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 چکیده

پنجاه در صد از همه ی منابع مصرفی کره ی زمین در حوزه ی ساختمان به کار می روند، ساختمان سازی  

هم یک موضوع ساختمانی دفع زباله اری در جهان می باشد. یکی از کوچکترین صنایع تاثیر گذار بر پاید

محیطی و هم یک موضوع بهداشتی است. زباله های مصرف شده از منابع قابل استفاده ی جدید، از طریق 

توسعه ی  افزایش گاز متان باعث افزایش گرمای جهانی می شوند و منبع آالینده ی آب، خاک یا هوا هستند.

دارد و به تمام جنبه های زندگی انسان مربوط می شود. در معماری نیز پایداری مطرح پایدار مفهومی جامع 

است و در حال حاضر از موضوعات مهم این رشته محسوب می شود. وارد آوردن کم ترین تخریب به محیط 

زیستی، کاهش آلودگی و ضایعات و بازیافت آن، کاهش مصرف آب، استفاده از تجهیزات برقی و مکانیکی 

پربازده، استفاده از مصالح بومی و قابل بازیافت، توجه به سالمت جسمی و ذهنی افراد جامعه از نظر اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی و حفظ و یا باز زنده سازی بافت های تاریخی از جمله مواردی است که معماری پایدار به 

ه بیشترین استفاده از منابع کره زمین صورت آن توجه دارد. فناوری امروز ساخت و ساز بشر به گونه ای است ک

می گیرد و.بیش ترین ضایعات و آلودگی به محیط زیست بازگردانده می شود. این نوع فناوری ساخت از نظر 

دگرگون شود. ))کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت(( از لغات  توسعه پایدار قابل قبول نیست و باید کامال

م چنین معماری پایدار هستند. در معماری پایدار سعی بر این است که در سه مرحله کلیدی توسعه پایدار و ه

احداث، سکونت و تخریب بنا، مسائل زیست محیطی رعایت شود. در مرحله ساخت از مصالح بومی و طبیعی 

ی آن را استفاده شود. شناخت و مطالعه این تدابیر، نه تنها معمار را به درک بیشتر از محیطی که باید طراح

انجام دهد می رساند، بلکه او را به شیوه ای از معماری سوق می دهد که برای انسان معاصر از هر جهت مطلوب 

بوده، نیاز های او را برطرف نموده و همچنین به منابع و امکانات آیندگان نیز احترام می گذارد. در این مقاله 

ماران  فرصتی فراهم شود که در ادامه ی روند مذکور و در سعی می شود با مطالعه و ارائه راه کارهایی به مع

  تطبیق و ترکیب آن با شرایط زمانی حال در راستای توسعه ی پایدار گام های بیشتری برداشته شود.

 معماری پایدار، توسعه پایدار، مصالح سبز، طراحی بدون زباله واژگان کلیدی:
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 مقدمه: 

یکی از خصوصیات معماری ایرانی استفاده از مصالح محلی یا بوم آورد بوده است. یکی از فواید مهم مصالح بوم 

آورد این بود که هر وقت بنا نیاز به به تعمیر و بازسازی داشت مصالح مورد نیاز در دسترس بود. نکته ی دیگری 

ب توجه می کند این است که مصالح سنتی در صورت تخریب و که در مصالح به کار رفته در ابنیه ی سنتی جل

دور ریختن نه تنها به محیط آسیبی نمی زندند بلکه جزئی از آن می شدند و خلل به چرخه ی طبیعی بازیافت 

فتند. به عنوان مثال: در بسیاری از لح خالص و ترکیب نشده به کار می روارد نمی شد. علت این بود که مصا

از خشت و گل به عنوان مصالح اصلی بنا استفاده می شده است که پس از استفاده اگر تحت  بناهای سنتی

عوامل مختلف خرد شوند باز هم بدون نیاز به مراحل خاصی در محیط به خاک تبدیل شده و به چرخه طبیعی 

هر زمان در هر منظقه م آورد ضرورت خود را از دست داده است، زیرا وامروزه استفاده از مصالح بباز می گردند. 

د، نه تنها موجب آسایش نمی شود بلکه مخل آن هم وای می توان مصالح دلخواه را تهیه کرد. ابنیه موج

هستند. یکی از معضالت مهم و مسائل حل نشده در ارتباط با محیط زیست، زباله ها و نخاله های ساختمانی 

تجزیه شدن آنها در محیط است، به عنوان مثال: می باشد. ترکیبی بودن مصالح علت تجزیه نشدن یا دیر 

سیمان ترکیبی از از خاک رس و آهک می باشد که به صورت شیمیایی با هم ترکیب شده اند، اما خواص 

فیزیکی آن با هر دو متفاوت است یا شباهت کمی به آن ها دارد. مراحل ساخت و مصرف سیمان تاثیرات منفی 

امروزه نخاله های ساختمانی در اثر استفاده از مصالح ترکیبی روز به روز  ارد.بر محیط ، هوا و زیبایی شهری د

 حال به این سوال می رسیم برای حل این  بیشتر می شوند اما هنوز راهی برای تجزیه یا تبدیل آنها وجود ندارد.

  مشکل چه کاری می توان انجام داد؟ 

 ساختمانینمونه ای از نخاله های                                       ی در معابر عمومیساختمان نخاله هایجمع آوری   

. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است روش این پژوهش، مبتنی

تولید به بررسی مصالح ساختمانی سالم و سبز و همچنین به ارائه راه حل هایی در زمینه طراحی برای کاهش 

زباله و آلودگی زیست محیطی و نقش معماران در این زمینه و همچنین به بررسی مختصری از معماری بومی و 

با توجه به  بهره گیری از آن در معماری معاصر برای دستیابی به هدف کاهش زباله و اتالف انرژی می پردازد. 

 سعی بر رسیدن به اهداف ذیل شده است.  بحث گسترده معماری پایدار در حوزه های مختلف در این مقاله
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 هدف مقاله:

، اعم از طراحی و انتخاب حل هایی در معماریراه  به طور مختصر بهسعی دارد  این مقاله  -1

 بپردازد.اختمانی برای کاهش تولید زباله س )سالم(، مصالح سبز 

ط زیست، این مقاله سعی بر برسی راه حل ها در طراحی معماری برای کمک به حفظ محی -2

 توجه به آینده، کاهش مصرف مواد و انرژی، بازیافت مواد و انرژی، چرخه مجدد مواد و انرژی،

  مصالح بومی و طبیعی، کاهش گازهای گلخانه ای وکاهش آلودگی زیست محیطی دارد.

 

 می پردازیم:  یپایدار به تعریف مختصری از مفهومدر ابتدا 

ازهای افراد را بدون در نظر داشتن توانایی نسل آینده در رویارویی با ای است که نی هتوسعتوسعه ی پایدار: 

 نیازهایشان، مطرح می کند.

نوعی شیوه ی طراحی ساختمان است که از نظر انرژی، بهداشت و آسایش کارآمد بوده ودر طراحی پایدار: 

 م شده باشد.کاربرد انعطاف پذیر و در نهایت طراحی و ساخت بنا برای مدت زمان نامحدود انجا

نوعی خالقیت و مدیریت سالمت ساختمان است که بر پایه ی منابع کارآمد و اصول   ساختمان پایدار:

 اکولوژیکی بوجود می آید.

مصالح و جزئیات تولید شده ای که با در نظر داشتن سالمت، دوام و استفاده ی مفید از منابع مصالح پایدار: 

 محیطی و بیشترین قابلیت بازیافت را دارند. ساخته می شوند و کمترین شاخص های 

در واقع زیر مجموعه طراحی پایدار است، که یکی از از جریان های مهم معاصر می توان به  معماری پایدار: 

درصد از ذخایر سوختی در ساختمان ها مصرف می شود که این به نوبه خود منجر  05حساب آورد. برای مثال 

قوله پایداری به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد، بنابراین ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر م

دارای اصول خاص خود است و این سه مرحله را در بر در معماری به خوبی قابل مشاهده است. معماری پایدار 

 می گیرد: صرفه جویی در منابع، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان.

 ایده، خاستگاه و ساختمان شاخص در سبک معماری پایدار. 1جدول  

 

                                                                                               

 جیمز واینز -ریچارد راجرز معماران  و نظریه پردازان معروف سبک معماری پایدار

 آدرین اسمیت -نورمن فاستر

 حفظ محیط زیست ایده

 مصدر، امارات متحده عربی خاستگاه

 ابوظبی، امارات – 2552شهرک مصدر ساختمان شاخص
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دفع زباله هم یک موضوع محیطی و هم یک موضوع بهداشتی است. زباله های مصرف شده از منابع قابل 

ع آالینده ی آب، خاک استفاده ی جدید، از طریق افزایش گاز متان باعث افزایش گرمای جهانی می شوند و منب

یا هوا هستند. آلودگی موضعی در اطراف محل های دفع زباله می تواند اثرات زیانباری بر سالمتی سکنه ی 

از همه ی  %05ی زیستی محلی داشته باشد. اگر انسان بداند که وع گونه امجاور، حاصلخیزی کشاورزی و تن

ت همه ی حرفه های مرتبط با آن در قبال معرفی این زباله ها نتیجه ی صنعت ساختمان هستند، در این صور

  مشکالت یک مسئولیت اخالقی بر عهده خواهند داشت.

