پایداری ،توسعه و محیط زیست ،دوره دوم ،شماره  ،3پاییز 95

ارزیابی سیر تحوالت دستیابی به معماری پایدار و معماری سبز
مهیار کلیائی *1
Davodimorteza@yahoo.com

مهدی حمزه
ساناز
پیام

نژاد 2

لیتکوهی3
بهرامی4

چكيده
گرم شدن کره زمین ،افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست و تغییرات غیر قابل بازگشت آن بر اثر دخالت های بشر ،ضرورت توجه به
بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده اجتناب ناپذیر کرده است .با توجه به اینکه ساختمان ها به تنهایی مصرف  1/6از منابع
آبی دنیا 1/4 ،از چوب برداشت شده 2/5 ،از سوخت های فسیلی و مواد تولید شده در جهان و بین  25تا 44درصد از مصرف کل انرژی را
در بسیاری از کشورها به خود اختصاص داده اند ،از این رو معماران جهان نیز همسو با سایر دانشمندان با شدت گرفتن مشکالت در پی
یافتن راهکارهای جدید برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند ،که نتیجه آن ایجاد ساختمانهای سبز و پایدار باتوجه به مشکالت
زیست محیطی موجود بوده است .از آن جایی که یکی از روش های مؤثر بر درک اهمیت ساخت ساختمان های سبز و پایدار بررسی روند
شکل گیری جنبش معماری پایدار و سبز و مسائلی که سبب اهمیت شکل گیری این جنبش است ،از این رو پژوهش پیش رو در یک
پژوهش تحلیلی و در یک رویکرد تفسیری به بررسی تاریخچه شکل گیری این جنبش ،اهداف و اصول آن پرداخته است .نتایج پژوهش
نشان داد که به منظور حفظ این مسیر و دستیابی به اهداف غایی ،با توجه به مسیری که تا به امروز پیموده شده به منظور دستیابی به یک
معماری پایدار و سبز باید با یک نگرش جامع و کامل در سه عرصه کلی اجتماع ،محیط زیست و اقتصاد ،در حیطه معماری ،شهرسازی ،و
تمامی رشتههای مرتبط با آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود.
واژههای کليدی :معماری پایدار ،معماری سبز ،محیط زیست ،دیوار سبز ،تاریخچه پایداری.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران ،ایران .عضو انجمن برنامه ریزی شهری آمریکا.عضو مؤسسه معماران آمریکا(* .مسوول مکاتبات)
 -2استادیار گروه معماری ،دانشگاه علم و صنعت تهران ،ایران.
 -3استادیار گروه معماری ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
 -4معاونت و مدیر پژوهش و توسعه شرکت آپتیم دیزاین آمریکا ،عضو موسسه معماران آمریکا.
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کليائی و همكاران

