
مقدمه
ــا، از جمله در  ــن در اغلب تخصص ه ــرفت هاي نوي فناوري ها و پيش
ــاخت، اوضاع مناسبى براي دستيابى به مصالح ساختمانى  طراحى و س
رده است. بر اساس آمار موسسۀ نگاه جهان، در پنج دهۀ  نوين مهيا 
ــته، جمعيت جهان بيش از دو برابر و توليد اقتصادي حدود شش  گذش
يب جو  ل زمين و ساختار و تر برابر شده است.١ اين رشد بى سابقه ش
رده است. متخصصان اين افزايش  را دستخوش تغييرات قابل توجهى 
التى مانند  جمعيت و رشد اقتصادي را عامل اصلى به وجود آمدن مش
ــماندها و تخريب جنگل ها و به وجود  ــت پس آلودگى آب و هوا و انباش
ــيالب ها و وزش بادها و فرسايش خاک و انقراض گونه هاي  آمدن س
ــى از اليه ازن  جانوري به ويژه گونه هاي دريايى و از بين رفتن بخش
الت بقاي انسان و هزاران گونه از جانوران ديگر را  مى دانند. اين مش

رده است.  با تهديدهاي جدي مواجه 

يده چ

ــعه علوم موجب رشد  ــرفت هاي چند دهۀ اخير در توس تحوالت و پيش
ــت و پيامدهاي ناخوشايندي نيز براي  ــريع جمعيت جهان شده اس س
ــت. فعاليت هاي مربوط به ساخت وساز چهل  ــت داشته اس محيط زيس
ــبت  ند و به همين نس ــد از منابع و انرژي جوامع را مصرف مى  درص
ــت. با توجه به اهداف  ــت محيطى سهيم اس نيز در آلودگى هاي زيس
ــناخت آثار مخرب اين صنعت، مى توان در هدايت  معماري پايدار، با ش
ــرفت هاي اين عرصه و انطباق آنها با ظرفيت هاي طبيعى تالش  پيش
ــتا  ــت. در اين راس ارناپذير اس ــان نقش معماران ان ــرد. در اين مي
ــگاه هاي معتبر دنيا با توجه به ماهيت فعاليت هاي خود وارد عمل  دانش
ــن تخصص را راه انداخته اند.  ميلى اي ــده و دوره هاي تحصيالت ت ش
مجموع اين دستاورد ها را مى توان در قالب نظام هاي ارزيابى پايداري 

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

ليد واژگان: آموزش معماري، معماري پايدار، ساخت وساز پايدار، مالحظات زيست محيطى، فناوري ساختمان، شيوه هاي نوين
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محمدحسن فالح
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ــريع تباهى  ــر جمعيت زمين عامل تس ــاالنه ٩١ ميليون نفر ب ــش س افزاي
الت زيست محيطى است. در واقع براي  روزافزون محيط زيست و فزونى مش
تأمين نيازهاي روز افزون اين جمعيت ساخت و سازها گسترش مى يابد. افزايش 
ــازها نياز به فناوري هايى دارد و اين فناوري ها عامل اساسى افزايش  ساخت و س
نندۀ محيط زيست و ساير منابع طبيعى است.  مصرف سوخت  هاي فسيلى آلوده 
ــاختمان با موضوعات محيطى مهم و فوري اي مواجه اند  متخصصان بخش س
ــه آنها ميزان توليد ضايعات و مصرف انرژي و منابع را هر روز  ــه بى توجهى ب
ند. نگرانى هاي مطرح شده تالش هاي زيادي را براي توسعۀ پايدار  بيشتر مى 
ــاخت هم مى توان به اهداف معماري پايدار و  ــت. در طراحى و س برانگيخته اس
ــاز پايدار انديشيد و براي تأمين هر چه مطلوب تر محيط زندگى براي  ساخت و س
ــتن از توانايى هاي طبيعت براي تأمين محيط زندگى  اس ــل حاضر، بدون  نس
رد. لذا اساس تالش متخصصان بخش  ــب براي نسل هاي آينده، تالش  مناس
ــاختمانى و روش هاي طراحى و  ارگيري مصالح س ــاختمان براي ابداع و به   س
توليد و اجراست بر اساس حفظ محيط زيست در قالب توسعۀ پايدار و معماري 

پايدار . 

۱. ضرورت هاي طرح مسئله

۱ـ۱. محيط زيست و توسعۀ پايدار
ردن محل زندگى، تخريب و  در اغلب جوامع، پوشش هاي گياهى را، براي مهيا 
نند. لذا فعاليت هايى  انى خود استفاده مى  از زيستگاه ها براي تأمين نيازهاي م
ــاز و بهره برداري از بنا و  ــاختمانى و ساخت و س چون طراحى و توليد مصالح س
ــود. مطالعات نشان  ــبب آلودگى هايى در هوا و آب و خاک مى ش تخريب آن س
ــدن سيالب ها و  داده اينها عامل بحران هاي محيطى گوناگونى مانند جاري ش

فرسايش خاک و طوفان ها و از بين رفتن جنگل ها و فقر و تنگدستى است.

۱ـ۲.  توسعۀ پايدار و وجوه مختلف آن
ــد آگاهى جوامع نسبت  ــترش توجه به پايداري در دهۀ ١٩٧٠را نتيجۀ رش گس
رده اند. اين توجه تحت تأثير  ــائل جهانى محيط زيست و توسعه اعالم  به مس
تاب هايى  ــار  ــصت و انتش ــت محيطى دهۀ ش عواملى چون نهضت هاي زيس

پرسش هاي تحقيق
ــه اهداف پايداري  ــيدن ب  چرا براي رس
بايد از ابزار آموزش و پژوهش استفاده 

رد؟
چه موضوعات آموزشى و پژوهشى اي 
ــتياىب به اهداف پايداري  ميتواند در دس

مفيد باشد؟
چه رابطه اي بني حتوالت خبش طراحى 
ــداف  ــاز و اه ــيوه هاي ساخت وس و ش

معماري پايدار وجود دارد؟
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نفرانس  ــد بوده است.٢ برگزاري اولين  مانند محدوديت هاي رش
ــازمان ملل دربارۀ محيط زيست و توسعه پايدار در سال ١٩٧٢  س
تب و مقاالتى دربارۀ پايداري  هلم و به دنبال آن انتشار  در است
ــد ادبيات پايداري قوت و قدرت زيادي به دست آورد.  ــبب ش س
ــام زمينه هاي تخصصى و غير تخصصى  موضوع پايداري در تم
ار اغلب مديران  ى از موضوع هاي مهم روز شده و در دستور  ي

جهان قرار گرفته است. 
ــازمان ملل موضوع پايداري را در قالب  ــال ١٩٨٧، س در س
رد. در اين گزارش،  مان» مطرح  ــى با نام «آيندۀ مشتر گزارش
ه نيازهاي امروزي بشر را تأمين  گسترش و ترويج فعاليت هايى 
ــل هاي  ه قابليت ها و توانايى هاي طبيعت را براي نس ند بى آن
ند، «توسعۀ پايدار» ناميده شده است.٣  ل مواجه  ــ آينده با مش
ــار جهانى و  ــعۀ پايدار و آث ــيدن به توس ــيوه هاي مختلف رس ش
ردن به  ــت. توجه ن ــر از عوامل مختلفى اس ــه اي آن متأث منطق
پايداري در دهه هاي اخير سبب شده محيط زيست يا ادامۀ حيات 
ــر افتد. عدم توجه به مالحظات  ــودات زنده در زمين به خط موج