معماران  (1992-8دادگاه حقوقی بوردو )ریچارد راجرز                                                                                                      

 باشند:  می توانند می توانند در کاهش تولید زباله موثربه چهار روش 

آنها می توانند بدون زباله طراحی کنند. برای مثال از مصالحی استفاده کنند که نیاز به برش در محل  -1

نداشته باشند. استفاده از اجزای استاندارد و مدوالر ساختمانی نیاز به تغییر و در نتیجه تولید زباله را 

. یک معیار مفید برای کاهش زباله ثبت مقدار زباله ی تولیدی ساختمان سازی و کاهش می دهد

نظارت بر جایی است که آنها دفع شده اند) محل های دفن زباله، محوظه های بازیافت و غیره(. 

 معماران باید در جستجوی یک زنجیره ی زباله معین و نیز یک زنجیره ی تولید مشخص باشند.

الح قابل استفاده مجدد، قابل بازیافت یا قابل احیا را به کار ببرند. استفاده ی انها می توانند مص -2

زیرکانه از عناصر، اعضای سازه ای و مصالح قابل بازیافت هزینه ها را کاهش می دهد اما بر پیچیدگی 

استفاده در  ولی در حال افزایش مانند آجر برایعملیات محل ساختمان می افزاید. مصالح معم

ان جدید قابل بازیافت هستند و بتن قدیمی برای استفاده در سنگدانه های ساختمان جدید ساختم

خرد شود. معماران می توانند بازار بازیافت را از طریق تعیین مصالح قابل استفاده ی مجدد یا قابل 

 احیا رونق بخشند.

یان عمرشان طراحی کنند. را با هدف مونتاژ و برچیدن ساده در پا آنها می توانند ساختمان های خود -3

برای اینکار الزم است که نوع لوازم بکار رفته و به پایان رسیدن عمر مصالح توجه کنند. استفاده از 

اتصاالت پیچی بجای اتصاالت جوشی، استفاده از پیچ بجای میخ زدن به چوب و استفاده از آهک به 

با نیاز به اندکی تفکر بیشتر در طراحی جای سیمان در مالت، طیف کاملی از امکانات قابل بازیافت 

 پدید خواهد آمد.

آنها می توانند ساختمان هایی طراحی کنند که در پایان زندگی عملکردیشان به طور ذاتی انعطاف  -4

پذیر و قابل استفاده ی مجدد باشند. از آنجا که عمر سازه ای یک ساختمان معموال طوالنی تر از عمر 

سال(، معماران باید برای تغییر عملکرد طراحی کنند.  05در مقابل سال  155اقتصادی آن است )

بدیهی است که استفاده ی مجدد از کل ساختمان آن را از زباله شدن حفظ می نماید و به نگهداری 
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البته استفاده ی مجدد از تمام سازه نیاز به  کمک می کند.داری، پیوستگی فرهنگی یا اجتماعی دی

 ن و مصالح نیرومند با دوره های عمر بلند مدت دارد.توجه در کیفیت ساختما

 پیچیدگی های طراحی برای کاهش زباله

 

همه ی اشکال ساختمانی فرصت هایی را برای بازیافت، استفاده ی مجدد یا کاهش زباله فراهم می کنند. فوالد 

گری دارای یک برتری  عضو سازه ای جدید و چه به عنوان فوالد قدیمی برای ریختهسازه ای، چه به عنوان 

برای  و روش نصب عامل بازدارنده ی مهمی آشکار در استفاده مجدد است. البته پوشش محافظ به کار رفته

بازیافت فوالد است. آلومینیم دارای مزایای مشابهی است. همه ی فلزات هزینه ی انرژی ساخت باال و برخی 

ان یک عنصر ان می توانند از طریق تعیین فوالد به عنومعمارند. راه حل: دارای فرآیند ساخت آلوده ای هست

تهیه فوالد یا آلومینیوم الزم از کارخانه هایی که از سوخت تمیز استفاده می کنند، به قابل بازیافت خوب و 

 محیط کمک می کنند.

 بتن: بسیار بادوام است )اگر صحیح اجرا شود( و از اینرو ساختمان های بتنی به صورت اسکلت سازه -1

ای خود را متوجه بازیافت می بینند. بتن معموالً نیاز به پرداخت کاری ندارد از اینرو خطرات 

بهداشتی کمتری دارد و اگر مزایای اقلیمی الزم برای انواع دیگر ساختمان هم اضافه کنیم، از نظر 

یافت شود، بازمحیطی هم بادوام است. همچنین بتن می تواند به عنوان سنگدانه های با کیفیت خوب 

اگر چه هزینه اینکار نسبتاً باالست و مشکالت گرد و غبار و سر و صدا در بر دارد. بتن از نقطه نظر 

زیست بوم صنعتی توانایی استفاده از زباله از طریق دیگر فرایندهای صنعتی برای بازیافت خودش 

 مزایایی داردکه معماری سبز می تواند از آنها استفاده کند. 

وبی: اغلب به عنوان بهترین گزینه ی محیطی مورد توجه قرار می گیرد. البته محدودیت ساختمان چ -2

استفاده از آن در طیف وسیعی از انواع ساختمان از نظر ابعاد، ارتفاع، خظر آتش سوزی و عوامل 

جوی، در مجموع نفوذ چوب را در بازار ساختمان کاهش داده است. در جایی که از چوب زیاد 

شود در خانه سازی و پروژه های کوچک مشابه پتانسیل چشمگیری برای استفاده ی  استفاده می

مجدد فراهم می گردد. همچنین چوب به خاطر اینکه یک ماده ی آلی با ظرفیت انرژی باالست، پس 

برای تهیه ی کود مورد استفاده قرار گیرد. به از استفاده می تواند به عنوان سوخت سوزانده شود یا 

برای استفاده مطمئن از چوب های نرم)مانند کاج و صنوبر( استفاده از نگهدارنده و محافظت  هر حال،

کننده ضروری است که این امر خود خطرات سالمت کارگران ساختمانی و خطرات محیطی گسترده 

ای در به دنبال دارد. اگرچه چوب های جنگلی )مانند بلوط و راش( به محافظت کم یا اصالً به 

نیاز ندارند، اما نصب آنها باید به گونه ای باشد که بتوان در پایان عمر ساختمان آنها را به  محافظت

آسانی از هم باز کرد. انواع زباله ی چوبی درصد زیادی از دوریزهای یک ساختمان هستند زیرا بخشی 

 از آنها معموالً در محل بریده شده و به کار گفته می شود. 

ظاهر رضایت بخشی برای مدت طوالنی دارد. ساختمان های آجری نسبتاً آجر ساختمانی: دوام و  -3

)بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی( و در پایان عمرشان به آسانی بازیافت شده و در  سالم هستند

خود آجر نیز می تواند دوباره  طول عمرشان به سهولت تعمیر می شوند. اگر ساختمان تخریب شود

رد، اما فقط در صورتی که به مالت آهکی ) به جای سیمان( چسبیده باشد. اگر مورد استفاده قرار گی

اتصال مالت قوی باشد آجر فقط می تواند به عنوان سنگدانه ی کم ارزش بازیافت گردد. محل دفن 

 زباله اغلب شامل قطعات بزرگ زباله ی آجری است. 
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 کدامیک سبز تر است: فوالد یا بتن؟

ح ساختمانی را انتخاب می کنند، با مساله پیچیده ی آزمایش استفاده ی فوالد در هنگامیکه معماران مصال

ساختمان روبرو هستند. فوالد اغلب کم ارتباط با بتن به نظر می رسد زیرا انرژی مصرف شده در تولید آن باال و 

نرژی به کار رفته در ظرفیت حرارتی آن کم است. از آنجا که فوالد می تواند به طور نامحدودی بازیافت شود، ا

تولید آن می تواند با نسل های بعدی مبادله شود. با وجود اینکه ظرفیت حرارت بتن بسیار مورد توجه قرار می 

گیرد، اما در حقیقت فوال ممکن است یک انتخاب سبز خردمندانه باشد. طراحی ساختمان فوالدی برای 

آن را مونتاژ نمود )اتصاالت پیچی نه جوشی( و دارای طول پایداری باید به گونه ای باشد که بتوان به سهولت 

 های یکسان به منظور استفاده ی مجدد باشد. 

 LCA)ارزیابی چرخه عمر )

برای ارزیابی کارآیی محیطی ساختمان از آغاز ساخت تا پایان ویرانی به کار می رود و معیاری است که ارزش 

ک محصول به وجود آمده مانند آجر را نسبت به معیارهای محیطی های بوم شناختی مصالح مانند انرژی، یا از ی

 ارزیابی می کند. 

