040گرمایشیمتوسط ساختمان هاي موجود

352035209060برقی

ت۳. )راس��ت ب��اال( طراح��ی بنا 
 Global“ در اقلي��م س��رد. مأخ��ذ
 Perspective As Tool For An
 Efficient And Sustainable

.“Design

ت۴. )چ��پ ب��اال( طراح��ی بنا در 
اقليم گرم. مأخذ: همان.

ت۵. )پای��ی( نمون��ه اي از اهداف 
معماري پایدار در طراحی و ساخت 
بنا براي مهار مص��رف انرژي )بر 

)KWh/m2 حسب

6. محم��د حس��ن ف��الح، »صنع��ت 
 Institute ساختمان و توسعه پایدار« و
 For Building Environment
 And Energy Conservation
 )AIJ). Architecture For A

.Sustainable Future
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فناوري هاي روز در بخش طراحی و س��اخت با هدف دستيابی به 
پایداري و باالبردن کيفيت فضاهاي معماري حاصل ش��ده است. 
تفكر و اندیشۀ معماري پایدار عاملی براي هدفدار کردن طراحی 
معماري و تالشی است در رسيدن به بهترین راه حل هاي طراحی 

و ساخت در حال و آینده.
ت��الش براي آموزش معم��اري پایدار می تواند دانش��جویان 
معماري را با وظيفۀ سنگين شان، یعنی ارائۀ راه حل هاي معمارانه 
در ساخت وس��از براي کم کردن مش��كالت زیست محيطی، آشنا 
کند و با هدف قرار دادن عوامل پایداري در ساخت وس��از، جایگاه 
ای��ن عوامل را در ایده پردازي روش��ن تر کند. اثر این تالش ها را 
می ت��وان به صورت کّمی و قابل مقایس��ه بيان ک��رد. امروز در 
بعضی کشورها نظام هاي ارزیابی اي براي مقایسۀ ساختمان هاي 
پایدار و غير پایدار وجود دارد. چون معيارهاي ارزیابی نس��بت به 
کاربري و مكان طراحی و ش��يوۀ ساخت وس��از متغير است، باید 
در مرحلۀ نخس��ت نظام هاي ارزیابی را بومی کرد تا به کارگيري 
آنها براي مناطق و پروژه هاي خاص ممكن شود. بر این اساس، 
براي آشنایی با شيوه هاي به کارگيري عوامل پایداري در طراحی 

و س��اخت و نگهداري و تخریب بناه��ا، نمونه هایی را در مناطق 
گوناگون با کاربري هاي متفاوت معرفی می کنيم.

2ـ3ـ۱. بانک ان ام بی7
در بان��ک ان ام ب��ی در هلند، طراح توانس��ته با توج��ه به عوامل 
پای��داري در ساخت وس��از با اس��تفاده از ظرفيت ه��اي موجود و 
قراردادن س��اختمان ها در جهات مناس��ب به پایداري دست یابد. 

نوع و میزان تأثیر در عملکرد بناتمهیدات در طراحی و ساخت

حرف اول را می زندطراحی محيط بنا1

26درصد کمتر مصرف شده استمصرف انرژي در طول ساخت2

90درصد از فوالد بازیافت شده استفاده ميزان به کارگيري فوالد بازیافت شده3
شده است

ميزان مصرف عناصر قابل بازیافت در 4
ساخت بنا

80درصد از عناصر قابل بازیافت استفاده 
شده است

در طراحی بنا سعی شده این بنا از استفاده از نور طبيعی5
بيشترین نور طبيعی بهره مند شود

1070 تن در سال دي اکسيدکربن کمتر کاهش در ساطع کردن دي اکسيدکربن6
ساطع می شود

نسبت به طرح هاي دیگر پيشگام استميزان تصفيه آب7

ت۶. )راس��ت باال( برشی از بناي 
طراح��ی ش��ده ب��راي دس��تيابی 
مأخ��ذ:  پای��داري.  اه��داف  ب��ه 
 Enhancing Hong Kong's Built

Environment

ت۷. )وس��ط ب��اال( داخ��ل بانک 
ان ام بی
ت۸. )چپ باال( برج هرست

ت۹. )پایي��ن( ج��دول تأثي��ر ب��ه 
کارگيري عوام��ل پایداري در برج 
هرست

7. NMB, Nederlandsche 
Middenstandsbank 7. 
NMB, Nederlandsche 
Middenstandsbank 
8. Leonard R Bachman, 
Integrated Buildings The 
Systems Basis of Architecture.
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طراح با انتخاب مصالح ساختمانی مناسب کمترین آلودگی را به 
وجود آورده است. با استفاده از سيستم هاي گرمایشی خورشيدي 
غيرفعال و امكان اس��تحصال گرما و آب مصرفی و اس��تفاده از 
روش��نایی روز و تهویه طبيعی، ميزان مص��رف مواد و انرژي را 
ني��ز به حداقل رس��انده اند. در این بنا توانس��ته اند با س��ه تا پنج 
درصد خرج بيش��تر، هزین��ۀ نگهداري بن��ا را ۷۰ درصد کاهش 
دهن��د و ميزان مصرف انرژي را به یک دهم س��اختمان مرکزي 
هلند و یک پنجم ساختمان هاي اطراف برسانند. با این تمهيدات 
همچنين توانس��ته اند کيفيت فضاها و کارای��ی پروژه را نيز ارتقا 