زمينه و هدف
درطول یک قرن گذشته تجربهها و دستاوردها و

فسیلی به عنوان گرمکننده استفاده نمودند .بادگیرها ،سایبانها

تحوالت با ارزشی در معماری و درعرصهی محیط زیست رخ

و نورگیرها در ساختمان جای خود را به تأسیسات گرمایشی

داده است که البته مشکالت بسیاری را بهوجود آورده است ،اما

وسرمایشی دادند؛ به این ترتیب تکنولوژی ،آسایش و راحتی

میتوان گفت در آغاز قرن  21میالدی وضعیت جهان به یک

روزافزونی را برای انسان فراهم کرد؛ اما در نتیجه هجوم

توسعهی ناپایدار رسید که از مشخصههای آن افزایش رشد

شهرنشینی بسیاری از زمینهای طبیعی و جنگلها دستخوش

جمعیت و بالتبع افزایش مصرف و توزیع نامتعادل منابع است

تغییرات شد و در نتیجه آلودگی هوا وآلودگی صوتی بیشتر

( .)1الزم به ذکر است که رشد جمعیت اثرات زیانبار بسیاری

گشت .شهرها انرژی را مصرف کرده و به جای آن زباله و

بر محیط طبیعی بر جا گذاشت که در طول زمان منجر به

آلودگی ایجاد میکنند (.)4

تغییرات آب وهوایی ،ایجاد حفره در الیه اوزون ،نابودی گونهها

همچنین بنابر گزارش معماران 1 2434که یک

و نظامهای طبیعی گشت ،که این مسائل باعث تغییر دیدگاه

سازمان غیر انتفاعی و مستقل است ،اطالعات مرکز دادههای

انسان نسبت به طبیعت شد (.)2

انرژی ایاالت متحده نشان می دهد که ساختمانها در ایاالت

در واقع با آغاز انقالب صنعتی در سال  1334میالدی

متحده مسئول ایجاد  43درصد از گازهای گلخانهای هستند

و رشد روز افزون دانش بشری ،تغییرات گوناگونی نیز در زندگی

( .)6گرم شدن کره زمین ،نازک شدن الیه اوزون و در بخش-

انسان رخ داده است ،و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوخت-

هایی سوراخ شدن آن به علت استفاده از انواع آالیندهها ،افزایش

های فسیلی مانند زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی باعث افزایش

روز افزون آلودگی محیطزیست و انقراض گونههای زیستی،

مواد آالیندهای همچون دی اکسید کربن موجود در جو شده

تغییرات غیر قابل بازگشت محیط زیست بر اثر دخالت های

است ( .)3این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آبو-

بشر ،ضرورت توجه به مسائل بوم شناسی و مسائل زیست

هوایی دستخوش دگرگونی هایی شود ،که پدیده تغییرات آبو-

محیطی را برای آینده اجتناب ناپذیر کرده است ،و لزوم

هوایی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای ،خود باعث به وجود

تغ ییراتی که با توجه به معیارهای اقلیمی و پایداری پدید می

آمدن بسیاری از مشکالت کنونی مانند گرم شدن تدریجی آب-

آیند و هر روز اهمیت بیشتری می یابند (5و ..)7با این نگرش و

وهوا ،ذوب شدن یخها ،باال امدن سطح دریاها ،بارش بارانهای

لزوم کاهش مشکالت ،ایجاد ساختمانهای سبز در جهت

اسیدی ،و افزایش میزان خشکسالی و بارش بارانهای سیلآسا

دستیابی به معماری سبز و در عین حال پایدار با توجه به

و تهدید سالمتی انسان و گونههای حیات وحش در مناطق

مشکالت زیست محیطی که وجود دارد برجسته میشود ،لذا از

مختلف زمین شده است (4و .)5لذا تمامی مشکالت ایجاد شده

آن جایی که یکی از روشهای مؤثر بر درک اهمیت ساخت

ضرورت توجه به مسائل بومشناسی و مسائل زیست محیطی را

ساختمانهای سبز و پایدار شناخت و بررسی روند شکل گیری

برای آینده اجتناب ناپذیر میگرداند و لزوم تغییراتی که با توجه

جنبش معماری پایدار و سبز است ،از این رو این پژوهش بر آن

به معیارهای اقلیمی و پایداری پدید آیند و هر روز اهمیت

است تا در یک پژوهش تحلیلی با بینشی کلنگر و در یک

بیشتری مییابند (.)5

رویکرد تفسیری و در یک فرآیند گامبه گام با استناد بر منابع

تحول صنعتی ،انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی
درشهر کشانید .باپیشرفت فناوری ،الگوی زندگی دستخوش
دگرگونی شد ،به نحوی که انسانها برای گرم کردن خود به
جای پوشش بیشتر و استفاده از لباسهای گرم ،از سوختهای

1- Architectures_2030
معماری  (Architecture_2030) 2434در آمریکا شکل گرفت.
گروهی مدافع محیط زیست ،معماری مدرن ،انعطالف پذیر با تمرکز
برای حفاظت از محیط زیست جهانی با استفاده از نوآوری و حس
مشترک و سرعت پیادهسازی با هدف توسعهی این معماری و راه
حلهای کاربردی برای حل مشکل گرم شدن کره زمین .

ارزیابی سیر تحوالت دستیابی به معماری پایدار ...

11

کتابخانهای به بررسی تاریخچه شکل گیری این جنبش و اهداف

در این جهان معماران نیز همسو با سایر دانشمندان در پی

و اصول آن بپردازد.