التى است: زيست محيطى موجب بروز چنين مش
رۀ زمين  ـ افزايش دماي هواي 
از بين رفتن بخشى از اليۀ ازن  ـ
ل  ـ ــ ــدن يخ ها و باال آمدن آب درياها و تغييرات در ش ذوب ش

ره زمين
آلودگى هواي شهرها ـ

ــعۀ پايدار  ــر با ديدگاه هاي توس ــوالت دهه هاي اخي اگر تح
ــد و حتى  متر تخريب مى ش ــت  صورت مى گرفت، محيط زيس

ن بود. رسيدن به محيط زندگى مطلوب تر مم

۲. توسعۀ پايدار در طراحى و ساخت
ــتقيم، با  ــتقيم و چه غير مس ــردم جهان، چه مس ــياري از م بس
ــاز درگيرند. با توجه به گستردگى و تنوع  فعاليت هاي ساخت وس
ــد از منابع و انرژي  ــاختمانى و مصرف ٤٠درص ــاي س فعاليت ه

ــعۀ  ــد فعاليت هاي اين صنعت را با ديدگاه هاي توس توليدي، باي
ــاي اين صنعت با  ــري در فعاليت ه رد. بازنگ ــدار بازنگري  پاي

ديدگاه هاي توسعۀ پايدار در اين دو عرصه خواهد بود:
انات (زمين و مصالح و  ـ برنامه ريزي براي استفادۀ مناسب از ام

انرژي و نيروي انسانى و ...)
 مهار مزاحمت ها و آلودگى ها (صدا و بو و آلودگى هاي محيطى  ـ

و ...) 
ــعۀ پايدار در بخش طراحى و اجراي ساختمان  توجه به توس

چنين نتايجى در پى خواهد داشت:
استفادۀ بهينه از منابع طبيعى شناخته شده  ـ
شناسايى منابع جديد طبيعت ـ
ماندگاري ساختمان ها (افزايش عمر مفيد بنا)  ـ
تالش براي استفادۀ مجدد از مصالح ساختمانى و بازيافت مواد  ـ

ار رفته  به 
ــتفادۀ مناسب از انواع انرژي ها در توليد مصالح ساختمانى و  ـ اس

ساخت و نگهداري بنا
ــى و پژوهشى به ويژه در رشته هاي  ز آموزش مسئوليت مرا
ــيار  ــاختمان در اين عرصه بس برنامه ريزي و طراحى محيط و س
اران بخش طراحى و  سنگين است. با مسئوليت پذيري دستاندر

ساخت و رشته هاي وابسته مى توان به اين اهداف دست يافت:
افزايش طول عمر مفيد ساختمان ها ـ
ننده ـ ارگيري مصالح ساختمانى مسموم  جلوگيري از به 
به حداقل رساندن استفاده از منابع طبيعى ـ
مصرف بهينۀ انرژي در مراحل ساخت و بهره برداري ـ
به حداقل رساندن توليد نخالۀ ساختمانى ـ
ــده و استفادۀ مجدد از  ـ ــتفاده از مواد بازيافت ش تالش براي اس

مصالح ساختمانى
ارگيري پتانسيل هاي موجود در طبيعت ـ احترام به محيط و به 
ربن ـ سيد  به حداقل رساندن توليد گاز دي ا

٢. همان.

٣. همان.
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ــعۀ پايدار در  الن توس ــه اي از اهداف  ــدول «ت۲» نمون ج
ه براي مهار آثار  ــت  ــاخت محيط و ساختمان هاس طراحى و س
ــورهاي  ش ــال ٢٠٢٥ در برخى از  ــى اين فعاليت ها تا س محيط

پيشرو به اجرا گذاشته شده است.

۲ـ۱. معماري پايدار
ــى براي سازگار  ر و نگرش پايداري در طراحى معماري تالش تف
ــه تعبير ديگر،  ــت. ب ــت اس ــردن طرح معماري با محيط زيس
ــتفاده از ابزار طراحى و شيوه هاي ساخت وساز  معماري پايدار اس
ــه تأثيرات منفى  ــت  ــب بين محيط و بناس و ايجاد رابطۀ مناس
ساخت وساز را در محيط زيست به حداقل برساند و با پاسخگويى 
ــيدن به  ــبب رس ــه نيازهاي اجتماعى و روحى و روانى افراد س ب

اهداف توسعۀ پايدار شود. 
ــه و مبنائى در  ــدار در واقع تعريف پاي ــد بر معماري پاي ي تأ
ــت.  ــت به منظور حفظ محيط زيس ــاب بهترين گزينه هاس انتخ
ــود ساخت وسازهايى  ــى موضوع با اين ديدگاه سبب مى ش بررس
متري بر محيط زيست دارد.  ه اثر منفى  مورد توجه قرار گيرد 

ــاختمان و عرضۀ  ــق و مطالعه دربارۀ روش هاي طراحى س تحقي
ــب براي ايجاد و نگهداري محيط شهري با  ــنهاد هاي مناس يش
ــتيابى به اهداف معماري پايدار مؤثر است.٤  يفيت خوب، در دس
ــاندن مصرف انرژي  ى از مهم ترين اين اهداف به حداقل رس ي
ــول عمر مفيد  ــاختمانى و مصرف آن در ط ــد مصالح س در تولي
ــتفادۀ بجا از جداره ها و  ــب و اس ــاختمان است. طراحى مناس س
ــتقرار مناسب بنا در بستر آن در دستيابى به اهداف  پنجره ها و اس
ــاس اوضاع  ــداري اثر دارد. در اين عرصه، طراحى بناها براس پاي

اقليمى و استفاده از ظرفيت  هاي طبيعت بسيار مهم است.
ــورها را در معماري  ش ــه اي از اهداف  ــدول «ت۵» نمون ج
يلووات  ــرژي در هر مترمربع از بنا ( ــدار براي مهار مصرف ان پاي

ساعت بر متر مربع) براي سال هاي آتى نشان مى دهد.