دهند.8

2ـ3ـ2. برج هرست9
در برج هرست در نيویورک، طراح توانسته با به کارگيري عوامل 
پای��داري در ساخت وس��از، ضمن اس��تفاده از امكان��ات موجود، 
ارزش هاي معم��اري منطقه را حفظ کند و ب��ه نيازهاي روز نيز 
پاس��خ دهد. طراح ضمن تلفيق مناسب طرح خود با بناي قدیمی 
توانسته به این محسنات زیست محيطی نيز دست یابد: )ت ۹(.

2ـ3ـ3. خانۀ زدسیکس۱0 
خانۀ زدسيكس بنایی دو طبقه در شهر سانتامونيكا در کاناداست. 
س��اخت این بنا در س��ال 2006 به اتمام رس��يده است. تأثير به 
کارگيري عوامل پایداري در ساخت وس��از این بنا به این ش��رح 

است: )ت 11(.

2ـ3ـ4. ساختمان آموزشی سیدول فرندز میدل۱۱ 
ای��ن بناي س��ه طبقه با 54درصد ساخت وس��از جدید و 46درصد 
س��اختمان بازس��ازي ش��ده با مس��احت 6710مترمربع در شهر 
واش��نگتون واقع شده است. کار س��اخت در سپتامبر سال 2006 
به اتمام رس��يده اس��ت. این بنا را براي آموزش مس��ئوليت هاي 
محيطی به صورت زنده س��اخته اند. نتایج ساخت وساز با دیدگاه 

پایداري در این بنا چنين است: )ت 13(.

نوع و میزان تأثیر در عملکرد بناتمهیدات در طراحی و ساخت

حرف اول را می زندطراحی محيط بنا1

26درصد کمتر مصرف شده استمصرف انرژي در طول ساخت2

90 در صد از فوالد بازیافت شده استفاده ميزان به کارگيري فوالد بازیافت شده3
کرده اند

80 در صد از عناصر قابل بازیافت استفاده ميزان مصرف عناصر قابل بازیافت در ساخت بنا4
کرده اند

در طراحی بنا سعی شده این بنا از بيشترین نور استفاده از نور طبيعی5
طبيعی بهره مند شود

1070 تن در سال دي اکسيدکربن کمتر ساطع کاهش در ساطع کردن دي اکسيدکربن6
می شود

نسبت به طرح هاي دیگر پيشگام استميزان تصفيه آب7

نوع و میزان تأثیر در عملکرد بناتمهیدات در طراحی و ساخت

سبب شده این بنا بيشترین ميزان انرژي جهت گيري مناسب ساختمان1
خورشيدي را کسب کند

سبب شده ميزان مصرف انرژي کاهش یابدسنسورهاي حساس به نور طبيعی2

سبب کاهش در استفاده از سيستم مكانيكی شومينه هاي خورشيدي، پنكۀ سقفی3
خنک کننده بنا شده است

5درصد انرژي الكتریكی بنا را تأمين ميكندسامانۀ فتوولتيک4

از مصالح احيا شده استفاده شده استپوشش خارجی بنا5 

با پرداخت 35 دالر در ماه به کارمندان و 6
دانش پژوهان

سبب تقليل در استفاده از اتومبيل به ميزان 
80درصد شده است

ایجاد تأمل بيشتر و احساس تعلق به مجموعهاستفاده از 80 گونه گياهان بومی منطقه7

حرکت آب هاي باران را کند می کند و سبب بام سبز8 
ذخيره شدن آب هاست

در سرویس هاي بهداشتی و خنک کننده ها به آب هاي طبيعی9
کار گرفته ميشود

تالش شده هواي داخل بنا بدون استفاده از طراحی معماري10
وسایل مكانيكی قابل تحمل باشد

براي جداسازي زباله هاي قابل بازیافت امكانات جدا سازي زباله11
الزم فراهم گردیده است

در مقایسه با ساختمان هاي مشابه 60درصد ميزان مصرف انرژي12
کمتر است

ت۱۰. )چپ باال( خانۀ زدسيكس
ت۱۱. )راس��ت ب��اال( تأثي��ر ب��ه 
در  پای��داري  عوام��ل  کارگي��ري 
طراحی و ساخت س��اختمان خانۀ 