 LCAیک تعریف کاری از 

مشاهدات مصالح، انرژی و و زباله در سیستم ال سی ای بر اساس ساختمانی است که همه ی عمرش در این 

ند. در پایان زندگی ساختمان مسیر جریان دارد که اثرات محیطی می توانند در پیشرفت آن تصمیم گیرنده باش

بازیافت مصالح )برای  -2استفاده ی مجدد از بخش هایی در ساختمان جدید  -1معموالً سه انتخاب وجود دارد: 

. استفاده ی مجدد بر بازیافت تخریب و انهدام در محل دفن زباله -3مثال به عنوان سنگدانه برای بتن جدید( 

نرژی الزم برای شکل دهی مجدد یک ماده صرف نظر می کند( و بازیافت بر ارجعیت دارد )زیرا از هزینه های ا

 تخریب اولویت دارد. تخریب آخرین راه حل است. 

 انرژی مجسم

برابر بتن )غیر مسلح( و  25انرژی که که برای ساخت و شکل دهی یک ماده به کار می رود. فوالد در حدود 

بازیافت قاومت مصالح و تواتایی آنها برای رزیابی پتانسیل وزن/ میک چهارم آلومینیوم است. انرژی مجسم برای ا

مصالح بعدی الزم است. هزینه ی انرژی فوالد و آلومینیوم در موقع ساخت باالست، اما هزینه ی انرژی بازیافت 

داشت تا یشتری خواهیم نسبتاً پایینی دارند. در نتیجه از نظر سازه ای با استفاده از یک تن فوالد آزادی عمل ب

یک تن بتن. اگر فرآیند تولید آلومینیوم و فوالد را از طریق یک ال سی ای کامل فراهم نماییم، انرژی قابل 

ی مجسم به عنوان بخشی از انرژی کل به کار رفته در ساختمان نسبتاً ا صرفه جویی کرده اید. اوالً انرژتوجهی ر

)تولید ، حمل و نقل و مونتاژ( تنها  ز برای ساختن یک ساختمانناچیز خواهد بود ثانیًا مقداری از انرژی مورد نیا

بخش کوچکی از انرژی مصرف شده در ساختمان برای گرمایش، روشنایی و تهویه در طول عمر آن می باشد. 

به  1می باشد )برخالف ماشین لباسشویی که این نسبت  15به  1معموالً نسبت انرژی مجسم به انرژی مصرفی 

ین در برخی از واحد های صنعتی، انرژی زمین گرمایی یا نیروی آب مورد استفاده قرار می است(. همچن 2

گیرد، در نتیجه بر پیچیدگی کار افزوده می شود. ال سی ای هزینه ی انرژی مصرف شده در حمل و نقل را نیز 

و انرژی بسیار مشخص می کند. این هزینه تا حد زیادی به وزن بستگی دارد. فوالد سبک تر از بتن است 

آلومینیوم هم صدق می کند. مصالح دیگری مانند بتن  کمتری برای حمل و نقل نیاز دارد. این مطلب در مورد

ممکن است انرژی مجسم پایین تری )در تولید( داشته باشند اما هزینه های حمل و نقل بیشتری دارند. 
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اشته باشند. ال سی ای اثرات دیگری را هم بنابراین مصالح سنگین )مانند بتن و آجر( باید منبع محلی د

مشخص می کند. فوالد در مقایسه با بتن آب بسیار کمتری مصرف می کند و تولید آن سیستم های آبی را 

بسیار کمتر آلوده می کند. در بسیاری از کارخانه های تولید فوالد، آب در یک سیستم بسته نگهداری می شود 

بتن آب الزم برای اختالط و شستشوی  دافت می شود، در حالیکه در تولیف شده و بازیردر یک چرخه مص و

سنگدانه ها، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی قابل توجه است.آب به عنوان یک موضوع محیطی مهم تلقی 

می شود و لذا در اینجا ما معادله انرژی مصرفی را برای آب هم تعمیم می دهیم. وزن یک قظعه فوالد 

نصف وزن همان قطعه از جنس بتن است. وزن راهنمای مفیدی برای رسیدن به تاثیر معادل  ساختمانی

محیطی کلی می باشد. آلودگی، گرد و غبار، مزاحمت و سروصدا عموماً با وزن ارتباط دارند. سنگینی ساختمان 

، انتقال نمی نشان دهنده ی آسیب محیطی بزرگتری است. به کمک ارزشیابی محیطی، آلودگی کاهش می یابد

یابد و اثرات محیطی رت به عنوان یک سیستم کلی با حلقه های بازگشت در نظر می گیرد. در زندگی 

ساختمان یا مصالح سه مرحله وجود دارد: تولید، کاربرد و انهدام. هریک از این مراحل دارای تاثیر متقابل 

 هستند.

 کاهش

ناپذیر مانند: سوخت های فسیلی، آب، معادن  بع تجدیدجامعه باید همه ی تقاضاهای وابسته به همه ی منا

هش در مصرف بدین معنی ت زمین شناختی را کاهش می دهد. کاسنگ و فلزات، زمین های کشاورزی و رسوبا

است که منابع در دسترس نسل های آینده قرار بگیرند و همچنین زمان زیادی را برای توسعه ی منابع 

مثال، ما با حفظ انرژی، تقاضای وابسته به منابع محدود سوخت های فسیلی  پیشنهادی فراهم نمایند. برای

سعه ی منابع انرژی تجدید پذیر برای می دهیم و زمان بیشتری را برای تو)نفت، گاز و زغال سنگ( را کاهش 

 خود فراهم می کنیم. جامعه به فرهنگ کاهش نیاز دارد نه رشد روز افزون مصرف. راهنمای اقتصادی مصرف

قیمت ها و ایجاد فرصت های شغلی عمومی مفید باشد اما محیط را از سرمایه  کننده ممکن است برای بخش

ش مصالح و مصرف انرژی و ندره، ))کمتر بیشتر است((، به کاهی منابعش خالی می کند. عبارت مشهور میس و

مقررات ساختمانی قاطع  ارزش و آسایش بیشتر اشاره دارد. اتخاد یک استراتژی برای کاهش، تحت حمایت

 برای ساختمان های موجود و جدید، شرط الزم برای رفاه اکولوژیکی عمومی است.

 استفاده ی مجدد

یک ساختمان یا یک شهر قبالً یک سرمایه ثابت به حساب می آمد. در بتن و آجرهایش سرمایه گذاری انسانی 

از ساختمان به کلی تغییر  یابند و اولویت های استفادهو منابع صورت گرفته بود، اما امروزه باید تولیدات کاهش 

)و  کند، بدین معنی که که ساختمان ها باید در شکل و ساختار مستحکم بوده، از نظر اجتماعی مطلوب باشند

از اینرو مواد مرغوبی برای استفاده ی مجدد باشند( و محل آن ها به خوبی تعیین شده باشد. استفاده ی مجدد 

ازیافت بخش ها بر تخریب کلی ارجعیت دارد. در جایی که کل ساختمان قابل استفاده ی مجدد از کل یا ب

نباشد، عناصر ساختاری که ساختمان از آنها ساخته شده است باید طوری طراحی شوند که قابل استفاده ی 

ه مجدد مناسب اتی است که آن را برای استفادحان ایجاد یک سازه با ویژگی های ذمجدد باشند. وظیفه طرا

)تیرهای فوالدی، چوب، آجر و غیره( برای  می سازد. استفاده ی مجدد شامل آزاد کردن عناصری از ساختمان

می شود. بسیاری از ساختمان های جدید برای تقویت استفاده ی مجدد طراحی  استفاده در دیگر ساختمان ها

صاالت پیچی و دارای پوشش رنگی سمی ) زنگ یا ساخته نشده اند. اعضای فوالدی، جوشکاری شده به جای ات

های روغنی و رزین های اپوکسی پودری( هستند. آجرها نیز با مالت های سیمانی به هم چسبیده اند که این 

مالت اغلب از خود آجرها محکم تر است و از استفاده مجدد آن ها جلوگیری می کند. استفاده از یک مالت کم 
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اجتناب از اندود کاری پرداخت نهایی زیاد فرصت استفاده ی مجدد را افزایش می دوام که دارای آهک باشد و 

مایل به حرکت درآورد، از بازیافت میلیون ها آجر  0دهد. از آنجا که انرژی مجسم آجر می تواند یک اتومبیل را 

اعث صرفه و زباله تولید شده در هر سال می توان نتیجه چشم گیری بدست آورد. استفاده ی مجدد آجر ب

 جویی در موارد زیر می شود:

 کاهش خاکبرداری از خاک های رس -1

 عدم نیاز به پخت آجر)کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آلودگی هوا( -2

 عدم دفن آن در محل دفن زباله پس از پایان عمر ساختمان -3

ک تمان ها تغییر ایجاد می کند و یی استفاده ی مجدد در چگونگی طراحی ساخبنابراین فلسفه  -4

 دگرگونی مشابه در چگونگی ساخت آن ها به وجود می آورد.