۲ـ۲. ساخت وساز پايدار
نفرانس  ــال ١٩٩٤ در  ــاز پايدار براي اولين بار در س ساخت وس
ه براي تدوين  ــد  ــا٥ در اياالت متحده مطرح ش ــى تمپ بين الملل
ارآمدي منابع و  ــالم در محيط بر پايۀ  ــاز س ــلوب ساخت وس اس

ردن مصرف انرژي حداقل تا ٣٠ درصد در ٢٠٢٥ نسبت به سال ١٢٠٠٠ م 

ه در دستور العمل هاي دولتى مخرب ٢ منع استفاده از همۀ مواد شيميايى 
شناخته شده است در سال ۲۰۰۸

جمع آوري اطالعات براي استفادۀ متخصصان و شناسايى مصالح و ٣
ه براي سالمت و محيط زيست مخرب اند تا سال ٢٠٠٥ ساخت وسازهايى 

تأييد سالمت و تطابق با محيط زيست همۀ ساختمان هاي جديد و ٣٠ درصد ٤
ساختمان هاي موجود در ٢٠٠٨

ردن بنا و تأمين آب گرم مورد نياز بدون استفاده از سوخت نفتى بعد از ٥ گرم 
سال ٢٠٢٥ و تأمين نيمى از انرژي از منابع تجديد پذير در سال ٢٠١٥

توليد ٢٥درصد نخالۀ ساختمانى درسال ٢٠١٠ نسبت به سال ١٩٩٤ و توليد ٦
١٠درصد نخالۀ ساختمانى در سال ۲۰۲۵

ــل  عوام ــى  معرف ــت)  (راس  .
ــاخت  عى مؤثر در طراحى و س
ــه پايداري.  ــتيابى ب  براي دس
 Enhancing Hong Kong's ذ
.Built Environment

ــدول برخى اهداف  . (چپ) ج
سعۀ پايدار در عرصۀ ساختمان

4. T. Willianmason, 
“Understanding Sustaina
Architecture”.
5. Tempa
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نفرانس سه پيشنهاد  اصول بوم شناختى برگزار شده بود. در اين 
اساسى براي ساخت وساز پايدار مطرح شد:

ــتفاده از منابع  ـ ــتري در اس ارآمدي بيش ه  پايداري در اقتصاد 
را سبب شود 

پايداري در محيط براي جلوگيري از تخريب محيط زيست ـ
ــاي  ـ نيازه ــه  ب ــخگويى  پاس ــراي  ب ــى  اجتماع ــداري  پاي

نندگان استفاده 
ــت براي متخصصان امر چنين پرسش هايى   در مرحلۀ نخس

دربارۀ ساخت وساز پايدار مطرح شده بود:
پايداري در ساخت وساز محيط و ساختمان شامل چه مقوالتى  ـ

است؟
چرا پايداري در ساخت وساز مورد توجه قرار گرفته است؟ ـ
رد؟ ـ چگونه مى توان پايداري را ارزيابى 

ــترده اي از موضوعاتى  ــاز پايدار شامل طيف گس ساخت وس
ــت همچون مصرف بهينۀ انرژي در مراحل مختلف (طراحى،  اس
ارگيري مصالح  ــه  ــرداري، تخريب بنا) و ب ــاز، بهره ب ساخت وس
ند  ــيب را بر محيط زيست وارد  مترين آس ه  ــاختمانى اي  س

ــاز را بر  ــاز را باال برد و اثر مخرب ساخت وس يفيت ساخت وس و 
ــاس موارد قابل  ــاند. بر اين اس محيط پيرامون بنا به حداقل برس
ــى را در ساختمان هاي پايدار به اين شرح معرفى  ارزيابى و بررس

نند: مى 
ارزيابى اقتصادي فناوري ها در طراحى و ساخت  ـ
شناسايى فناوري هاي مناسب ـ
ارزيابى فناوري ها در طراحى و ساخت  ـ
ــازي در  ـ ــرژي، بهينه س ــرف بهينۀ ان ــى، مص ــالمتى، راحت س

ــاختمانى مناسب براي  حمل و نقل، مصرف بهينۀ آب، مصالح س
ــب از زمين، رعايت مالحظات  ــتفادۀ مناس ــت، اس محيط زيس

زيست محيطى زمين و غيره.٦

۲ـ۳. معرفى نمونه هاي طراحى و ساخت پايدار 
و دستاوردها

ارگيري  ــدار و به  ــيوه هاي طراحى معماري پاي ــتفاده از ش با اس
ــه پايداري در بخش  ــاز مى توان ب ــاي نو در ساخت وس فناوري ه
ــاختمان دست يافت. بسياري از پيشرفت ها و  طراحى و اجراي س

وچتيپ ساختمان هاي اداري و غيرهمنازل آپارتمانىخانه هاي 

٢٠٠٥٢٠٢٥٢٠٠٥٢٠٢٥٢٠٠٥٢٠٢٥سال

٦٠٣٠٦٠٤٠٤٠٣٠گرمايشىساختمان هاي جديد

٣٥٢٠٣٥٣٠٨٠٤٠برقى

١٢٥٩٠١٢٥١١٠١١٠٤٠گرمايشىمتوسط ساختمان هاي موجود

٣٥٢٠٣٥٢٠٩٠٦٠برقى

ــى بنا  ــاال) طراح ــت ب ت۳. (راس
 Global” ــذ ــرد. مأخ ــم س در اقلي
 Perspective As Tool For An
 Efficient And Sustainable

.“Design

ــى بنا در  ــاال) طراح ــپ ب ت۴. (چ
اقليم گرم. مأخذ: همان.

ــه اي از اهداف  ــى) نمون ت۵. (پاي
معماري پايدار در طراحى و ساخت 
ــرف انرژي (بر  بنا براي مهار مص

(KWh/m2 حسب

ــت  ــالح، «صنع ــن ف ــد حس ٦. محم
 Institute ساختمان و توسعه پايدار» و
 For Building Environment
 And Energy Conservation
 (AIJ). Architecture For A

.Sustainable Future
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ــاخت با هدف دستيابى به  فناوري هاي روز در بخش طراحى و س
ــده است.  يفيت فضاهاي معماري حاصل ش پايداري و باالبردن 
ردن طراحى  ر و انديشۀ معماري پايدار عاملى براي هدفدار  تف
معماري و تالشى است در رسيدن به بهترين راه حل هاي طراحى 

و ساخت در حال و آينده.
ــجويان  ــاري پايدار مى تواند دانش ــالش براي آموزش معم ت
معماري را با وظيفۀ سنگين شان، يعنى ارائۀ راه حل هاي معمارانه 
الت زيست محيطى، آشنا  ــ ردن مش م  ــاز براي  در ساخت وس
ــاز، جايگاه  ند و با هدف قرار دادن عوامل پايداري در ساخت وس
ند. اثر اين تالش ها را  ــن تر  ــن عوامل را در ايده پردازي روش اي
ــرد. امروز در  ــه بيان  ّمى و قابل مقايس ــوان به صورت  مى ت
شورها نظام هاي ارزيابى اي براي مقايسۀ ساختمان هاي  بعضى 
ــبت به  پايدار و غير پايدار وجود دارد. چون معيارهاي ارزيابى نس
ــاز متغير است، بايد  ــيوۀ ساخت وس ان طراحى و ش اربري و م
ارگيري  رد تا به  ــت نظام هاي ارزيابى را بومى  در مرحلۀ نخس
ن شود. بر اين اساس،  آنها براي مناطق و پروژه هاي خاص مم
ارگيري عوامل پايداري در طراحى  براي آشنايى با شيوه هاي به 

ــا، نمونه هايى را در مناطق  ــاخت و نگهداري و تخريب بناه و س
نيم. اربري هاي متفاوت معرفى مى  گوناگون با 

۲ـ۳ـ۱. بان ان ام بى۷
ــه به عوامل  ــته با توج ــى در هلند، طراح توانس ــ ان ام ب در بان
ــاي موجود و  ــتفاده از ظرفيت ه ــاز با اس ــداري در ساخت وس پاي
ــب به پايداري دست يابد.  ــاختمان ها در جهات مناس قراردادن س
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رد بناتمهيدات در طراحى و ساخت نوع و ميزان تأثير در عمل