زدسيكس
ت۱۲. )چ��پ پایي��ن( س��اختمان 

آموزشی سيدول فرندز ميدل
ت۱۳. )راس��ت پایي��ن( تأثي��ر به 
در  پای��داري  عوام��ل  کارگي��ري 
س��اختمان  س��اخت  و  طراح��ی 

آموزشی سيدول فرندز ميدل

9. Hearst Tower
10. Z6
11. Sidwell friends Middle
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3. ضرورت تبیین و توسعۀ تفکر پايداری 

از طريق آموزش و پژوهش در مراکز 
آموزشی و پژوهشی

3ـ۱. آموزش و تربیت نیروی انسانی
مبحث پایداري تئوري و سبک یا جنبشی جدید نيست، بلكه نگاه 
مجددي اس��ت به شيوۀ زندگی و بازبينی نگاه انسان به جهان و 
آینده. این نگاه، پس از قرن ها تجربه اندوزي، ش��رط اساسی بقا 
ش��ده است. الزمۀ حرکت به س��وي آیندۀ پایدار آن است که در 
ن��وع نگاه و ارزش ها و عملكرد ف��ردي )نفوس جامعه( و جمعی 
)بدنه ه��اي قانونی و تصميم گيري( جامعه تغيير اساس��ی حاصل 
ش��ود. در این عرصه، نقش آموزش و به ویژه نظام آموزش عالی 
و دانش��گاهی انكار ناپذیر اس��ت. زیرا نظام آموزش عالی تربيت 
بخش اعظم افرادي را بر عهده دارد که بدنه هاي تصميم گيري و 
حرفه اي جامعه را شكل می دهند و از این طریق در القا و تسري 
مبانی اخالقی و ارزش��ی جامعه و شكل گيري شالوده هاي فكري 

افراد نقش اساسی دارند. این افراد در ایجاد و تسري حساسيت و 
آگاهی و دانش و مهارت هاي ضروري و تبيين و القاي ارزش هاي 
پای��داري براي نيل به آینده��اي پایدار هم نقش کليدي خواهند 
داش��ت. امروزه به همين سبب، اس��تقرار تفكر پایداري در نظام 
آموزش عالی، به ویژه در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، به 

شكل گستردهاي مطرح شده است.12 
معماري با طراحی و ساخت محيط سروکار دارد. هر تصميمی 
در حيط��ۀ طراح��ی و س��اخت در دراز مدت پيامدهاي زیس��ت 
محيط��ی مختلف��ی دارد. در این عرصه، باید تم��ام تالش ها بر 
مبناي تفكر پایداري باشد. براي اینكه معمار بتواند نقش رهبري 
و هدایت گري خود را در تحقق مالحظات زیس��ت محيطی ایفا 
کند باید از طرفی تفكر و مبانی اخالقی و ارزش��ی اش مبتنی بر 
پایداري ش��كل گرفته باش��د و در واقع به درک مفهوم پایداري 
رس��يده باش��د و از طرف دیگر دانش و مهارت ه��اي طراحی و 
س��اخت پایدار را داش��ته باش��د. این عوامل نقش نظام آموزش 

معماري پایدار را در القا و تسري تفكر پایداري آشكار می کند. 

3ـ2. آموزش پايداری در رشتۀ تخصصی 
معماری

اهميت و حساسيت خاصی در آموزش پایداري در رشتۀ تخصصی 
معماري نس��بت به دیگر تخصص ها وجود دارد. وظيفۀ سنگين 
معماران در طراحی عناصر اصلی شكل دهندۀ شهرها حساسيت 
خاصی نس��بت به آموزش این قش��ر از متخصصان ساختمان به 
وجود آورده اس��ت. همان طور که آمد 40درصد مصرف سوخت 
هر کش��ور در بخش س��اختمان و حدود 30درصد مصرف انرژي 
نيز در حمل و نقل اس��ت که بخش��ی از آن ه��م در فعاليت هاي 
ساختمانی است. پس هر تمهيد مناسبی در این مسير ميتواند به 
پایداري و جلوگيري از آلودگی هاي زیس��ت محيطی کمک کند. 
بعضی از این تمهيدات چنين اس��ت: به کارگيري سيس��تم هاي 
گرمایش��ی و سرمایش��ی با بهره وري باال، مصرف بهينۀ انرژي 

12. فره��اد احمدي، طرح پژوهش��ی 
آموزش معماري پایدار.