 ساختمان آجری                                          نمونه ای از آجر                                                    

 بازیافت

دد آنست. در مورد این بخش شامل آزاد کردن بخش های مفید یک ماده از طریق استفاده و تولید مج

آلومینیوم، قراضه ی ذوب شده آلومینیوم را برای تولید بهبود می دهد)اعضای سازه ای آلومینیومی، گیره ها و 

غیره(. بازیافت برخالف استفاده ی مجدد، در فرآیند دوباره سازی به انرژی بیشتری نیاز دارد، با این وجود باز 

برخی از مصالح ساختمانی بخصوص آن هایی که انرژی مجسم ارد. هم بر از دست رفتن کلی مصالح ارجعیت د

باالیی دارند، مانند: فوالد، آلومینیم، سرب و مس عمومًا قابل بازیافت هستند. بازیافت اغلب شامل استخراج 

انرژی از یک ماده و جداسازی بخش های دیگر برای استفاده های بعدی است. در نظرگرفتن پتانسیل بازیافت 

ست، اثرات محیطی در هر مرحله و در تمام چرخه ی عمر ویژگی های گزینه های استفاده مجدد و مهم ا

 بازیافت را ارزش گذاری می کنند. 

 احیا

نیمی از جمعیت جهان در شهرها و بیشتر آن ها در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر زندگی 

ستند و در نتیجه سالمت انسان را بیشتر تهدید می کنند. می کنند. مناظق شهری منابع مهم آلودگی هوا ه

دیه ی اروپا کیفیت بد هوا در شهرها اکنون دومین عامل مهم مرگ و میر است زیرا به ابرای مثال در اتح

بیماریهای قلبی، سرطان و برونشیت منجر می شود. بخش زیادی از این آلودگی هوا از ساختمان ها سرچشمه 

ی آن متوجه ساختمان ها می گردد. هر استراتژی احیای شهرها الزم است در نظر داشته  یرد یا نتیجهمی گ

شهر اکنون محل زندگی  باشد که طراحی ساختمان می تواند در به وجود آوردن زندگی سالم نقش داشته باشد.

ری آلوده سپری عمر خود را در ساختمان ها و باقیمانده ی آن را در مناطق شه %85بسیاری از مردم است. ما 

می کنیم. مسکن انسان اکنون بر شهرها مسلط است و معماران در متمدن ساختن، پاکیزه کردن و مفید واقع 

ورت هماهنگ، می تواند به شدن شهرها یک نقش کلیدی ایفا می کنند. طراحی ساختمان، منظر و شهر به ص

گی کمک کند. در قرن بیستم شهرهای زیادی یط شهرها از نظر آلودگی، هرج و مرج و از خود بیگانبهبود شرا
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بهبود آلودگی و هرج و  ساخته شدند، اما قرن بیست و یکم گواهی بر فعالیت بی مانند در احیای آن ها از نظر

مرج می باشد. دومین عرصه اصلی، احیای زمین های آلوده می باشد که به نام محل های دفن زباله خوانده می 

ولت گسترش می یابد )مشکل دیگر اینست که به باران اسیدی با تغییر اقلیم منجر می شوند. آلودگی هوا به سه

شود(، اما آلودگی زمین به صورت پایدار و ثابت باقی می ماند و به مناطق بزرگ آسیب می رساند. زمین آلوده 

برای توانمند  نیز مانند هوای آلوده، یک تهدید برای سالمتی انسان و نیز نابود کننده محیط زیست است.

باید آن را به صورت یک زمین حاصلخیز دوباره مورد استفاده قرار داد. برای اینکار الزم ساختن زمین آلوده 

است بخش های آلوده دوباره بازیافت شوند. برای مطالعه و ارزیابی این زمین ها، رسیدگی به آالینده ها و 

گی باقیمانده را کاهش می دهند، به مهارت نیاز است. طراحی ساختمان هایی که رویارویی با هر منبع آلود

بیشتر اوقات معماران درگیر مشورت در خصوص انتخاب سایت و سپس طراحی هستند، بنابراین الزم است با 

مشکالت مربوط به زمین آشنا شوند. اگر زمین احیا شده باشد، به راهبردهای مختلف طراحی وابسته به منبع 

برداشت مواد  -1است. روش های اصلی قابل استفاده در چهار استراتژی خالصه شده اند: یا نوع آلودگی نیاز 

پوشاندن و آب بندی کردن منابع آلودگی و نیز خاک - 2سمی و اغلب خاک های اشباع شده از مواد شیمیایی 

روش های پاکسازی زمین با استفاده از - 4پاکسازی زمین با استفاده از روش های بیولوژیکی - 3آلوده 

استراژی در محل های مشابهی به کار گرفته  یا و معایبی هستند و اغلب هر چهارشیمیایی. هر یک دارای مزا

برداشت مواد سمی به سهولت آلودگی را به منزل افراد دیگر انتقال می دهد )به صورت منبع زباله ی می شوند. 

نهاست. تاثیر پوشش گذای بستگی به آب محلی یا فردی(. به روش دیگر، جمع آوری مشکالت بجای حل آ

سال(، لذا الزم است معماران  155تا  05بندی مناسب دارد و به عمر سازه ی مربوط به آن بستگی دارد )

اطمینان حاصل نمایند که مخازن زیرزمینی در برابر فرسایش یا شکستن مقاومت می کنند. سپس گیاهکاری 

ی منتقل شود که بتواند به نحو موثری سوزانده یا ترکیب گردد. محل هایلیل داده شود و آلودگی به می تواند تق

این روش از نظر اکولوژیکی مطمئن است اما به زمان نیاز دارد. عملیات شیمیایی شامل استفاده از عوامل 

ترکیبی است که منبع آلودگی را تجزیه و یا دسترس پذیرتر می کنند. می توان آلودگی را به چیزهای دیگر 

مهم در عملیات بدیل نمود )به کمک سوزاندن یا اقداماتی از این قبیل( یا از بین برد. هزینه و زمان دو فاکتور ت

 زمین درمانی هستند، اما الزم است عوامل محیطی مانند زباله ها و دوریزها نادیده گرفته نشوند. 

 مصالح سالم

نی سالم تر هستند. مسئله آنست که نبود کارایی به طور کلی مصالح ساختمانی طبیعی از دیگر مصالح ساختما

فنی مصالح ارگانیک اغلب در انتخاب فرآورده های تولیدی توسط معماران تاثیر می گذارد. اگرچه مصالح 

سنتی، تا حدی به علت کارایی و شکل دهی ضعیف مورد غفلت واقع شده اند، اما اغلب به عنوان نتیجه ای از 

ورد توجه قرار می گیرند. البته آنها دوباره رایج شده اند و فناوری های نوین برای سالمت قطعی شان دوباره م

 استفاده از آنها به روش های جدید توسعه یافته است. 

 فرآوردهای خاکی -1

اینها شامل بلوک های خاکی، آجرهای خشک شده در آفتاب و اندود های گلی هستند. مصالحی با انرژی 

 بودن صفر، با جزییات دقیق و عمر مفید طوالنی هستند.  مجسم بسیار کم و درجه سمی

 سنگ -2

دیوار چینی و اعضای سازه ای سنگی از مدت ها پیش در ساختمان به کار می رفته اند. آن ها اساس بسیاری از 

ساختمان های باستانی هستند و دوام خوبی در برابر تاخت و تاز ها و استفاده های بشر داشته اند. به ندرت 
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پیدایش مشکالت بهداشتی می شوند، زیرا به طور طبیعی پدید می آیند. سنگ سالم، بادوام و جذاب  موجب

تند در معدن و محل برش ) به خصوص در تنفس گرد و غبار( بروز یابند، اما ااست. مشکالت بهداشتی می تو

یان بار است و هزینه ی سنگ ها عمومًا خطرات آلودگی کمی دارند. معدن از نظر دیداری و اکولوژیکی نیز ز

انرژی حمل و نقل زیادی در بر دارد. سنگ به آسانی بازیافت می شود و ظرفیت گرمایی باال و و ترکیب بادوام 

 آن، در بسیاری از موارد آن را به یک گزینه ی قابل توجه تبدیل کرده است.

 چوب -3

ی و مدرن ) نه فقط در حوزه ی فرآورده ها و اعضاب سازه ای چوبی اساس بسیاری از ساختمان های بوم

تجدید شونده است و زندگی چوب به تبدیل دی اکسید  ند. چوب یک فرآورده ی پایدار و خودمحلی( هست

 در نتیجه کاهش گرمای جهانی کمک می کند. کربن به اکسیژن و

 مالت های آهکی -4

ینکه در اواخر قرن نوزدهم سیمان این مالت ها از دیرباز در ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفته اند تا ا

معمول شد و به عنصر چسبنده ی اصلی در سنگ کاری و بنایی تبدیل شد. آهک همچنین به عنوان اندود و 

پوشش نهایی دیوار های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. آهک به صورت بطانه، آب آهک یا مالت آهک 

در آجرکاییا کارهی بلوکی مورد استفاده قرار گیرد به آجرها و کاربرد های بسیاری دارد و اگر به صورت مالت 

 بلوک ها اجازه ی بازیافت و استفاده ی مجدد می دهد. 