حرف اول را مى زندطراحى محيط بنا١

متر مصرف شده استمصرف انرژي در طول ساخت٢ ٢٦درصد 

ارگيري فوالد بازيافت شده٣ ٩٠درصد از فوالد بازيافت شده استفاده ميزان به 
شده است

ميزان مصرف عناصر قابل بازيافت در ٤
ساخت بنا

٨٠درصد از عناصر قابل بازيافت استفاده 
شده است

در طراحى بنا سعى شده اين بنا از استفاده از نور طبيعى٥
بيشترين نور طبيعى بهره مند شود

ربن٦ سيد ردن دي ا متر اهش در ساطع  ربن  سيد ١٠٧٠ تن در سال دي ا
ساطع مى شود

نسبت به طرح هاي ديگر پيشگام استميزان تصفيه آب٧

ــت باال) برشى از بناي  . (راس
ــتيابى  ــراي دس ــده ب ــى ش ح
ــذ:  مأخ ــداري.  پاي ــداف  اه  
 Enhancing Hong Kong's B

Environment

ــل بان  ــاال) داخ ــط ب . (وس
ان ام بى
ت۸. (چپ باال) برج هرست
ــه  ــر ب ــدول تأثي ــن) ج . (پايي
ــل پايداري در برج  گيري عوام
هرست

7. NMB, Nederlandsche 
Middenstandsbank 7. 
NMB, Nederlandsche 
Middenstandsbank 
8. Leonard R Bachman, 
Integrated Buildings The 
Systems Basis of Architectu
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مترين آلودگى را به  طراح با انتخاب مصالح ساختمانى مناسب 
وجود آورده است. با استفاده از سيستم هاي گرمايشى خورشيدي 
ــتفاده از  ــتحصال گرما و آب مصرفى و اس ان اس غيرفعال و ام
ــرف مواد و انرژي را  ــنايى روز و تهويه طبيعى، ميزان مص روش
ــه تا پنج  ــته اند با س ــانده اند. در اين بنا توانس ــز به حداقل رس ني
اهش  ــا را ۷۰ درصد  ــۀ نگهداري بن ــتر، هزين درصد خرج بيش
زي  ــاختمان مر ــد و ميزان مصرف انرژي را به ي دهم س دهن
هلند و ي پنجم ساختمان هاي اطراف برسانند. با اين تمهيدات 
ــى پروژه را نيز ارتقا  اراي يفيت فضاها و  ــته اند  همچنين توانس

دهند.٨
۲ـ۳ـ۲. برج هرست۹

ارگيري عوامل  در برج هرست در نيويورک، طراح توانسته با به 
ــات موجود،  ان ــتفاده از ام ــاز، ضمن اس ــداري در ساخت وس پاي
ــه نيازهاي روز نيز  ند و ب ــاري منطقه را حفظ  ارزش هاي معم
ــخ دهد. طراح ضمن تلفيق مناسب طرح خود با بناي قديمى  پاس
توانسته به اين محسنات زيست محيطى نيز دست يابد: (ت ۹).

س۱۰  ۲ـ۳ـ۳. خانۀ زدسي
اناداست.  ا در  س بنايى دو طبقه در شهر سانتاموني خانۀ زدسي
ــيده است. تأثير به  ــال ٢٠٠٦ به اتمام رس ــاخت اين بنا در س س
ــرح  ــاز اين بنا به اين ش ارگيري عوامل پايداري در ساخت وس

است: (ت ١١).

۲ـ۳ـ۴. ساختمان آموزشى سيدول فرندز ميدل۱۱ 
ــاز جديد و ٤٦درصد  ــه طبقه با ٥٤درصد ساخت وس ــن بناي س اي
ــاحت ٦٧١٠مترمربع در شهر  ــده با مس ــازي ش ــاختمان بازس س
ــاخت در سپتامبر سال ٢٠٠٦  ار س ــنگتون واقع شده است.  واش
ــئوليت هاي  ــت. اين بنا را براي آموزش مس ــيده اس به اتمام رس
ــاخته اند. نتايج ساخت وساز با ديدگاه  محيطى به صورت زنده س

پايداري در اين بنا چنين است: (ت ١٣).

رد بناتمهيدات در طراحى و ساخت نوع و ميزان تأثير در عمل

حرف اول را مى زندطراحى محيط بنا١

متر مصرف شده استمصرف انرژي در طول ساخت٢ ٢٦درصد 

ارگيري فوالد بازيافت شده٣ ٩٠ در صد از فوالد بازيافت شده استفاده ميزان به 
رده اند

٨٠ در صد از عناصر قابل بازيافت استفاده ميزان مصرف عناصر قابل بازيافت در ساخت بنا٤
رده اند

در طراحى بنا سعى شده اين بنا از بيشترين نور استفاده از نور طبيعى٥
طبيعى بهره مند شود

ربن٦ سيد ردن دي ا متر ساطع اهش در ساطع  ربن  سيد ١٠٧٠ تن در سال دي ا
مى شود

نسبت به طرح هاي ديگر پيشگام استميزان تصفيه آب٧

رد بناتمهيدات در طراحى و ساخت نوع و ميزان تأثير در عمل

سبب شده اين بنا بيشترين ميزان انرژي جهت گيري مناسب ساختمان١
ند سب  خورشيدي را 

اهش يابدسنسورهاي حساس به نور طبيعى٢ سبب شده ميزان مصرف انرژي 

ۀ سقفى٣ ى شومينه هاي خورشيدي، پن اني اهش در استفاده از سيستم م سبب 
ننده بنا شده است خن 

ندسامانۀ فتوولتي٤ ى بنا را تأمين مي تري ٥درصد انرژي ال

از مصالح احيا شده استفاده شده استپوشش خارجى بنا٥ 

ارمندان و ٦ با پرداخت ٣٥ دالر در ماه به 
دانش پژوهان

سبب تقليل در استفاده از اتومبيل به ميزان 
٨٠درصد شده است

ايجاد تأمل بيشتر و احساس تعلق به مجموعهاستفاده از ٨٠ گونه گياهان بومى منطقه٧

ند و سبب بام سبز٨  ند مى  ت آب هاي باران را  حر
ذخيره شدن آب هاست

ننده ها به آب هاي طبيعى٩ در سرويس هاي بهداشتى و خن 
ار گرفته ميشود

تالش شده هواي داخل بنا بدون استفاده از طراحى معماري١٠
ى قابل تحمل باشد اني وسايل م

انات جدا سازي زباله١١ براي جداسازي زباله هاي قابل بازيافت ام
الزم فراهم گرديده است

در مقايسه با ساختمان هاي مشابه ٦٠درصد ميزان مصرف انرژي١٢
متر است

س ت۱۰. (چپ باال) خانۀ زدسي
ــه  ــر ب ــاال) تأثي ــت ب ت۱۱. (راس
در  ــداري  پاي ــل  عوام ــري  ارگي
ــاختمان خانۀ  طراحى و ساخت س

س زدسي
ــاختمان  ــن) س ــپ پايي ت۱۲. (چ

آموزشى سيدول فرندز ميدل
ــر به  ــن) تأثي ــت پايي ت۱۳. (راس
در  ــداري  پاي ــل  عوام ــري  ارگي
ــاختمان  س ــاخت  س و  ــى  طراح