ت۱۴. ب��رش س��اختمان طراحی 
ش��ده ب��ا دی��د پای��داري. مأخذ: . 
 Enhancing Hong Kong's Built
Environment
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در مراح��ل گوناگون طراحی و س��اخت، تولي��د حداقل ضایعات 
س��اختمانی در مراحل توليد و اتمام عمر مفيد بنا، مصرف بهينۀ 
آب در مراحل مختلف ساخت وساز و نگهداري بناها، ميزان توليد 

آب کثيف.13
ب��ر این اس��اس از دهۀ 1990 ت��ا کنون، نشس��ت هایی در 
مقياس هاي بين المللی و ملی در کشورهاي پيشرفته تشكيل شده 
و بيانيه هایی هم منتشر شده است. در این نشست ها متخصصان 
ب��ر آموزش معماري مبتنی بر تفكر پای��داري تاکيد کردهاند. در 
بيانيه جهانی نشس��ت تالوریس، 215 نفر از رؤس��اي دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی از 42 کش��ور جهان بر لزوم استقرار تفكر 
پای��داري در نظام آم��وزش عالی و رش��ته هاي تخصصی تاکيد 
کرده ان��د. در کنگ��رۀ جهانی معماران در ش��يكاگو در 1993، بر 
ض��رورت در نظ��ر آوردن پای��داري در آموزش معم��اري تاکيد 
ش��ده اس��ت. از دیگر کارها پروژۀ تحقيقاتی دانشكدۀ معماري و 
برنامه ریزي شهري دانشگاه ميشيگان در سال 1998 با همكاري 
مرکز ملی مبارزه با آلودگی است. در ایاالت متحده از دهۀ 1970 

آموزش مسائل انرژي به صورت جدي در برنامۀ آموزش معماري 
وارد شد و در دهۀ 1990 موضوعات مرتبط با تفكر پایداري، فراتر 
از مس��ائل انرژي، در محتواي دروس آموزش��ی مدارس امریكا 
ق��رار گرفت. گویا دربارۀ ض��رورت و اهميت آموزش پایداري در 
معماري اجماعی جهانی وجود دارد. امروزه در دانشگاه هاي معتبر 
س��عی بر این اس��ت که تا حد امكان دانش توليد ش��ده در این 
زمينه در حوزۀ تجربه و عمل به کار گرفته شود. از سویی، دیگر 
روش هاي نظارت در سطح بين المللی تا کنون در هدفمند کردن 
ساخت وسازها و توس��عۀ شهرها و صنایع پيشرفت خوبی نداشته 
و ش��اید اگر طراحان و س��ازندگان متولی موضوع پایداري باشند 

نتایج بهتري حاصل شود.

3ـ3. نقش اساسی معماران
در چن��د دهۀ اخير حرفۀ معماري را به وج��ود آورندۀ رابطۀ بين 
انس��ان ها و محيط اطرافش��ان و خالق بناها معرفی کرده اند. اما 
تفكر و اندیشۀ معماري پایدار بر آن است که نباید معمار را یگانه 
خلق کنندۀ بنا و محيط دانس��ت؛ زیرا معمار مجري ساخت وساز 
اس��ت بر اساس درخواست س��فارش دهندگان و دانش فنی روز 
و امكانات موجود در بخش س��اختمان. لذا چنين شخصی وظيفۀ 
اتص��ال عم��ل و ماوراي ماده را بر عه��ده دارد و با توجه به این 
وظيفۀ س��نگين و نقش محوري باید به ابزارهاي مهم و کارایی 
همچون آموزش و پژوهش مجهز ش��ود. بر این اس��اس دربارۀ 
تغيير دیدگاه ها در فعاليت هاي معماري و نيز ش��يوه هاي آموزش 
در رشتۀ معماري پيش بينی هایی در کتاب معماري براي آینده اي 

پایدار به شرح زیر صورت گرفته:
در طول تاریخ، اصواًل بيش��ترین توجه در معماري بر اساس 
ظاهر و فرم گراي تعریف می شد )اغلب در معماري هاي شاخص 
و مان��دگار( در صورتی که اگر این دیدگاه ه��ا را در دورۀ معاصر 
بررس��ی کنيم به نوعی احساس می کنيم دیدگاه فوق تحت تأثير 
ش��رایطی همچون امكانات و ابزارآالت تغيير یافته اند. در کتاب 

ت۱۵. تصویري از طراحی معماري 
که براس��اس ف��رم بن��ا و ترکيب 
آنه��ا جهت دس��تيابی ب��ه اهداف 
پایداري تهيه ش��ده اس��ت، مأخذ: 
 Enhancing Hong Kong's Built