یافتن راهکارهای جدید تأمین زندگی مطلوب برای انسان بوده-

از این رو سؤاالتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن

اند .بدیهی است که زندگی و کار و تفریح و استراحت و  ...همه

است بیان میشود:

و همه فعالیتهایی هستند که در فضاهای طراحی شده توسط

 -1چرا باید معماری سبز یا پایدار ساخت؟

معماران صورت پذیرفته و از آن جا که نقاط ضعف و قوت یک

 -2روند شکلگیری معماری پایدار چگونه است؟ نقش

ساختمان بر محیط زیست جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت،

معماری سبز در دستیابی به پایداری چیست؟ و چه

وظیفهای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می-

تحوالتی را پشت سر گذاشتهاند؟

باشد .کاربرد مفاهیم پایداری در معماری مبحثی تازه را به نام

 -3اهداف و اصول دستیابی به معماری پایدار و سبز در هر
یک از دوره ها کدامند؟
مبانی نظری
 -1معنای لغوی واژه پایداری

"معماری پایدار" 1و یا " معماری اکولوژیکی "2و یا " معماری
سبز" 3و یا " معماری زیست محیطی "4را وارد کرده است(،)11
که همهی آنها مفاهیم تقریباً یکسانی دارند و ولی مهمتر از آن
دارای اهداف مشترکی هستند و بر معماری سازگار با طبیعت

اصطالح""sustainمشتق از واژه التین ""sustenere

داللت میکنند (5و.)12

به معنی در هستی نگه داشتن ،قادر به نگهداری بودن در یک

 -3معماری سبز

حالت یا شرایط خاص" است و به دلیل ریشههای زیست

نحوه عملکرد کارخانجات ،و ساخت و سازهای گسترده

محیطی این اصطالح ،بیشتر در مورد مسائل زیست محیطی و

و غالباً غیر اصولی در چند سال اخیر اثرات جبران ناپذیری بر

اقلیمی استفاده می شود (.)3

اکوسیستم جهان داشته است .یکی از داغترین موضوعات در

دهخدا پایداری را به معنای بادوام ،ماندنی آورده است.

دهههای اخیر برای رفع این مشکالت در زمینه دستیابی به

واژه و عبارت مرتبط در انگلیسی ، Sustain :به معنای حمایت،

توسعه پایدار ،ساختمان سبز است .ساختمان سبز همچنین به

زنده نگهداشتن ،ادامه دادن و مستمر است Sustennance .به

عنوان نمونهای از ساختمان پایدار شناخته میشود ،که تمامی

معنای فرآیند پایداری زندگی است.

مراحل طراحی ،ساخت ،و تعمیر و بازسازی ،با مدیریت کارآمد

 :Sustainabilityپایداری ،صفتی که چیزی را

محیطی و منابع دوباره استفاده شده انجام می پذیرد (.)13

توصیف میکند که باعث آرامش و تغذیه و تأمین زندگی و در

ساختمان سبز برای اهداف مشخصی از قبیل صرفه جویی در

نتیجه به تداوم زندگی و طوالنی کردن آن منجر میشود

مصرف انرژی ،زیبایی شهری ،سالمت روحی و روانی با کمک

(5و9و .)14معنای کنونی واژه پایداری که در این بحث مدنظر

کاهش آلودگی هوا ،افزایش بهرهوری ساکنان و کاهش اثرات

است عبارتست از " هر آنچه که میتواند در آینده تداوم یابد".

کلی بر محیط زیست ساخته میشود (14و.)15

 -2معماری پایدار

از آنجایی که ساختمان مجموعهی از سیستمهای

با توجه به اینکه ساختمانها و خانهها به تنهایی

وابسته به هم از قبیل :معماری ،سازه ،پوشش نما ،تأسیسات

مصرف یک ششم منابع آبی دنیا ،یک چهارم چوب برداشت

الکتریکی و مکانیکی ،مصالح ساختمانی و امنیت است ،نحوه

شده و دو پنجم سوختهای فسیلی و مواد تولید شده دنیا را در

چگونگی همکاری این سیستمها با هم نقطه کلیدی در دانستن

اختیار دارند .به عالوه ساختمانها نصف گازهای گلخانهای
جهان را تولید میکنند .طبق آمار موجود ،حجم ساخت وسازها
در طی  44-24سال آینده ،دو برابر خواهد شد(1و ،)5از این رو

1- Sustainable Architecture
2- Ecological Architecture
3- Green Architecture
4- Environmental Architecture
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و طراحی ساختمان سبز است ( .)16ساختمان سبز تنها به