آموزشى سيدول فرندز ميدل

9. Hearst Tower
10. Z6
11. Sidwell friends Middle
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ر پايداري  ۳. ضرورت تبيين و توسعۀ تف

ز  از طريق آموزش و پژوهش در مرا
آموزشى و پژوهشى

۳ـ۱. آموزش و تربيت نيروي انسانى
ه نگاه  مبحث پايداري تئوري و سب يا جنبشى جديد نيست، بل
ــت به شيوۀ زندگى و بازبينى نگاه انسان به جهان و  مجددي اس
ــرط اساسى بقا  آينده. اين نگاه، پس از قرن ها تجربه اندوزي، ش
ه در  ــوي آيندۀ پايدار آن است  ت به س ــده است. الزمۀ حر ش
ــردي (نفوس جامعه) و جمعى  رد ف ــوع نگاه و ارزش ها و عمل ن
ــى حاصل  ــاي قانونى و تصميم گيري) جامعه تغيير اساس (بدنه ه
ــود. در اين عرصه، نقش آموزش و به ويژه نظام آموزش عالى  ش
ــت. زيرا نظام آموزش عالى تربيت  ار ناپذير اس ــگاهى ان و دانش
ه بدنه هاي تصميم گيري و  بخش اعظم افرادي را بر عهده دارد 
ل مى دهند و از اين طريق در القا و تسري  حرفه اي جامعه را ش
ري  ل گيري شالوده هاي ف ــى جامعه و ش مبانى اخالقى و ارزش

افراد نقش اساسى دارند. اين افراد در ايجاد و تسري حساسيت و 
آگاهى و دانش و مهارت هاي ضروري و تبيين و القاي ارزش هاي 
ليدي خواهند  ــاي پايدار هم نقش  ــداري براي نيل به آينده پاي
ر پايداري در نظام  ــتقرار تف ــت. امروزه به همين سبب، اس داش
شورهاي پيشرفته و در حال توسعه، به  آموزش عالى، به ويژه در 

ل گستردهاي مطرح شده است.١٢  ش
ار دارد. هر تصميمى  معماري با طراحى و ساخت محيط سرو
ــت  ــاخت در دراز مدت پيامدهاي زيس ــى و س ــۀ طراح در حيط
ــام تالش ها بر  ــى دارد. در اين عرصه، بايد تم ــى مختلف محيط
ه معمار بتواند نقش رهبري  ر پايداري باشد. براي اين مبناي تف
ــت محيطى ايفا  و هدايت گري خود را در تحقق مالحظات زيس
ــى اش مبتنى بر  ر و مبانى اخالقى و ارزش ند بايد از طرفى تف
ــد و در واقع به درک مفهوم پايداري  ل گرفته باش ــ پايداري ش
ــاي طراحى و  ــد و از طرف ديگر دانش و مهارت ه ــيده باش رس
ــد. اين عوامل نقش نظام آموزش  ــته باش ــاخت پايدار را داش س

ند.  ار مى  ر پايداري آش معماري پايدار را در القا و تسري تف

۳ـ۲. آموزش پايداري در رشتۀ تخصصى 
معماري

اهميت و حساسيت خاصى در آموزش پايداري در رشتۀ تخصصى 
ــبت به ديگر تخصص ها وجود دارد. وظيفۀ سنگين  معماري نس
ل دهندۀ شهرها حساسيت  معماران در طراحى عناصر اصلى ش
ــر از متخصصان ساختمان به  ــبت به آموزش اين قش خاصى نس
ه آمد ٤٠درصد مصرف سوخت  ــت. همان طور  وجود آورده اس
ــاختمان و حدود ٣٠درصد مصرف انرژي  ــور در بخش س ش هر 
ــم در فعاليت هاي  ــى از آن ه ه بخش ــت  نيز در حمل و نقل اس
ساختمانى است. پس هر تمهيد مناسبى در اين مسير ميتواند به 
ند.  م  ــت محيطى  پايداري و جلوگيري از آلودگى هاي زيس
ــتم هاي  ارگيري سيس ــت: به  بعضى از اين تمهيدات چنين اس
ــى با بهره وري باال، مصرف بهينۀ انرژي  ــى و سرمايش گرمايش

ــى  ــاد احمدي، طرح پژوهش  فره
ش معماري پايدار.

ــاختمان طراحى  ــرش س ۱. ب
ــداري. مأخذ: .  ــد پاي ــا دي ده ب
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ــد حداقل ضايعات  ــاخت، تولي ــل گوناگون طراحى و س در مراح
ــاختمانى در مراحل توليد و اتمام عمر مفيد بنا، مصرف بهينۀ  س
آب در مراحل مختلف ساخت وساز و نگهداري بناها، ميزان توليد 

ثيف.١٣ آب 
ــت هايى در  نون، نشس ــا  ــاس از دهۀ ١٩٩٠ ت ــر اين اس ب
يل شده  شورهاي پيشرفته تش مقياس هاي بين المللى و ملى در 
و بيانيه هايى هم منتشر شده است. در اين نشست ها متخصصان 
ردهاند. در  يد  ــداري تا ر پاي ــر آموزش معماري مبتنى بر تف ب
ــاي دانشگاه ها  ــت تالوريس، ٢١٥ نفر از رؤس بيانيه جهانى نشس
ر  ــور جهان بر لزوم استقرار تف ش ز آموزش عالى از ٤٢  و مرا
يد  ــته هاي تخصصى تا ــوزش عالى و رش ــداري در نظام آم پاي
اگو در ١٩٩٣، بر  ــي ــرۀ جهانى معماران در ش نگ ــد. در  رده ان
يد  ــاري تا ــداري در آموزش معم ــر آوردن پاي ــرورت در نظ ض
دۀ معماري و  ارها پروژۀ تحقيقاتى دانش ــت. از ديگر  ــده اس ش
اري  برنامه ريزي شهري دانشگاه ميشيگان در سال ١٩٩٨ با هم
ز ملى مبارزه با آلودگى است. در اياالت متحده از دهۀ ١٩٧٠  مر

آموزش مسائل انرژي به صورت جدي در برنامۀ آموزش معماري 
ر پايداري، فراتر  وارد شد و در دهۀ ١٩٩٠ موضوعات مرتبط با تف
ا  ــى مدارس امري ــائل انرژي، در محتواي دروس آموزش از مس
ــرورت و اهميت آموزش پايداري در  ــرار گرفت. گويا دربارۀ ض ق
معماري اجماعى جهانى وجود دارد. امروزه در دانشگاه هاي معتبر 
ــده در اين  ان دانش توليد ش ه تا حد ام ــت  ــعى بر اين اس س
ار گرفته شود. از سويى، ديگر  زمينه در حوزۀ تجربه و عمل به 
ردن  نون در هدفمند  روش هاي نظارت در سطح بين المللى تا 
ــعۀ شهرها و صنايع پيشرفت خوبى نداشته  ساخت وسازها و توس
ــازندگان متولى موضوع پايداري باشند  ــايد اگر طراحان و س و ش

نتايج بهتري حاصل شود.