Environment
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معماري براي آینده اي پایدار، براي متخصصين معمار مسئوليت 
سنگينی پيش بينی شده است. از معمار قرن بيست و یكم انتظار 
دارند از تمام تخصص ها )مهندسی سازه، مهندسی محيط زیست، 
زمين شناسی، مكانيک خاک، معماري منظر، تاریخ، برنامه ریزي 
شهري( بهره مند شده و همچنين از قابليت هاي ترکيب دانش ها 
و تجربه ها اس��تفاده کامل ببرند تا بتوانند طراحی و س��اخت بنا 
را در ابعاد گوناگون مورد بررس��ی و ارزیابی قرار داده و در ادامه 
ب��ه مرحل��ۀ اجرا برس��انند. معمارانی که فعاليت ه��اي خود را در 
قالب هنر توجي��ه می کردند به نوعی با دیدگاه هاي جدید مواجه 
شدهاند. معماري پایدار علوم جامع را همزمان با دیدگاه هنري را 
امري ضروري و یا آنها را مكمل هم می داند. پيش بينی شده اگر 
معماري روش و یا متد جدیدي خلق نماید صاحب روش و یا متد 
طراحی نش��ده است، زیرا آن روش و یا متد حداقل شدیداً تحت 
تأثير شرایط خاص محلی و تكنيكی شكل گرفته است. همچنين 
تحول در IT و رس��انه هاي گروهی در آینده )اواسط قرن( شدیداً 

روش هاي طراحی را تغيير خواهند داد.14 
طراح��ان مس��ئول و تصميم گيرنده در عرص��ۀ معماري اند. 
حال این س��ئوال مطرح می شود که معمار چطور می تواند به حل 
مش��كالت زیس��ت محيطی کمک کند؟ براي جواب این سئوال 

باید همۀ مسائل و فعاليت هاي طراحی و ساخت را با دیدگاه هاي 
پایداري بررس��ی و بازنگري کرد. نتایج این بررس��ی ها را باید در 
چارچوب خاصی تعریف و ارائه کرد که قابليت ارزیابی پيدا کند؛ به 
طوري که طراحان در به کارگيري و حتی در ميزان توجه به این 
نوع مس��ائل در طراحی و ساخت معياري در اختيار داشته باشند. 
براي دس��تيابی به این اهداف باید از ابزار آموزش و پژوهش در 
معماري پایدار و بس��ط و گس��ترش این دانش و انتقال و انتشار 
یافته هاي جدید خود در جامعه بهره مند شوند. به این منظور باید 
همۀ تخصص هاي مرتبط با ساخت وساز را به مشارکت فراخواند. 

هدایت و هماهنگی این گروه بر عهدۀ معماران است.

3ـ4. فناوری های نوين در طراحی و ساخت در 
معماری پايدار

هم��ان طور که آمد فناوري هاي نوین در تخصص هاي گوناگون 
س��بب گس��ترش ساخت وس��ازها و خلق معماري ه��اي جدید و 
روش ه��اي جدید زندگی و افزایش مصرف انرژي و منابع ش��ده 
اس��ت. رویك��رد علمی و اصولی ب��ه این پدیده ها س��بب بهبود 
امني��ت در جامعه و زندگی بهتر خواهد ش��د. همچنين می توان 
کاستی هاي گذشته و مش��كالت زیست محيطی را رفع کرد. بر 
این اس��اس به کارگيري مواد و مصالح س��اختمانی و شيوه هاي 
ساخت وس��ازي که با دیدگاه هاي پایداري شكل گرفته اند به این 

شرح مورد توجه بوده است:
1. به کارگيري ش��يوه هاي طراحی مناس��ب ب��راي به حداقل 

رساندن و افزایش کارآمدي مواد مصرفی.
2. استفاده از مواد و مصالح ساختمانی که ميزان مصرف انرژي 

در توليد و به کارگيري آنها به حداقل رسيده.
3. اس��تفاده از روش هاي اجرایی بهينه که موجب اتالف کمتر 

مصالح ساختمانی گردد.
4. تأکيد بر مصرف مصالح ساختمانی که پس از گذراندن عمر 

مفيد قابل باز یافت یا استفادۀ مجدد باشد.

ت۱۶. نمایش برش بناي طراحی 
ش��ده بر اساس بس��تر طرح براي 
دستيابی به اهداف معماري پایدار، 
 Enhancing Hong Kong's :مأخذ
Built Environment
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با در نظر گرفتن شرایط و راهكارهاي فوق می توان به اهداف 
پایداري در طراحی و س��اخت  دست یافت. استفاده از تحوالت و 
پيش��رفت هاي جدید در علوم گوناگون نيازمند مطالعه و بررسی 
در مراکز آموزشی و پژوهشی است. بنا بر این آموزش و پژوهش 
در روش هاي نوین طراحی و توليد مصالح س��اختمانی ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.