 -2لزوم معماری پایدار و گرایش به سمت به معماری

فاکتورهای محیط زیستی تمرکز نمیکند ،این نوع ساختمان

سبز

چگونگی رابطه محیط زیست با دیگر فاکتورها مانند هزینه،

پاسخ به این ضرورت و الزام را باید در سناریوی گرم

برنامه ریزی ،اجرا ،نگهداری ،و سایر مباحث اصلی و فرعی را در

شدن جهان جستجو کرد .اگر چه اغراق آمیز است برای گفتن

نظر میگیرد (.)14

اینکه معماری تنها مسئول گرم شدن زمین ،کاهش تنوع

تعاریف متعددی در زمینه تعریف صحیح از این کلمه

زیستی ،تخریب الیه اوزون ،قطع درختان جنگل ،باران اسیدی،

وجود دارد ،یکی از تعاریف پیشنهاد شده از طرف سازمان

و هزاران فاجعه محیطی است ،اما ساختمانها به میزان 1/6

 1OFEEاست"

مقدار از آب شیرین موجود در جهان را استفاده میکنند ،هم

 -1تمرین افزایش کارآمدی ساختمانها و انرژی استفاده شده

چنین  1/4میزان از منابعی چوبی موجود را ،و همچنین 2/5

در محل ،آب و مصالح

میزان از منابع انرژی و مصالح را ساختمانها به خود اختصاص

 -2کاهش تأثیرات ساختمان بر سالمتی بشر و محیط از طریق

دادهاند ،ساختمانها همچنین در حدود  17درصد از انتشار

قرارگیری بهتر ،طراحی ،ساخت ،اداره ،نگهداری و تخریب بهتر

گازهای گلخانهای به ساختمانها اختصاص دارد و نیز در حدود

– چرخه زندگی کامل ساختمان (.)14

 124میلیون تن از آلودگی هوا مانند نیتروژن اکسید ،اکسید

براساس بیانیه هوک

2

طراحی جامع به این معناست که

فوایدی از چندین سیستم طراحی شده برای کار کردن مؤثر

سولفور ،ترکیبات آلی فرار  ،ذرات معلق و سرب تولید میکنند
(1و.)13

باهم نسبت به مجزا بودن از یکدیگر ،به کار گرفته شود .به طور

دلیل دیگر برای ساختن سبز فواید اقتصادی آن است

مثال روی هم رفته آسایش میتواند افزایش یابد و مصرف انرژی

( .)19افزایش کمی بهکارگیری روش های سودمند میتواند

کاهش یابد اگر طراحی سایت ،نور پردازی ،روزنههای پنجره،

تأثیر چشمگیری در هزینههای اجرای هر شرکت داشته باشد.

سیستمهای تهویه هوا و مبلمان با هم به طور همزمان نسبت به

که در این زمینه پژوهشی با تأیید بودجه تحقیقاتی توسط

قسمتهای مجزای پروژه فکر شده باشد (.)17

فرماندار ایالت کالیفرنیا در آگوست  ،2441در باره هزینهها و

 3EPAساختمان سبز را این گونه تعریف کرده است"

سودآوری ساختمانهای سبز انجام شد .نتایج این مطالعه جامع

عمل ایجاد ساختارها و استفاده از فرآیندهای سازگار با محیط

با عنوان"گزارش ساختمانهای پایدار ایالت کالیفرنیا،

زیست و منابع کارآمد در سراسر چرخه زندگی ساختمان ،و

اکتبر "2443نشان میدهد که اگرچه ممکن است احداث

مکانی برای طراحی ،عملیات ساخت و ساز و نوسازی ،تعمیر و

ساختمانهای سبز هزینهبردار تر از ساختمانهای متعارف باشد،

نگهداری و ساختارشکنی هستند (.)14

اما اضافه بهایی که صرف توسعه پایدار میشود ،بسیار کمتر از
آن چیزی است که تصور میگردد ( .)24این مطالعه نشان می-
دهد که به طور متوسط هزینهها حداقل  2درصد افزایش خواهد

1- Office of the Federal Environmental Executive
دفتر توسعه پایدار و مسئول ترویج پایداری و حفاظت از محیط زیست
که در سال  1993در آمریکا شکل گرفت.
2- HOK
 -3آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده آمریکا
)(United States Environmental Protection Agency
مشهور به ، EPAیک سازمان دولتی در آمریکا است که از  1974تا
کنون مسئولیت کنترل و توسعه قوانین و سیاستهای رسمی دولت در
محافظت از محیط زیست در ایاالت متحده آمریکا را داشته است.