۳ـ۳. نقش اساسى معماران
ــود آورندۀ رابطۀ بين  ــد دهۀ اخير حرفۀ معماري را به وج در چن
رده اند. اما  ــان و خالق بناها معرفى  ــان ها و محيط اطرافش انس
ه نبايد معمار را يگانه  ر و انديشۀ معماري پايدار بر آن است  تف
ــت؛ زيرا معمار مجري ساخت وساز  نندۀ بنا و محيط دانس خلق 
ــفارش دهندگان و دانش فنى روز  ــت بر اساس درخواست س اس
ــاختمان. لذا چنين شخصى وظيفۀ  انات موجود در بخش س و ام
ــده دارد و با توجه به اين  ــل و ماوراي ماده را بر عه ــال عم اتص
ارايى  ــنگين و نقش محوري بايد به ابزارهاي مهم و  وظيفۀ س
ــاس دربارۀ  ــود. بر اين اس همچون آموزش و پژوهش مجهز ش
ــيوه هاي آموزش  تغيير ديدگاه ها در فعاليت هاي معماري و نيز ش
تاب معماري براي آينده اي  در رشتۀ معماري پيش بينى هايى در 

پايدار به شرح زير صورت گرفته:
ــترين توجه در معماري بر اساس  در طول تاريخ، اصوًال بيش
ظاهر و فرم گراي تعريف مى شد (اغلب در معماري هاي شاخص 
ــا را در دورۀ معاصر  ه اگر اين ديدگاه ه ــدگار) در صورتى  و مان
نيم ديدگاه فوق تحت تأثير  نيم به نوعى احساس مى  ــى  بررس
تاب  انات و ابزارآالت تغيير يافته اند. در  ــرايطى همچون ام ش

ت۱۵. تصويري از طراحى معماري 
يب  ــا و تر ــرم بن ــاس ف ه براس
ــه اهداف  ــتيابى ب ــا جهت دس آنه
ــت، مأخذ:  ــده اس پايداري تهيه ش
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معماري براي آينده اي پايدار، براي متخصصين معمار مسئوليت 
م انتظار  سنگينى پيش بينى شده است. از معمار قرن بيست و ي
دارند از تمام تخصص ها (مهندسى سازه، مهندسى محيط زيست، 
اني خاک، معماري منظر، تاريخ، برنامه ريزي  زمين شناسى، م
يب دانش ها  شهري) بهره مند شده و همچنين از قابليت هاي تر
ــاخت بنا  امل ببرند تا بتوانند طراحى و س ــتفاده  و تجربه ها اس
ــى و ارزيابى قرار داده و در ادامه  را در ابعاد گوناگون مورد بررس
ــاي خود را در  ه فعاليت ه ــانند. معمارانى  ــۀ اجرا برس ــه مرحل ب
ردند به نوعى با ديدگاه هاي جديد مواجه  ــه مى  قالب هنر توجي
شدهاند. معماري پايدار علوم جامع را همزمان با ديدگاه هنري را 
مل هم مى داند. پيش بينى شده اگر  امري ضروري و يا آنها را م
معماري روش و يا متد جديدي خلق نمايد صاحب روش و يا متد 
ــده است، زيرا آن روش و يا متد حداقل شديداً تحت  طراحى نش
ل گرفته است. همچنين  ى ش ني تأثير شرايط خاص محلى و ت
ــانه هاي گروهى در آينده (اواسط قرن) شديداً  تحول در IT و رس

روش هاي طراحى را تغيير خواهند داد.١٤ 
ــۀ معماري اند.  ــئول و تصميم گيرنده در عرص ــان مس طراح
ه معمار چطور مى تواند به حل  ــئوال مطرح مى شود  حال اين س
ند؟ براي جواب اين سئوال  م  ــت محيطى  الت زيس ــ مش

بايد همۀ مسائل و فعاليت هاي طراحى و ساخت را با ديدگاه هاي 
ــى ها را بايد در  رد. نتايج اين بررس ــى و بازنگري  پايداري بررس
ند؛ به  ه قابليت ارزيابى پيدا  رد  چارچوب خاصى تعريف و ارائه 
ارگيري و حتى در ميزان توجه به اين  ه طراحان در به  طوري 
ــائل در طراحى و ساخت معياري در اختيار داشته باشند.  نوع مس
ــتيابى به اين اهداف بايد از ابزار آموزش و پژوهش در  براي دس
ــترش اين دانش و انتقال و انتشار  ــط و گس معماري پايدار و بس
يافته هاي جديد خود در جامعه بهره مند شوند. به اين منظور بايد 
ت فراخواند.  همۀ تخصص هاي مرتبط با ساخت وساز را به مشار

هدايت و هماهنگى اين گروه بر عهدۀ معماران است.

۳ـ۴. فناوري هاي نوين در طراحى و ساخت در 
معماري پايدار

ه آمد فناوري هاي نوين در تخصص هاي گوناگون  ــان طور  هم
ــاي جديد و  ــازها و خلق معماري ه ــترش ساخت وس ــبب گس س
ــده  ــاي جديد زندگى و افزايش مصرف انرژي و منابع ش روش ه
ــبب بهبود  ــه اين پديده ها س ــرد علمى و اصولى ب ــت. روي اس
ــد. همچنين مى توان  ــت در جامعه و زندگى بهتر خواهد ش امني
رد. بر  الت زيست محيطى را رفع  ــ استى هاي گذشته و مش
ــاختمانى و شيوه هاي  ارگيري مواد و مصالح س ــاس به  اين اس
ل گرفته اند به اين  ه با ديدگاه هاي پايداري ش ــازي  ساخت وس

شرح مورد توجه بوده است:
ــراي به حداقل  ــب ب ــيوه هاي طراحى مناس ارگيري ش ١. به 

ارآمدي مواد مصرفى. رساندن و افزايش 
ه ميزان مصرف انرژي  ٢. استفاده از مواد و مصالح ساختمانى 

ارگيري آنها به حداقل رسيده. در توليد و به 
متر  ه موجب اتالف  ــتفاده از روش هاي اجرايى بهينه  ٣. اس

مصالح ساختمانى گردد.
ه پس از گذراندن عمر  يد بر مصرف مصالح ساختمانى  ٤. تأ

مفيد قابل باز يافت يا استفادۀ مجدد باشد.

۱. نمايش برش بناي طراحى 
ــتر طرح براي  ده بر اساس بس
يابى به اهداف معماري پايدار، 
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ارهاي فوق مى توان به اهداف  با در نظر گرفتن شرايط و راه
ــاخت  دست يافت. استفاده از تحوالت و  پايداري در طراحى و س
ــرفت هاي جديد در علوم گوناگون نيازمند مطالعه و بررسى  پيش
ز آموزشى و پژوهشى است. بنا بر اين آموزش و پژوهش  در مرا
ــاختمانى ضرورتى  در روش هاي نوين طراحى و توليد مصالح س

اجتناب ناپذير است.