3ـ4ـ۱. ضرورت آموزش و پژوهش در فناوری های 
نوين ساختمانی

همان طور که آمد به کارگيري سيس��تم هاي نوین س��اختمانی 
)توليد مصالح س��اختمانی و روش هاي طراحی و س��اخت نوین 
س��ازهاي و غير سازهاي( عاملی در دس��تيابی به اهداف توسعۀ 
پایدار در بخش س��اختمان و گسترش به کارگيري سيستم هاي 
س��اختمانی مناسب و همچنين عامل تغيير در حيات شهرهاست. 
مثاًل براي شناس��ایی و اس��تخراج مش��خصات م��واد و مصالح 
س��اختمانی و روش هاي طراحی و ساخت در ژاپن، شوراي علوم 
و تكنولوژي در توس��عۀ کالن ژاپن پيش��نهادهایی دارد. در قدم 
اول، این س��ازمان به کارگيري فوالد را در بخش س��اختمان به 
دليل ویژگی هاي مطلوب از بهترین مواد س��اختمانی تش��خيص 
داده اس��ت. بر اساس این مطالعه، آنچه فوالد را مادۀ ساختمانی 

پایداري می کند چنين است:
سبكی و مقاومت باال  �  
مناسب بودن براي پوشش فضاها با دهانه هاي زیاد �  
امكان اس��تفاده به صورت پيش س��اخته و نيز امكان سوار  �  

کردن سریع ساختمان در کارگاه
با توجه به این مشخصات، به کارگيري این نوع مواد و مصالح 
س��اختمانی را براي دستيابی به اهداف توسعۀ پایدار در طراحی و 
س��اخت توصيه می کنند. عوامل دیگري همچون امكان ارتقاي 
بازده تاسيس��ات الكتریك��ی و مكانيكی س��اختمان ها و افزایش 
مقاومت مصالح س��اختمانی و س��ازگار کردن مصالح ساختمانی 

براي پاسخگویی به اوضاع اقليمی که به کمک فناوري هاي نانو 
حاصل شده است، در رسيدن به اهداف مؤثر است. همچنين این 
فناوري ها عالوه بر جلوگيري از اتالف انرژي در مراحل طراحی 
و ساخت، سبب اس��تفادۀ بهينه از انرژي در مراحل بهرهبرداري 

از بنا می شود. 
چ��ون بخش س��اختمان س��رمایه هاي عظيم��ی را در بلند 
م��دت به خ��ود اختصاص می دهد، باید به موازات رش��د تجارت 
و س��رمایه گذاري با فنون روز دنيا نيز هماهنگ ش��ود. البته باید 
گفت هزینۀ س��اختمان فقط هزینۀ طراحی و ساخت  آن نيست، 
بلكه هزینۀ نگهداري در دوران بهره برداري را نيز شامل می شود. 
مثاًل در فناوري هاي نوین، متخصصان توانسته اند تغييرات هواي 
داخل س��اختمان را ان��دازه بگيرند و در مقاب��ل آن واکنش هاي 
مناس��ب نش��ان دهند. با این کار توانس��ته اند مص��رف انرژي را 
ب��ه حداقل برس��انند. بر این اس��اس از طراحان س��اختمان هاي 
آین��ده انتظار می رود با به کارگي��ري فناوري هاي نوین در ایجاد 
محيطی س��الم و افزایش کيفيت ساخت بنا و افزایش امنيت در 
بنا و ني��ز مصرف بهينۀ انرژي تالش کنند. این نوع بررس��ی ها 
و ارزیابی ه��اي فعاليت ه��اي س��اختمانی )طراحی و س��اخت و 

ت۱۷. ط��رح اوليۀ بنا بر اس��اس 
مأخ��ذ:  پای��داري،  دیدگاه ه��اي 
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بهرهبرداري و بازسازي و تخریب( براي ایجاد اوضاع مطلوب در 

سالمت، ایمنی و محيط زیست ضروري است. 

5ـ3. ابزارها و معیارها و توصیه ها برای آموزش 
پايداری

به کارگيري فناوري هاي نوین در صنعت ساختمان اغلب همراه 
با به کارگيري علوم محض و کاربردي اس��ت. براي به کارگيري 
موفق این علوم، باید کاربران و یا افرادي که با س��اختمان سر و 
کار دارن��د، مانند مالكان و معماران و مهندس��ان و پيمانكاران و 
توليد کنندگان مصالح س��اختمانی و اس��تفاده کنندگان، آنها را به 
خوبی درک کنند. از طرفی نمی توان از همۀ آنها انتظار داشت از 
این علوم آگاهی جامعی داش��ته باشند. بنا بر این واضح است که 
عوامل انسانی درگير در صنعت ساختمان نيازمند هم فكري براي 