یافت ،در حالی که مجموع صرفهجوییهای چرخه حیات کل
پروژه  24درصد است و مصرف انرژی ساختمانهای سبز -25
 34درصد کارایی بیشتری از منظر مصرف انرژی دارند (.)24
همچنینن مطالعه انجام شده توسط انیستیتو راکی مونشن

4

نشان داد که ساختمانهای طراحی شده پایدار میتواند
4- Rocky Mountoin

ارزیابی سیر تحوالت دستیابی به معماری پایدار ...
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سودمندی ایجاد شده را بین  6-15درصد افزایش دهد .زیرا

ساختمانهایی جهت تفریح و سرگرمی .سازههای شهری و در

لیست هزینهها معموالً  35درصد از هزینههای اجزای کسبوکار

نظر گرفتن اوقاتی برای تفریح و تفرج منجر به توسعه

را به خود اختصاص میدهد ،حدود  74بار بیشتر از حقوق خرج

ساختمانهایی با اهمیت فرهنگی و سیاسی شد (.)6

شده برای انرژی است .در مطالعه دیگر توسط انیستیتو مطالعات

به طور کلی ریشه اصلی نهضت محیط زیست و

محیط زیستی و انرژی  ،1عملکرد دانشآموزان را در یک کالس

معماری پایدار فازغ از نیازهایی که سبب شکل گیری انواع

درس بررسی نمود ،نتایج نشان داد که نمره آزمایش تا 11

مختلف ساختمانها گشت ،به قرن  19باز میگردد و می توان

درصد بهبود یافته است ،و خستگی کمتر شده و رفتار دانش-

جان راسکین و ویلیام موریس و ریچارد لتابی را از پیشگامان

آموزان بهبود یافته است ( .)17این نکته باید در نظر گرفته شود

نهضت معماری پایدار محسوب کرد .چنانچه راسکین در کتاب

که همواره تکنولوژی نوین دارای هزینههای باال سری در ابتدای

"هفت چراغ معماری" خود میگوید که برای دستیابی به رشد

ورود به بازار است و انتظار میرود که به مرور هزینههای

و پیشرفت میتوان نظم هارمونیک موجود در طبیعت را الگو

استفاده از تکنولوژی و روشهای ساخت مورد نیاز معماری

قرار داد ( .)5موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و خود

پایدار کمتر و کمتر گردد ،مصداق شاخص این موضوع صفحات

کفایی و احیای صنایع محلی را توصیه میکرد .لتابی در بیانیه-

خورشیدی هستند که روز به روز قیمت آنها با توجه به افزایش

ه ای رسای خود از معماران خواسته که قدر نظم و زیبایی

گرایش و مصرف کمتر گردیده است (.)16

طبیعت را بدانند .همان طور که مشخص است همه این

در واقع این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه

پیشگامان از واژه "طبیعت" استفاده کردهاند و امروز تنها لغتی

پایدار می باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست به

که میتواند به خوبی جانشین این واژه گردد" معماری پایدار"

عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است که

است ( .)22سالها بعد معماران دیگر مانند فرانک لوید رایت،

قسمت عمده ای از آن شامل انرژی و منابعی است که ما در

پیتر آیزنمن و ...عقاید این پیشگامان را ادامه و گسترش دادند.