۳ـ۴ـ۱. ضرورت آموزش و پژوهش در فناوري هاي 
نوين ساختمانى

ــاختمانى  ــتم هاي نوين س ارگيري سيس ه آمد به  همان طور 
ــاخت نوين  ــاختمانى و روش هاي طراحى و س (توليد مصالح س
ــتيابى به اهداف توسعۀ  ــازهاي و غير سازهاي) عاملى در دس س
ارگيري سيستم هاي  ــاختمان و گسترش به  پايدار در بخش س
ــاختمانى مناسب و همچنين عامل تغيير در حيات شهرهاست.  س
ــواد و مصالح  ــخصات م ــتخراج مش ــايى و اس مثًال براي شناس
ــاختمانى و روش هاي طراحى و ساخت در ژاپن، شوراي علوم  س
ــنهادهايى دارد. در قدم  الن ژاپن پيش ــعۀ  نولوژي در توس و ت
ــاختمان به  ارگيري فوالد را در بخش س ــازمان به  اول، اين س
ــخيص  ــاختمانى تش دليل ويژگى هاي مطلوب از بهترين مواد س
ــت. بر اساس اين مطالعه، آنچه فوالد را مادۀ ساختمانى  داده اس

ند چنين است: پايداري مى 
ى و مقاومت باال  ـ سب  
مناسب بودن براي پوشش فضاها با دهانه هاي زياد ـ  
ان سوار  ـ ــاخته و نيز ام ــتفاده به صورت پيش س ان اس ام  

ارگاه ردن سريع ساختمان در 
ارگيري اين نوع مواد و مصالح  با توجه به اين مشخصات، به 
ــاختمانى را براي دستيابى به اهداف توسعۀ پايدار در طراحى و  س
ان ارتقاي  نند. عوامل ديگري همچون ام ــاخت توصيه مى  س
ــاختمان ها و افزايش  ى س اني ــى و م تري ــات ال بازده تاسيس
ردن مصالح ساختمانى  ــازگار  ــاختمانى و س مقاومت مصالح س

م فناوري هاي نانو  ه به  براي پاسخگويى به اوضاع اقليمى 
حاصل شده است، در رسيدن به اهداف مؤثر است. همچنين اين 
فناوري ها عالوه بر جلوگيري از اتالف انرژي در مراحل طراحى 
ــتفادۀ بهينه از انرژي در مراحل بهرهبرداري  و ساخت، سبب اس

از بنا مى شود. 
ــى را در بلند  ــرمايه هاي عظيم ــاختمان س ــون بخش س چ
ــد تجارت  ــود اختصاص مى دهد، بايد به موازات رش ــدت به خ م
ــود. البته بايد  ــرمايه گذاري با فنون روز دنيا نيز هماهنگ ش و س
ــاختمان فقط هزينۀ طراحى و ساخت  آن نيست،  گفت هزينۀ س
ه هزينۀ نگهداري در دوران بهره برداري را نيز شامل مى شود.  بل
مثًال در فناوري هاي نوين، متخصصان توانسته اند تغييرات هواي 
نش هاي  ــل آن وا ــدازه بگيرند و در مقاب ــاختمان را ان داخل س
ــرف انرژي را  ــته اند مص ار توانس ــان دهند. با اين  ــب نش مناس
ــاختمان هاي  ــاس از طراحان س ــانند. بر اين اس ــه حداقل برس ب
ــري فناوري هاي نوين در ايجاد  ارگي ــده انتظار مى رود با به  آين
يفيت ساخت بنا و افزايش امنيت در  ــالم و افزايش  محيطى س
ــى ها  نند. اين نوع بررس ــز مصرف بهينۀ انرژي تالش  بنا و ني
ــاخت و  ــاختمانى (طراحى و س ــاي س ــاي فعاليت ه و ارزيابى ه

ــاس  ــرح اوليۀ بنا بر اس ت۱۷. ط
ــذ:  مأخ ــداري،  پاي ــاي  ديدگاه ه
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بهرهبرداري و بازسازي و تخريب) براي ايجاد اوضاع مطلوب در 

سالمت، ايمنى و محيط زيست ضروري است. 

۵ـ۳. ابزارها و معيارها و توصيه ها براي آموزش 
پايداري

ارگيري فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان اغلب همراه  به 
ارگيري  ــت. براي به  اربردي اس ارگيري علوم محض و  با به 
ــاختمان سر و  ه با س اربران و يا افرادي  موفق اين علوم، بايد 
اران و  ــان و پيمان ان و معماران و مهندس ــد، مانند مال ار دارن
نندگان، آنها را به  ــتفاده  ــاختمانى و اس نندگان مصالح س توليد 
نند. از طرفى نمى توان از همۀ آنها انتظار داشت از  خوبى درک 
ه  ــته باشند. بنا بر اين واضح است  اين علوم آگاهى جامعى داش
ري براي  عوامل انسانى درگير در صنعت ساختمان نيازمند هم ف

الت هستند.  تطبيق فناوري هاي روز با مش
ــتم  ــاري پايدار به وجود آوردن «سيس ــدف اصلى در معم ه
ــازي است؛ يعنى ايجاد  ــاختمان س متر باز» در س ــته تر و يا  بس
ــاختمانى (از  ه بتوان با تزريق دوبارۀ مواد و مصالح س اوضاعى 
ــتفاده مجدد) و به حداقل رساندن استفاده  طريق بازيافت و يا اس
ــيدن به رضايت  ــان براي رس از مواد طبيعى و معدنى و توليد آس
مشتري گام هايى برداشت. در نتيجه طراحى و ساخت بنا با توجه 
به چرخۀ حيات مواد و ايجاد تعادل در نيازهاي امروزي در مقابل 

نيازهاي احتمالى و غير مطمئن آينده خواهد بود.
ارشناسى ارشد معماري  مفاهيم پايداري در سطح تحصيلى 
ــاي فعال در اين  ند. دوره ه ــى پيدا مى  ــت قابل توجه موضوعي
ــى و تئوري هاي خاصى  ــاي آموزش ــز بر مدل ه ــه با تمر زمين
ــق پررنگ تر  ــا انگيزۀ تحقي ــت. در اين دوره ه ل گرفته اس ــ ش
ردي در  ــن روي ــت. چني ــه اي و تجربى و طراحى اس ار آتلي از 
ه  ــت  آموزش تخصصى معماري پايدار بر مبناي اين عقيده اس
ــته هاي طراحى محيط براي تحصيل  ــجوي معماري و رش دانش
ــد مهارت هاي طراحى و بيان معمارانه را  در مقطع تخصصى باي

ــته باشد. آنچه بايد در اين سطح پرورش داد، نگرشى فرانگر  داش
ــت. از اين رو  ــه نقش و جايگاه خود در نيل به جامعۀ پايدار اس ب
ر انتقادي و مهارت در تحليل و ارزيابى و مديريت  ــلط به تف تس
ــائل محيطى با  در تصميم و مهارت در تحقيق و پژوهش در مس
امل به انتخاب مصالح ساختمانى مناسب و ساخت وساز  اشراف 
مناسب در سطوح مختلف دوره هاي تخصصى مورد توجه است. 
ــاي نظري و عملى، به  الس ه ــب اين دوره ها بر تلفيق  در اغل
سب شده از دروس نظري در  ارگيري مستقيم دانش  ويژه به 
يد شده است. بنا بر اين سعى بر  پروژه هاي عملى و آتليه اي، تأ
ه دروس نظري و فن ساختمان، با تعريف پروژه هاي  اين است 