 عایقکاری عالی -0

فرآورده های طبیعی می توانند برای استفاده،خصوصاً در بام ها و دیوارها به عایق ساختمانی تبدیل شوند. 

لیاف گیاهی و پشم گوسفند برای عایق کاری آلی وجود دارند. برخالف مصالح متنوعی مانند: الیاف، سلولوزی، ا

)مانند پلی استایرن( مصالح عایقکاری طبیعی انرژی مجسم کمی دارند، سمی نیستند و عایق های کارخانه ای 

 مواد فرار خورنده ی الیه ی اوزون آزاد نمی کنند.

 رنگ های آب پایه -2

نفت نیستند تا حد زیادی در دسترس هستند. آب پایه ای بودن رنگ رنگ ها و رنگ های روغنی که مبتنی بر 

باعث می شود که سالمتی کارگران ساختمانی یا استفاده کنندگان از آن بسیار کم مورد تهدید واقع شود. رنگ 

درصد بیشتر از سایر کارگران در معرض سرطان ریه  45های نفت پایه کاماًل سمی هستند و نقاشان حرفه ای 

دارند. یک راه حل، استفاده از روغن های صمغ طبیعی به عنوان رنگ آستر یا رنگ های آب پایه ی معادل  قرار

آن ها می باشد. سالمتی به عنوان یک واسطه، آغازگر پایداری است و در لوای آن به موضوعات کم انرژی 

نباله روی آن ها را پیش روی ما پرداخته می شود و نسل تازه ای از مصالح، جزئیات ساختمانی و فناوری های د

 قرار می دهد.

 مصالح سبز: انتخاب ها و ناسازگاری ها

 سالمتی در مقابل معیارهای اکولوژیکی 

 اثرات مستقیم در مقابل اثرات غیر مستقیم 

 اثرات غیر مستقیم اثرات فوری در مقابل 

 یر قابل اندازه گیریروش های ارزیابی جداگانه قابل اندازه گیری در مقابل روش های پیچیده غ 
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 انرژی مجسم در مقابل انرژی ذخیره شده در کاربرد 

 پیدایش قابل توجه در مقابل کنش حساس 

 راه حل های طراحی

زمین از نظر فیزیکی تحت فشارهای بزرگ اکولوژیکی ناشی از گرمای جهانی قرار دارد. هیچ نوع معماری اعتبار 

اخالقی ندارد مگر اینکه این مساله را از طریق پایداری محیطی نشان دهد. البته پایداری دارای ابعاد زیباشناسی 

را جتماعی و هماهنگی اکولوژیکی عالم پیشرفت اعنوان پلی است که دو و اجتماعی نیز هست. نقش فناوری به 

بهم پیوند می دهد. خارج از این پیوند یک سبک معماری جدید، یک گونه شناسی جدید برای بسیاری از 

ساختمان ها و فناوری های جدید به کار رفته در آن ها پدید می آید. گذشته از این، یک دستور کار جدید 

کونتگاههای انسانی و طبیعت سرانجام با هم آشتی داده می شوند. سه عامل طراحی پدید می آید که در آن س

استفاده از زیست بوم به عنوان یک  -1مهم در متمایز کردن دنیای جدید از نظر طراحی و ساخت وجود دارد: 

ری تاثیر متقابل بین مردم، فضا و فناو -3توسعه ی اهداف پایداری در آنسوی موضوع بقای انرژی  -2سیستم 

آنها طراحان را با هر سه فرهنگ معماری را به نحو قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهند. لگوی پایدر. در یک ا

مفهوم استفاده ی مجدد، بازیافت، توجه به منابع و نیز استفاده از مصالح، حفظ آب و سالمتی کارگران 

، احیای فناوری های قدیمی )مانند ساختمانی و سکنه ی ساختمان آشنا می کنند. فناوری های پیشنهادی

مالت آهک، موجب بازگرداندن زندگی به پایداری می شود(. محیط های  انسانی که معماران به وجود می آورند 

سالمتی را هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانشناختی تحت تاثیر قرار می دهند. ستایش ساختمان های سبز 

د. فناوری هایی ه خاطر رشد سالمتی و پیوستگی اجتماعی آن ها نیز می باشبرای بقای انرژی آنها و همچنین ب

حان به کار می برند، خود بیانیه ی فرهنگی هستند. جنبش طراحی پایدار )شامل انرژی مجسم و قابلیت که طرا

که از تصمیمات بزرگ )مانند تراکم شهری، عمق نقشه ی ساختمان ها و ذخیره ی بازیافت( شیو ه ای است 

انتخاب هر جزء و هر عنصر ساختمانی و مونتاژ کردن آنها اکنون   انرژی( به تصمیمات کوچکتر حرکت کند.

کلید ساختمان پایدار فناوری است، همانطور که طراحی شهری پایدار موضوعی برای آزمایش سبز می باشد. 

ری آنچه که ساختمان ها کلید شهرهای پایدار است. فناوری به تنهایی مهمترین مولد طراحی است. فناو

هستند، نیست بلکه آن چیزی است که آنها انجام می دهند و چگونگی انجام دادن آنهاست. فناوری آمیخته ای 

ه را تصور می کنند، ارتباط می از علم، طراحی و یک بعد انسانی است که با متفکران خالق که طراحی آیند

نگاه کردن به ساختمان  نقش آنها شکل دهی به فناوری است.و  یابد. طراحان ارزش فرهنگی را بیان می کنند

به عنوان یک پیوند نه فقط از دید عملکرد و فناوری، بلکه از دید زیست شناسی و شکل دهی نیز صورت می 

گیرد. معماران در این حس مشترک، سبکی را بر حق دانسته و بیان می کنند که بوم شناختی را به عنوان 

 گیرد. اساس سبک بکار می

 پایداری به عنوان یک شاخص اساسی کیفی

پایداری یک ویژگی خو کفای طراحی نیست بلکه یکی از چندین خصوصیتی است که یک معمار باید آنها را 

مدنظر داشته باشد. از آنجا که کیفیت طراحی به منابع موجود بستگی دارد، طراحی پایدار درصدد تولید ارزش 

بع موجود، در یک فاصله زمانی طوالنی تر می باشد. به هر حال، یک طراحی اگر به بهتر ی با استفاده از منا

، اگر در ساخت به اندازه کافی مستحکم طور موثر یک عملکرد را پاسخگو نباشد از نظر اقتصادی پایدار نیست

ر نیست. مثلت نباشد از نظر زیست محیطی پایدار نیست و اگر کاربران از آن لذت نبرنداز نظر اجتماعی پایدا

ثبات و استحکام، سودمندی و آسایش ویتراویوس بخش های مشترکی با مثلث توسعه ی پایدار امروزی دارد. 

این مهم است که ابزارهای سنجش کارایی، اثرات منابع کنونی را بسنجد. ارزش هدف ممکن است در آینده 
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ات اقلیمی محیط قرار بگیرند. یک ماده یا بسیار متفاوت باشد، چناچه منابع متنوع تحت تغییر شکل و تغییر

یک سیستم انرژی که امروز انتخاب می شود، ممکن است بهترین انتخاب در آینده نباشد. هر ابزاری که به کار 

و انعطاف پذیرتر را بیان می کندکه در گرفته می شود، یک نیاز فوری به ساختن ساختمان ها با منابع کارامدتر 

 .کارایی اقتصادی را برآورده سازدانی و عین حال خشنودی انس

 اقدام برای طراحی پایدار

تغییر اقلیم و خالی شدن منابع سوخت های فسیلی در طراحی طریف تر، مناسب تر، ضرورت های دوگانه ی 

مبتکرانه تر از نظر بوم شناختی و ساختمان های سازوارتر، مسئولیت بزرگی بر دوش معماران و مهندسان قرار 

د. تغییر ساختمان های موجود مشکل تر از طراحی ساختمان های جدید است و به طور کلی سازواری می ده

ساله  05سال است ) البته برای عمر  155در حال حاضر عمر ساختمان ها ساختمان قدیمی مشکل تر است. 

قوتنینی که برای  طراحی می شوند( آنها به واسطه ی مجموعه ای از فشارهای منابع و اقلیم شکل می گیرند.

 ساختمان سازی دنبال می شوند، یک تولید مناسب را بدنبال دارند.

اصول سبز باید از همان ابتدا برای کاربرد اصول سبز از آغاز:  -1راه حل برای اصول ساختمانی قابول تر 

ای پایدار در پایان اطمینان یافتن از اینکه هزینه ها افزایش نخواهند یافت در نظر گرفته شوند. اگر فناوری ه

اجتناب از عملکردی بودن خاص: اگر چه عملکرد  -2اضافه شوند هزینه های ساختمان بیشتر خواهند شد. 

اساس فرم )؟ و خصوصیت ساختمان( است اما در مقایسه با عمر ساختمان دوام نسبتاً کمی دارد. ساختمان 

اکثر به نور آفتاب و تهویه ی طبیعی: دسترسی حد -3های خاص به طور ذاتی انعطاف پذیرتر هستند. 