تطبيق فناوري هاي روز با مشكالت هستند. 
ه��دف اصلی در معم��اري پایدار به وجود آوردن »سيس��تم 
بس��ته تر و یا کمتر باز« در س��اختمان س��ازي است؛ یعنی ایجاد 
اوضاعی که بتوان با تزریق دوبارۀ مواد و مصالح س��اختمانی )از 
طریق بازیافت و یا اس��تفاده مجدد( و به حداقل رساندن استفاده 
از مواد طبيعی و معدنی و توليد آس��ان براي رس��يدن به رضایت 
مشتري گام هایی برداشت. در نتيجه طراحی و ساخت بنا با توجه 
به چرخۀ حيات مواد و ایجاد تعادل در نيازهاي امروزي در مقابل 

نيازهاي احتمالی و غير مطمئن آینده خواهد بود.
مفاهيم پایداري در سطح تحصيلی کارشناسی ارشد معماري 
موضوعي��ت قابل توجه��ی پيدا می کند. دوره ه��اي فعال در این 
زمين��ه با تمرک��ز بر مدل ه��اي آموزش��ی و تئوري هاي خاصی 
ش��كل گرفته اس��ت. در این دوره ه��ا انگيزۀ تحقي��ق پررنگ تر 
از کار آتلي��ه اي و تجربی و طراحی اس��ت. چني��ن رویكردي در 
آموزش تخصصی معماري پایدار بر مبناي این عقيده اس��ت که 
دانش��جوي معماري و رش��ته هاي طراحی محيط براي تحصيل 
در مقطع تخصصی بای��د مهارت هاي طراحی و بيان معمارانه را 

داش��ته باشد. آنچه باید در این سطح پرورش داد، نگرشی فرانگر 
ب��ه نقش و جایگاه خود در نيل به جامعۀ پایدار اس��ت. از این رو 
تس��لط به تفكر انتقادي و مهارت در تحليل و ارزیابی و مدیریت 
در تصميم و مهارت در تحقيق و پژوهش در مس��ائل محيطی با 
اشراف کامل به انتخاب مصالح ساختمانی مناسب و ساخت وساز 
مناسب در سطوح مختلف دوره هاي تخصصی مورد توجه است. 
در اغل��ب این دوره ها بر تلفيق کالس ه��اي نظري و عملی، به 
ویژه به کارگيري مستقيم دانش کسب شده از دروس نظري در 
پروژه هاي عملی و آتليه اي، تأکيد شده است. بنا بر این سعی بر 
این است که دروس نظري و فن ساختمان، با تعریف پروژه هاي 

مشترک، با آتليۀ طراحی ترکيب شود.

5ـ3ـ۱. ارزيابی چرخۀ حیات

ارزیاب��ی چرخۀ حيات بنا در طراحی و س��اخت مي��زان تأثيرات 
زیست محيطی ساخت وساز را مشخص می کند. مراحل گوناگون 
ارزیابی چرخۀ حيات مصالح س��اختمانی طب��ق نمودار »ت۱۹« 

است. 
اثر زیس��ت محيطی بناها بر اس��اس عملك��رد بنا و کاربري 
آن و رابطه اش با عوام��ل طبيعی موجود در محيط قابل ارزیابی 
اس��ت. این نوع ارزیاب��ی چرخۀ حيات اولين ب��ار دربارۀ توليدات 
کارخانج��ات در دوران بهره برداري و نيز در مرحلۀ دورریخت در 

ت۱۸. برشی نشان دهندۀ تمهيدات 
طراحی و س��اخت نماي بنا براي 
دستيابی به اهداف پایداري، مأخذ: 
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غرب اروپا و امریكاي شمالی آغاز شد. اخيراً درج تأثيرات زیست 

محيطی محصوالت بر روي آن اجباري شده است.

5ـ3ـ2. شیوه های ارزيابی پايداری
ابع��اد قابل ارزیابی طراحی و س��اخت را می ت��وان در هر منطقه 
تعيي��ن ک��رد وآن را مبناي ارزیابی ساخت وس��ازهاي جدید قرار 
داد. پس از تعيين این معيارها، می توان ابزارهایی براي س��نجش 
ميزان پای��داري در اختيار طراحان ق��رار داد )مانند نرم افزارهاي 
تعيين ميزان مصرف انرژي در ساختمان(. این ابزارها این امكان 
را فراهم می کنند تا طراحان اثر تصميم خود را در محيط زیست 
ببينند و براي انتخاب مناسب ترین مصالح ساختمانی و روش اجرا 
از نتایج اس��تفاده کنند. البته الزم به یادآوري اس��ت که معماران 
چندان عالقه اي به استفاده از این گونه ابزارها ندارند. زیرا دامنۀ 
تصميم گيري آنها بيش از حد گس��ترده اس��ت و بيش از این به 
دنبال گس��ترش محدودۀ فعاليت خود نيستند و ترجيح می دهند 
براي این نوع فعاليت ها مش��اورانی داش��ته باشند. البته می توان 
ای��ن ابزارهاي ارزیابی را به گونه اي س��اخت که معماران بتوانند 
بدون وارد ش��دن به مباحث پيچيده فنی و تخصصی کارشان را 

ارزیابی کنند.