يب شود. مشترک، با آتليۀ طراحى تر

۵ـ۳ـ۱. ارزيابى چرخۀ حيات
ــزان تأثيرات  ــاخت مي ــى چرخۀ حيات بنا در طراحى و س ارزياب
ند. مراحل گوناگون  زيست محيطى ساخت وساز را مشخص مى 
ــق نمودار «ت۱۹»  ــاختمانى طب ارزيابى چرخۀ حيات مصالح س

است. 
اربري  ــرد بنا و  ــاس عمل ــت محيطى بناها بر اس اثر زيس
ــل طبيعى موجود در محيط قابل ارزيابى  آن و رابطه اش با عوام
ــار دربارۀ توليدات  ــى چرخۀ حيات اولين ب ــت. اين نوع ارزياب اس
ــات در دوران بهره برداري و نيز در مرحلۀ دورريخت در  ارخانج

۱. برشى نشان دهندۀ تمهيدات 
ــاخت نماي بنا براي  حى و س
يابى به اهداف پايداري، مأخذ: 
 Enhancing Hong Kong's B
Environment
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اي شمالى آغاز شد. اخيراً درج تأثيرات زيست  غرب اروپا و امري

محيطى محصوالت بر روي آن اجباري شده است.

۵ـ۳ـ۲. شيوه هاي ارزيابى پايداري
ــوان در هر منطقه  ــاخت را مى ت ــاد قابل ارزيابى طراحى و س ابع
ــازهاي جديد قرار  ــرد وآن را مبناي ارزيابى ساخت وس ــن  تعيي
ــنجش  داد. پس از تعيين اين معيارها، مى توان ابزارهايى براي س
ــرار داد (مانند نرم افزارهاي  ــداري در اختيار طراحان ق ميزان پاي
ان  تعيين ميزان مصرف انرژي در ساختمان). اين ابزارها اين ام
نند تا طراحان اثر تصميم خود را در محيط زيست  را فراهم مى 
ببينند و براي انتخاب مناسب ترين مصالح ساختمانى و روش اجرا 
ه معماران  ــت  نند. البته الزم به يادآوري اس ــتفاده  از نتايج اس
چندان عالقه اي به استفاده از اين گونه ابزارها ندارند. زيرا دامنۀ 
ــت و بيش از اين به  ــترده اس تصميم گيري آنها بيش از حد گس
ــترش محدودۀ فعاليت خود نيستند و ترجيح مى دهند  دنبال گس
ــته باشند. البته مى توان  ــاورانى داش براي اين نوع فعاليت ها مش
ه معماران بتوانند  ــاخت  ــن ابزارهاي ارزيابى را به گونه اي س اي
ارشان را  ــدن به مباحث پيچيده فنى و تخصصى  بدون وارد ش

نند. ارزيابى 

۴. نتيجه و پيشنهاد
ــريع در تخصص هاي گوناگون در  ــرفت هاي س تحوالت و پيش
الت زيست محيطى عديده اي به بار آورده  ــ دهه هاي اخير مش
ه جوامع گوناگون نتوانند متناسب  ــت  است. اين سبب شده اس
ــب زندگى را  ــاي مناس ــى خود روش ه ــا ظرفيت هاي محيط ب
ــت؛ چرا  نند. اين موضوع را نبايد بال يا مصيبتى دانس ــاب  انتخ
ــت  ــه هنوز مى توان اين فناوري ها را با مالحظات محيط زيس
ارا خواهد بود  رد. اين هماهنگ سازي ها در صورتى  هماهنگ 
ــد.  ــته باش ه برنامه هاي هدف داري براي هدايت آن وجود داش
ــعۀ پايدار، به ويژه در معماري در قالب معماري پايدار، نگاه  توس

رده  ــائل روز و آسيب هاي دهه هاي گذشته آغاز  جامعى به مس
ــائل و  نون مى توان در صدد تدوين برنامه اي براي مس ــت. ا اس
الت بود. البته پيگيري موضوع با قبول اين واقعيت است  ــ مش
ه نوآوري و تحول در جوامع امروزي اجتناب ناپذير است و فقط 
ر حفاظت  بايد بتوانيم اين تحوالت و پيشرفت ها را بر اساس تف

نيم.  از محيط زيست برنامه ريزي و اجرا 
ى از راه هاي دستيابى به اهداف تعريف شده براي معماري  ي
اري بين متخصصان است.  ت و هم ــار پايدار ايجاد انگيزۀ مش
الت دهه هاي  ردن مش ت مى توان ضمن بر طرف  با اين حر
ــت، زمينى پاک به  ــود در طبيع ــت از منابع موج ــر، با حفاظ اخي

نسل هاي آينده تحويل داد. 
شورهاي پيشرفتۀ صنعتى،  مهار نوآوري ها و پيشرفت ها در 
التى همراه  ــين، اغلب با مش ــرمايه گذاري هاي پيش به علت س
ه هنوز  ــعه،  ــورهاي در حال توس ش ــى مى توان در  ــت. ول اس
ل گيري است، با  سرمايه گذاري در سير توليدات جديد در حال ش
ردن ديدگاه هاي حفاظت از محيط زيست، جهت مناسبى  مطرح 
شورهاي صنعتى  ــير توسعه داد و از مسائل پديد آمده در  به مس
ــتيابى به  ــاس توجه به موارد زير براي دس رد. بر اين اس دوري 
اهداف پايداري در طراحى و ساخت و همچنين آموزش معماري 

پايدار پيشنهاد مى شود:
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ت۱۹. نمودار چرخۀ حيات مصالح 
ساختمانى
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ردن متخصصان  ۴ـ۱. آگاه 

۴ـ۲. آموزش معماري پايدار
ــا توجه به  ــا هدف واحد، ب لگرا ب ــه پايداري  ــتيابى ب براي دس
ــى رايج در دانشگاه ها، بايد بر توجه به موضوع  شيوه هاي آموزش
ــود تا  يد ش ــاخت تأ ــط با طراحى و س ــداري در دروس مرتب پاي
نند، عوامل تأثيرگذار  ه تدريس مى  ــان، بر اساس درسى  مدرس

نند.  در پايداري را در برنامه هاي درسى خود منظور 

۴ـ۳. شيوۀ طراحى در معماري پايدار
با توجه به پيچيدگى و تنوع عوامل تأثيرگذار در طراحى معماري، 
بايد روش و يا شيوۀ طراحى بر اساس هر پروژه باشد. فعاليت هاي 
ــورد نياز پروژه را بايد از تمام جنبه ها، از جمله طراحى و تجزيه  م
ارگيري مصالح  تحليل زمين و روش هاي ساخت و انتخاب و به 
رد تا دستيابى به  نولوژي ساخت، بررسى  ساختمانى مناسب و ت

ان پذير شود. اهداف معماري پايدار بر اساس موضوع پروژه ام

۴ـ۴. استفاده از فناوري هاي نوين
ــاخت بر اساس نيازهاي جوامع صورت  تحوالت در طراحى و س
ــاس  ــى گيرد. اگر رابطۀ اين نوآوري ها و اهداف پايداري بر اس م
آموزش و پژوهش (در مسير دستيابى به اهداف پايداري) تعريف 
ــت محيطى به حداقل مى رسد و نوآوري در  الت زيس شود مش

طراحى و ساخت  در خدمت پايداري قرار مى گيرد.
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