ساختمان های سبز آنهایی هستند که در پالن خیلی عمیق، در ارتفاع خیلی بلند و در شکل خیلی بی قاعده 

طبقه بلندتر باشند ترکیب طبقات  2تا  4متر عمیق تر و عموماً از  10تا  12نیستند. ساختمان ها نباید از 

ی تواند دسترسی به نور روز را افزایش داده و مصرف انرژی را از طریق ساختمانی باریک و حیاط مرکزی م

طراحی برای سادگی بهره برداری: ساختمان های بسیار پیچیده  -4دهد. تهویه به کمک اثر دود کشی کاهش 

برای زمان طوالنی سازگار نیستند )همچنین ممکن است عمر بسیار کوتاهی داشته باشند(. وسایل سرویس 

رجات کنترل کاربر در محیط داخلی بسیار قابل توجه است. سادگی خدمات و سیستم های ساختمانی دهی و د

منجر به بهود امکانات دوره ای شده و به کاربران اجازه ی فهم ساختمان را می دهد و باعث توجه به عمر آن 

مر مکی کنند، بدیهی است طراحی برای عمر طوالنی: از آنجا که ساختمان ها بیش از انسان ها ع -0می شود. 

که بر نسل های آینده تاثیر می گذارند. کیفیت پایین ساختمان می تواند یک هزینه عمومی را بر نسل های 

آینده تحمیل کند. ساختمان های با طول عمر زیاد و تعمیر و نگهداری کم ممکن است در ابتدا هزینه های 

یه گذاری عاقالنه به حساب می آیند. ساختمان های با طول زیادی داشته باشند اما در طول عمر خود یک سرما

استفاده ی حداکثر از انرژی تجدید پذیر:  -2عمر زیاد انرژی و زباله )ناشی از تخریب آنها( را ذخیره می کنند. 

اگر چه تولید انرژی خورشید ممکن است در دهه ی اول عمر یک ساختمان مورد استفاده قرار نگیرد، اما در 

ای بعدی بر کاربرد آن افزوده خواهد شد. الزم است که دسترسی حداکثر به انرژی تجدید پذیر دهه ه

به طور مثال باد و خورشید هر دو در انگلستان به سهولت د )خورشید، باد و شاید زمین گرمایی( فراهم آید. 

اختمان ها نه فقط از دسترس هستند و هنگامی که یکی از آنها موجود نباشد دیگری عمومیت خواهد یافت. س

نظر انرژی خود کفا هستند بلکه صادر کننده ی انرژی نیز به شمار می آیند )از طریق تولید برق و فرستادن آن 

به شبکه ی ملی(. برای بهره برداری حداکثر از انرژی تجدید پذیر، ساختمان ها باید د جهت صحیح قرار بگیرند 

 05تا  25درجه شیب سقف،  45تا  35اویه ی مناسب داشته باشند ))جنوب به عنوان جبهه اصلی(، در مقطع ز

درجه شیب نما( و برای نفوذ آفتاب با هم فاصله داشته باشند )بخصوص در زمستان که خورشید با زاویه ی 
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درجه می تابد(. برای استفاده از انرژی باد الزم است از موانع جریان هوا، مانند ساختمان ها یا  18تقریباً 

قابلیت  -0نراتور های بادی را تقویت کنند. تان بلند پرهیز گردد و سقف ها باید طوری طراحی شوند که ژدرخ

جایگزینی: از آنجا که ساختمان ها سرانجام در جز یا کل تخریب خواهند شد، الزم است امکان بهبود یا 

آسانی قابل جایگزینی باشند.  جایگیزینی یک جزء یا کل سیستم وجود داشته باشد. مصالح ساختمانی باید به

جایگزینی ساختمان انعطاف پذیر از ساختمان های یکپارچه آسانتر بازسازی می شود. از جمله ی موانع قابلیت 

می توان به چسباننده های سخت، اتصاالت جوشی )بجای پیچ(، استفاده از مالت های سیمانی سخت )برخالف 

ابزار آالت اشاره کرد. در مرحله ی طراحی امکان تفکیک عمر  مالت های آهکی( و بخصوص جزئیات اختصاصی

 سازه، جزئیات و وسایل وجود دارد. 

 درس هایی از معماری بومی جهان

معماری سنتی جهان منبعی غنی است که پتانسیل قابل توجهی برای کمک به ما در فهم طراحی و ساخت 

اربرد محلی، منابع انرژی در اصل تجدید پذیر ساخته پایدار دارد. ساختمان های بومی از مصالح در دسترس، ک

شده اند و آن دسته از فعالیت های ساختمانی را می پذیرند که به بازیافت توجه کرده و به طبیعت احترام می 

گذارند. اینها ویژگی هایی هستند که در خانه های روستایی و همچنین ساختمان های شهری در آفریقا، آسیا و 

قبل از صنعتی شدن یافت می شوند. درس های معماری بومی هم به ساختمان های مجزا و هم به نیز اروپای 

طرح های شهری و نیز ارتباط بین روستاها، مزارع و منابع طبیعی توجه دارند. جدای از ارزش تاریخی شهرهای 

می توان در این  قدیمی و ساختمان های روستایی )چه باستانی و چه بومی(، اصول و یا درس هایی را که

 ساختمان ها تشخیص داد، در زیر آورده شده اند.

 انرژی

تامین می شود. تمان های بومی الزم است از منبع محلی بیشتر انرژی که برای گرمایش، تهویه و روشنایی ساخ

انند: این منبع به اشکال متنوع شامل سوخت های کربنی مانند: چوب، زغال سنگ، متان و سوخت های گیاه پایه م

تجدید پذیر به شکل خورشید و باد است. این منابع متنوع به روش های مبتکرانه  مدفوع خشک جانوران و انرژی

ای با نیازهای متنوع اقلیمی و محلی ترکیب شده اند. از اینرو در نیمه ی سرد شمالی دودکش می تواند برای 

استوا نقش تهویه را ایفا می کند. بعالوه، حیاط گرمایش به کار رود، در حالی که در مناطق نزدیک تر به خط 

در ضلع شمالی ممکن است به عنو.ان پناهگاه در مقابل باد سرد عمل کند، در حالی که همان نقشه در گرمای 

جنوب، البته با تغییرات زیرکانه احتماالً در برابر گرمای خورشید از خانه محافظت می کند. موقعیت یک 

جهت قرار گیری پالن و موقعیت پنجره ها، در ها و بخاری ها، همگی به طور قطع بر ساختمان در یک زمین، 

 نطقه ای منابع را منعکس می کنند.مالحظات انرژی تاثیر می گذارند. استراتژی های متفاوت م

 مصالح ساختمانی

یماً از زمین یا در ساختمان های بومی از مصالح با منبع محلی استفاده شده است. این مصالح ممکن است مستق

جنگل استخراج شده باشند یا به واسطه ی پخته شدن اصالح شده باشند. دسته ی اول شامل سنگ و چوب و 

دومی شامل آجر و کاشی است. ساختمان سنتی معموالً ترکیبی از مصالح خام اصالح شده است. برای مثال 

ی پوش باشد، یا یک خانه ی قاب چوبی با یک خانه ی بومی ممکن است داای دیوارهای آجری و بام چوبی گال

یک بخاری و دودکش آجری باشد، یا یک خانه از نی بامبو)خیزران( با یک بخاری گلی شکل داده شده با دست 

باشد. ساختمان بومی شامل درصد زیادی از مصالحی است که مفهوم فرهنگی فرا زمانی را به موازات اهداف 

آنجا که هزینه های حمل و نقل در گذشته باال بوده است، ساختمان های  از عملکردی خود دارا می باشند. 
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. آب بومی معموالً از مصالح محلی که می شد آنها را با دست یا گاری یا بروی آب جابجا کرد، ساخته می شدند

اغلب یک نقش کلیدی )برای حمل و نقل و نیروی آن( برای تامین غذا و بهداشت در شکل گیری 

ی انسانی داشته است. به طور کلی وزن مصالح نه فقط چگونگی حمل آنها به دوردست را تعیین سکونتگاهها

نیز تاثیر می گذاشت. از اینرو مصالح ساختمانی به واحدهایی  می کرد، بلکه بر شکل و ابعاد عناصر ساختمانی

چوب طوری شکسته  تبدیل می شدندکه به سهولت قابل جابجایی باشند. خاک رس به شکل آجر در می آمد و

می شد که بتواند روی آب شناور باشد یا از جنگل حمل گردد. طول، اندازه و شکل مصالح ساختمانی مستقیماً 

با وسایل و توان سیستم حمل و نقل در ارتباط بود. در جایی که مصالح سنگین بود معمول بود که ساختمان ها 

ری منتقل شوند. از اینرو در جاهایی که سنگ مصالح غالب در نزدیکی منبع ساخته شوند تا اینکه به محل دیگ

ساختمان سازی بود خانه ها، مزارع و شهرها در نزدیکی معادن)یا معادنی که به وسیله ی آنها گشوده می 

ساختمان های مناطق باتالقی بر روی پایه های چوبی قرار می شدند( ساخته می شدند. به همین صورت، 

سکونتگاههایی که مصالح ساختمانی با  نی و خیزران های مجاور حداکثر استفاده را ببرند. گرفتند تا از مزایای 

عمر کم در آنها به کار می رفت، می بایست در پاسخ به توانایی منابع هم برای ساخت و هم برای انرژی و غذا 

که یکی پس از دیگری  بجا شوند. با استقرار دوره ای یک برخورد روشن براساس تاثیرات محیطی پدید آمداج

 زمان الزم برای بازیافت را به اکوسیستم می داد.