4. نتیجه و پیشنهاد
تحوالت و پيش��رفت هاي س��ریع در تخصص هاي گوناگون در 
دهه هاي اخير مش��كالت زیست محيطی عدیده اي به بار آورده 
است. این سبب شده اس��ت که جوامع گوناگون نتوانند متناسب 
ب��ا ظرفيت هاي محيط��ی خود روش ه��اي مناس��ب زندگی را 
انتخ��اب کنند. این موضوع را نباید بال یا مصيبتی دانس��ت؛ چرا 
ک��ه هنوز می توان این فناوري ها را با مالحظات محيط زیس��ت 
هماهنگ کرد. این هماهنگ سازي ها در صورتی کارا خواهد بود 
که برنامه هاي هدف داري براي هدایت آن وجود داش��ته باش��د. 
توس��عۀ پایدار، به ویژه در معماري در قالب معماري پایدار، نگاه 

جامعی به مس��ائل روز و آسيب هاي دهه هاي گذشته آغاز کرده 
اس��ت. اکنون می توان در صدد تدوین برنامه اي براي مس��ائل و 
مش��كالت بود. البته پيگيري موضوع با قبول این واقعيت است 
که نوآوري و تحول در جوامع امروزي اجتناب ناپذیر است و فقط 
باید بتوانيم این تحوالت و پيشرفت ها را بر اساس تفكر حفاظت 

از محيط زیست برنامه ریزي و اجرا کنيم. 
یكی از راه هاي دستيابی به اهداف تعریف شده براي معماري 
پایدار ایجاد انگيزۀ مش��ارکت و همكاري بين متخصصان است. 
با این حرکت می توان ضمن بر طرف کردن مشكالت دهه هاي 
اخي��ر، با حفاظ��ت از منابع موج��ود در طبيع��ت، زمينی پاک به 

نسل هاي آینده تحویل داد. 
مهار نوآوري ها و پيشرفت ها در کشورهاي پيشرفتۀ صنعتی، 
به علت س��رمایه گذاري هاي پيش��ين، اغلب با مشكالتی همراه 
اس��ت. ول��ی می توان در کش��ورهاي در حال توس��عه، که هنوز 
سرمایه گذاري در سير توليدات جدید در حال شكل گيري است، با 
مطرح کردن دیدگاه هاي حفاظت از محيط زیست، جهت مناسبی 
به مس��ير توسعه داد و از مسائل پدید آمده در کشورهاي صنعتی 
دوري کرد. بر این اس��اس توجه به موارد زیر براي دس��تيابی به 
اهداف پایداري در طراحی و ساخت و همچنين آموزش معماري 

پایدار پيشنهاد می شود:

ت۱۹. نمودار چرخۀ حيات مصالح 
ساختمانی
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4ـ۱. آگاه کردن متخصصان 

4ـ2. آموزش معماری پايدار
براي دس��تيابی ب��ه پایداري کلگرا ب��ا هدف واحد، ب��ا توجه به 
شيوه هاي آموزش��ی رایج در دانشگاه ها، باید بر توجه به موضوع 
پای��داري در دروس مرتب��ط با طراحی و س��اخت تأکيد ش��ود تا 
مدرس��ان، بر اساس درسی که تدریس می کنند، عوامل تأثيرگذار 

در پایداري را در برنامه هاي درسی خود منظور کنند. 

4ـ3. شیوۀ طراحی در معماری پايدار
با توجه به پيچيدگی و تنوع عوامل تأثيرگذار در طراحی معماري، 
باید روش و یا شيوۀ طراحی بر اساس هر پروژه باشد. فعاليت هاي 
م��ورد نياز پروژه را باید از تمام جنبه ها، از جمله طراحی و تجزیه 
تحليل زمين و روش هاي ساخت و انتخاب و به کارگيري مصالح 
ساختمانی مناسب و تكنولوژي ساخت، بررسی کرد تا دستيابی به 

اهداف معماري پایدار بر اساس موضوع پروژه امكان پذیر شود.

4ـ4. استفاده از فناوری های نوين
تحوالت در طراحی و س��اخت بر اساس نيازهاي جوامع صورت 
م��ی گيرد. اگر رابطۀ این نوآوري ها و اهداف پایداري بر اس��اس 
آموزش و پژوهش )در مسير دستيابی به اهداف پایداري( تعریف 
شود مشكالت زیس��ت محيطی به حداقل می رسد و نوآوري در 

طراحی و ساخت  در خدمت پایداري قرار می گيرد.
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