 

 

  

 

 

 خانه ی خشتی حاج آقا علی            بنای خشتی در یزد                               نمونه ای از                          

 حرفه های محلی

ی در دسترس و شرایط اقلیمی منطقه ای متفاوت رشد الگوهای متمایز ساختمانی در پاسخ به مصالح ساختمان

پر رونق از حرفه های ساختمانی بود که آماده ی بهره برداری از پتانسیل حداکثر یافته اند. نتیجه، یک صنعت 

از آنجا که حرفه ها، فعالیت ها و  متن دانش خاص خود را بودند.  -انرژی، آب و مصالح -منابع در دسترس

های کاری موجودیت فرهنگی و به همان اندازه جسمی داشتند. نوآوری کند بود چون مصالح و داشتند، فرآوده 

اقلیم تغییر نمی کردند. در نتیجه ناتوانی ساختمان کم و معماری به عنوان شکل دهنده ی ارزش های 

دار خاورمیانه، و فرهنگی وسیع مورد احترام بود. امروزه می توان نمونه هایی را در خانه های حیاط اجتماعی 

ساختمان های خشتی آفریقای مرکزی، ساختمان های قاب چوبی روسیه ی جنوبی و سکونتگاه های ساخته 

شده از نی فیلیپینی ها مشاهده کرد. حرفه ها هم یک نقش ساختاری دارند و هم یک نقش نمادین. سنت ها 

ت ساختمانی، عناصر تزیینی و فرم های رشد یافته اند تا به ساختمان های بومی جهان هویت ببخشند. جزئیا

مجزا به تشخیص تنوع منطقه ای معماری بومی کمک می کنند. این موارد همواره از مالحظات عملی، 

کارکردی و نیز هنرمندانه نتیجه می شوند. البته توزیع فرم های ساخته شده و حرفه های تقویت کننده ی آنها 

عکس می کنند که فعالیت پایدار را به عینه نشان می دهد. از آنجا که منابع انسانی و مصالح را در مسیری من
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تنوع منطقه ای وسیعی در ساختمان های بومی وجود دارد، جغرافیای معماری بومی به مقابله با عمومیت 

معماری مدرن جهانی و مصالح، انرژی و نیروی انسانی وارد شده در آن می پردازد. استفاده ی مجدد مصالح 

با بخش هایی از ساختمان های قدیمی انی یک ویژگی معماری بومی است. ساختمان های جدید اغلب ساختم

تر، به شکل اعضای سازه ای )مانند تیرهای چوبی(، مصالح رو کار )مانند سنگ لوح( یا اتصاالت داخلی )مانند 

گردد و امکان استفاده از قفسه انبار( ترکیب می شوند. بازیافت به واسطه ی کمبود مصالح محلی تقویت می 

فناوری های ثابت چرخه پذیر را فراهم می نماید. برای مثال در گذشته، به جای آنکه چوب ها به هم میخ 

شوند، ثابت نگه داشته می شدند، برای چسباندن آجر و سنگ به جای سیمان از مالت آهکی استفاده می شد و 

دند. فرهنگ بازیافت تا دوره ی مدرن وجود داشت و اغلب شامل درها و پنجره ها با استفاده از گوه مهار می ش

استفاده ی مجدد از مصالح و معماری بومی بیرونی بود. چوب کشتی ها در خانه ها به کار می رفت و آسیاب 

 غله هنگامی بهبود داده می شد که قبل از آن به عنوان آسیاب 

ه همان صورت در خانه های فقیر یافت می شدند و به مصالح خانه های ثروتنمد بسنگ به کار گرفته می شد. 

همان صورت از خانه های متوسط به ساختمان های مزرعه انتقال می یافتند. این نگرش به ساختمان تا به 

امروز باعث بقای بسیاری از بخش های جهان شده است. شاید بیش از یک هشتم ساختمان های جهان از 

ساخته شده اند. پالستیک، صفحات فلزی ارزان، قفسه های چوبی و جعبه های مصالح قابل بازیافت یا زباله 

مقوایی اغلب برای شکل دهی به سازه اصلی و محصو کردن خانه های روستایی قرار گرفته در زمین های غیر 

ی را از معمور در آفریقا، آسیا و آمریکای التین به کار گرفته می شوند. مردم مبتکر با درآمد اندک پناهگاههای

زباله به عنوان یک محل زندگی سخت به سوی یک محل زندگی ممکن شهی به وجود آورده اند. شهرهای آنها 

معموالً بدون مجوز ساخت و رعایت اصول بهداشتی ساخته شده است، در عوض سکونتگاههایی هستند که 

د آب، برق، جاده و مدرسه را برای توسط انجمن های محلی پذیرفته شده اند، زیرا این انجمن ها امکاناتی مانن

کنند. این ها شهرهایی هستند که به راستی بومیت در روح آن ها وجود دارد  جمعیتی چند میلیونی فراهم می

ه عنوان یک منبع فیزیکی می و این بوم گرایی مرهون خاستگاه آنها در استفاده ی خالق از زباله های شهری ب

 باشد.

 ریزیست بوم، مصرف و معما

 زساختمان سب               خانه ی کوهستانی با سنگ و چوب                                        ساختمان چوبی                    

سال افزایش یافته و تفاوت طول عمر مردم باال رفته  24تا  42سال گذشته میانگین سنی جهان به  05در طول 

سال دارد. چون زندگی ما طوالنی تر شده است مصرف ما بیشتر می  22ا ت 12است و رشد جهانی گرایش به 

شود و در دوران پیری وابستگی مان به گرمایش، نور و حمل و نقل بیشتر می شود. به طور کلی پیشرفت ها در 

 کیلو 3/2سال تا  1955کیلو وات در  2/5شرایط زندگی به افزایش میانگین نرخ رشد مصرف انرژی هر فرد )از 

( کمک کرده اند که این مساله ناگریز به افزایش تعداد انسان ها و میانگین سنی منجر شد. 2555وات در سال 
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تولید غذا از یک سطح نزولی اراضی حاصلخیز کشاورزی به بیش از دو برابر نسبت به قرن گذشته افزایش یافته 

ته است، اما در نتیجه فناوری های است. زمین به واسطه ی گسترش شهر، کویرزایی و آلودگی از دست رف

بهره وری کشاورزی افزایش جدید )به خصوص در زمینه ی آبیاری( و توان ورودی انرژی بیشتر، در مجموع 

زیستگاه هایی که یافته است. برای دست یافتن به این تنوع و گوناگونی زیستی کارهایی صورت گرفته است. 

انسان و دیگر گونه ها را برآورده می سازند. مسئولیت حفظ تنوع توسط معماران ایجاد شده اند، نیاز های 

زیستی بر عهده ی همه ی اشخاص از جمله طراحان، مهندسان، کشاورزان، سیاستگزاران و... می باشد. معماران 

می توانند مجموعه های مسکونی طبیعی را به عنوان آنها  -1توانند ایفای نقش کنند: در سه حوزه ی زیر می 

ی از جریان توسعه ی پایدار طراحی کنند. این مجموعه ها می توانند شامل تاالب ها و دریاچه ها، بخش

درختکاری، بام های چمنی، دیوارهای پوشیده شده از خزه و چمنزاهای طبیعی )سرشار از گل و بصورت مجزا 

د و از طریق انتخاب مصالح و آنها می توانند منابع مصالح ساختمانی بومی را انتخاب کنن -2رها شده( باشند. 

آنها می توانند  -3تولیدات به کا رفته در زیستگاه ها به حفظ تنوع زیستی منطقه ای و محلی کمک کنند. 

طبیعت را به طور مستقیم در زندگی مردم وارد کنند. این امر مستلزم وجود گیاهان در داخل و به همان اندازه 

ک یا دید جهان طبیعی می باشد. در اینجا ریی به منظور باال بردن ددر خارج و بهره گیری از چشم اندازها

هدف هم معنوی و هم ادراکی است تا اطمینان دهد که فضاهای انسانی جدا از دنیای طبیعی نیستند. درست 

همانطور که تلویزیون بارها موجب درک حیاط وحش و فهمیدن زیست بوم می شود، ساختمان ها می توانند 

 شتن پنجره رو به گونه های زیستی، بخش های خود را به نمایش بگذارند. در صورت دا

  جمع بندی:

امروزه موضوع پایداری در حوزه های مختلف علمی و اجرایی در سرتاسر جهان مطرح است. اقتصاد پایدار، 

ایداری مطرح منابع انسانی پایدار و شهرسازی و معماری پایدار از جمله مباحث روز هستند. در معماری نیز پ

است و در حال حاضر از موضوعات مهم این رشته محسوب می شود. وارد آوردن کم ترین تخریب به محیط 

از تجهیزات برقی و مکانیکی  زیستی، کاهش آلودگی و ضایعات و بازیافت آن، کاهش مصرف آب، استفاده

و ذهنی افراد جامعه از نظر اقتصادی،  ده، استفاده از مصالح بومی و قابل بازیافت، توجه به سالمت جسمیپرباز

اجتماعی و فرهنگی و حفظ و یا باز زنده سازی بافت های تاریخی از جمله مواردی است که معماری پایدار به 

صورت استفاده از منابع کره زمین ز بشر به گونه ای است که بیشترین آن توجه دارد. فناوری امروز ساخت و سا

ت و آلودگی به محیط زیست بازگردانده می شود. این نوع فناوری ساخت از نظر می گیرد و.بیش ترین ضایعا

دگرگون شود. ))کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت(( از لغات  ر قابل قبول نیست و باید کامالتوسعه پایدا

سه مرحله  کلیدی توسعه پایدار و هم چنین معماری پایدار هستند. در معماری پایدار سعی بر این است که در

احداث، سکونت و تخریب بنا، مسائل زیست محیطی رعایت شود. در مرحله ساخت از مصالح بومی و طبیعی 

استفاده شود. به عنوان مثال سنگ در کوه، آجر در بیابان و چوب در جنگل از جمله مصالح مناسب از نظر 

ه ای این مواد برای تبدیل شدن به پایداری برای ساخت و ساز هستند. دلیل آن این است که پروسه کارخان

مصالح ساختمانی اندک است و برای حمل این مصالح به کارگاه ساختمانی هزینه و انرژی زیادی مصرف تمی 

شود. در مرحله سکونت، سعی بر این است که نیاز به انرژی به حداقل برسد و از انرژی های پاک و تجدید 

نرژی فسیلی تا حد ممکن پرهیز می شود. یکی از مشکالت قرن به جای ا شونده مانند انرژی آفتاب، باد و بیوگاز

لذا این ماده حیاطی باید به صورت  حاضر، محدود بودن منابع آب شیرین و نیاز روز افزون بشر به آن است.

مصرف آگاهانه و با حداقل اسراف مورد استفاده قرار بگیرد. بدین جهت ابتدا با استفاده از تجهیزات فنی جدید، 

آن می بایست کاهش یابد. استفاده از آب باران و آب چاه و ذخیره و تصفیه آن در محل، مورد تاکید معماری 

پایداری است. همچنین استفاده مجدد از آب مصرف شده  برای آبیاری باغچه ها و یا شست و شوی محوطه ها 
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ی کاهش می یابد. کاهش و استفاده توصیه می شود. بدین ترتیب میزان مصرف، تصفیه و لوله کشی آب شهر

مجدد از زباله خانگی یا به عبارتی تفکیک زباله در مبداء و دفن بهداشتی آن به صورتی که کم ترین ضایعات 

محیطی را ایجاد کند، از دیگر مواردی است که در معماری پایدار مورد توجه است. امروزه در کشورهای غربی و 

مانند کاغذ، مقوا، شیشه، پالستیک و فلزات در مبداء از زباله جدا شده و هر تا حدودی در کشور ما، مواردی 

محصوالت جدید فرستاده می شود. زباله باقی یک از موارد فوق به کارخانه مربوطه برای تبدیل به مواد برای 

زباله که فاقد  مانده نیز به کارخانه زباله سوز برای تهیه حرارت و برق ارسال می شود. خاکستر باقی مانده از

شیرآبه سمی است دفن می گردد. در مرحله تخیب ساختمان، سعی بر این است که مصالح ساختمانی از قبیل 

آجر، سنگ و یا تیر آهن مورد استفاده مجدد قرار گیرد و ضایعات و آنچه که قابل استفاده مجدد نیست نیز به 

 صورت صحیح دفن شود. 

 و یافته ها:  حل طرح مسئله

 بحث معماری سبز یا معماری پایدار اهکارهایی که طی مقاله توضیح داده شد در می یابیمطی ر :

بحثی است که در ایجاد فضاها و شهرهای سالم و حرکت به سوی توسعه پایدار مفید واقع می شود. 

چرا که اصول پایداری، به معماری و توجه به تنوع زیستی و محیط زیست و حفظ منابع زیستی 

ارد. و طراحی اگر در جهت توسعه پایدار و تلفیق آن باشد می تواند پاسخگوی این نیاز باشد. تاکید د

در دیگر کشورها من جمله انگلستان با ضابطه مند کردن و ایجاد بستر الزم در کنار فرهنگ سازی، 

 شاهد رشد چشمگیر این نگرش و کاربرد بیشتری نسبت به گذشته می باشیم. 

 حیطی می تواند با استفاده از فناوری های هوشمندانه تر، مالحظات بیشتر شناسایی تنش های م

منابع طبیعی و حرکت از بهره برداری منابع تجدید نا پذیر خود کفا به دست آید. شهر در جستجوی 

برقراری یک رابطه سازگارتر بین ساختمان، زمین و طبیعت نقسی کلیدی ایفا می کند. طراحی 

یکی از واحد های شهری که بخش مهمی را در پایداری به وجود می آورند، به  ساختمان ها به عنوان

وسیله ارزیابی چرخه ی عمر متعادل تر شده است. ساختمان ها می توانندانرژی مورد نیاز خود را 

تولید کنند، آب مصرفی خود را تهیه نموده و بازیافت نمایند، مصالح بازیافتی را به کار گیرند، به 

ی مجدد از زباله ها اقدام کنند، دی اکسید کربنی که در مدت ساخت آزاد می کنند را استفاده 

 متعادل کرده و با کاشت درخت در هرجا معکوس عمل کرده و آنرا دوباره به اکسیژن تبدیل کنند. 

  قظعًا روش زندگی یک موضوع وابسته است. هنگامی که مرفه تر باشیم نیازها و مصارف بیشتری

، تولید زباله و سرانجام تولی دی اکسی کربن. رف معادل است با مسئولیت استفاده از منابعداریم. مص

به ساختمان هایی نیاز است که زندگی و مصرف را تحت حمایت قرار دهند و از طریق طراحی بهتر 

بتوانند اثرات ناسازگاری های محیطی را کاهش دهند. اینکه پیشرفته ترین کشورهای جهان بیشترین 

درصد آلودگی را دارند عبارتی بسیار کنایه آمیز است. اثرات مستقیم و مخرب پراکندگی واحدهای 

ی به رصنفی با انتشار سطح باالیی از دی اکسید کربن، به تشدید گرمای جهانی می انجامد. معما

جاد تنهایی نمی تواند مسائل زیست محیطی جهانی را حل کند اما می تواند سهم قابل توجهی در ای

 سکونتگاه های بشری پایدارتر داشته باشند. 

  خاطر کم شدن منابع طبیعی باید مهارت های طراحی و علمی خود را ارتقا دهیم. فناوری هرگز به

ایستا نیست بخصوص در برابر فشارهای محیطی. مهارت ها و فناوری های جدید برای توسعه ی 

ی سبک سازی و هوشمندی ضروری هستند، بلکه نه فقط براپایدار ضروری هستند. این فناوری ها 

یکی از را ه حل های باید برای محیط زیست بی خطر بوده و از نظر اجتماعی قابل قبول باشند. 

دسترسی به توسعه پایدار که در ارتباط با الگوهای گوناگون زندگی بشری، شامل طراحی های 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ایدار کاهش آسیب آن بروی محیط و ساختمانی، شهری و... است. هدف از طراحی ساختمانهای پ

 منابع انرژی و طبیعت است.

  ،یکی از را ه حل های دسترسی به توسعه پایدار که در ارتباط با الگوهای گوناگون زندگی بشری

شامل طراحی های ساختمانی، شهری و... است. هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن 

 ت است.بروی محیط و منابع انرژی و طبیع

  در کشور ما نیز خانه های ساخته شده در مناطق پرباران سواحل در یای خزر، به صورت برون گرا، با

امکان تهویه طبیعی و با بام شیب دار ساخته می شد. خانه ها در مناطق بیابانی حاشیه کویر، به 

م و مرطوب با صورت درون گرا و با بام محدب، در سرزمین سرد به صورت متراکم و در مناطق گر

 توجه به بهره گیری از سایه و کوران هوا طراحی و اجرا می شدند. 

   در معماری گذشته فرم تابع اقلیم یکی از را های کاهش آلودگی زیست محیطی در ایران این بود که

بوده است. یعنی در هر اقلیم، فرم ساختمان تابع شرایط اقلیمی آن منطقه بوده است. در اقلیم سرد، 

م و خشک یا مرطوب، فرم ساختمان و مصالح و جزئیات اجرایی آن به گونه ای انتخاب و طراحی گر

می شده که از اقلیم و شرایط محیطی حداکثر استفاده صورت گیرد و آسایش انسان در آن اقلیم با 

 حداقل مصرف انرژی حاصل می شود. 
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