نتیجه زندگی در محیطزیست مصرف میکنیم .هدف از ایجاد

ساختمانهایی که براساس معماری پایدار طراحی شدهاند

ساختمانهای سبز بهبود یافتن آبوهوا ،جلوگیری از اتالف

برخالف ساختمانهای ثابت ،انعطاف پذیر و تا حدی سیال

انرژی مصرف شده جهت سرمایش و گرمایش ،جلوگیری از

بودند ،به طوری که طبق گفته ریچارد راجرز "ساختمانها

اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست و افزایش زیبایی

همانند پرندگان که در زمستان پرهای خود را پوشش میدهند،

محیطی است .اغلب از ساختمان سبز تعبیر به ساختمانی می-

خود را با شرایط جدید زیستی وفق داده و براساس آن سوخت و

شود که اثرات منفی آن بر روی محیط اطرافش کم

سازشان را تنظیم میکنند (.)5

باشد(14و.)21

سطح اول تحوالت :انتشار گازهای گلخانهای و بی توجهی

 -3تاریخچه معماری پایدار

به مسائل زیست محيطی در ساخت و ساز

روند تفکر پایدار در حیطه معماری و ساخت و ساز،

با انقالب صنعتی در سال  ،1334با وجود مصالح

نظیر ساختمانهای بومی آمریکای شمالی ( )6و ساختمانهای

ساختمانی قابل تعویض که مقرون به صرفهتر از گذشته بود،

موجود در شهرهای کویری ایران نظیر معماری سنتی شهرهای

امکان تولید انبوه فراهم شد .این زمان نقطهی شروع ساخت

کاشان و یزد و دیگر مناطق اقلیمی ایران ریشه در تاریخ دارد

قطعات ساختمانی پیش ساخته و قابل تعویض بود ،اما منابع

( .)15با گذشت زمان ،تمدنها به شکل پیوسته رشد کردند و

طبیعی در مدل صنعتی ،به ندرت به هزینههای واقعی شان

ساختمانها از جنبههای دیگری با اهمیت شدند ،نظیر احداث

دیده میشدند ( .)1اکثر منابع طبیعی به گونهای دیده میشدند
که گویی بسیار فراوان و ارزان هستند .در اوایل قرن بیستم پس

1- Environment And Energy Study Institue
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کليائی و همكاران

از پشت سر گذاشتن سختیها ،انسان در ساخت مصالح پیش

سطح دوم تحوالت :آگاهی از تأثير فعاليتهای انسانی بر

ساخته ماهر گشت و تولید و توزیع آنها را در سراسر جهان

محيط زیست بدون دانستن پيامدهای آن

آغاز کرد .که در این مرحله ساختمانها با زیر بنای محدود و

اگر چه اخیراً پژوهشگرانی نظیر مارک ویلسون 2که

پنجرههای بلند همچنان دارای نور و تهویهی طبیعی بودند و با

اعتقاد دارند که ایده ساختمان سبز اولین بار در آمریکا و بیشتر

اختراع فناوریهای بهتر نظیر آسانسور و دستگاههای مکانیکی

از یک قرن ظاهر شده است ،بعضی از تایخدانان شروع آن را با

دیگر ،محیط ساختمانی را برای دهههای بعد تغییر داد (.)6

کتاب ریچارد کارسون ( )1964-1947با عنوان بهار خاموش ،در

نظیر ساخت ساختمان وین رایت که یکی از اولین آسمان-

ادامه کتاب "قانون طبیعت وحشی" 3در سال 1964و اشتیاق

خراشها در سال  1391است.

قانون گذاران سال  ،1974یا با کتاب هانری دیوید تورئو 4با

از طرفی انتشار فزاینده و روبه رشد گازهای گلخانهای

عنوان" جنگلهای دریایی"

5

که از احترام به طبیعت دفاع

در جو زمین یکی از نامطلوبترین آثار صنعتی شدن و استفاده-

کردند و همچنین برای آگاهی از نیاز به حفاظت از منابع

ی بیرویه از سوختهای فسیلی به شمار میآیند .مهمترین اثر

طبیعی و نگهداری دولت فدرال از جنگلهای دستنخورده دفاع

تخریبی پدیده گلخانهای افزایش دمای کره زمین است .مدل-

کردند ،میدانند (.)6

های آبوهوایی پیشبینی میکنند که تا سال  2144میالدی

بهار خاموش اولین کتابی بود که آزادانه به مسائل

دمای زمین از  1تا  3/5درجه افزایش خواهد یافت که این

مخرب زیست محیطی و آثار آنها همچون سموم ،حشرهکشها،

مقدار بیشتر از تغییرات دمایی  14444سال گذشته خواهد بود

سموم علفهای هرزه و محصوالت دیگر پرداخت( .)6روند

(.)4

اهمیت دادن به طبیعت وحشی اولین بار ،یک نظام حیات
همانطور که فناوریهایی نظیر سیستم های گرمایش

وحش ملی را ارائه کرد که سبب شد وزارت کشور امریکا 9

همراه با مسیر ذکر شده رونق پیدا کرد،

میلیون اکر 6از حیات وحش آمریکا را براساس آن تحت حفظ و

صنعت ساختمان از طرحهایی که مخصوص آبوهوا ،فرهنگ و

حمایت قرار دهد .این رغبت در دههی  1974با آشنا شدن

مکان خاصی بود به سمت طرحهایی یکنواخت برای همهی

مردم با تأثیرات مستقیم انسان بر طبیعت ادامه یافت .دو اقدام

شرایط حرکت کرد .محیط ساختوساز به استانداردهای فناوری

دیگر هم در دههی  1974در رابطه با این موضوع انجام شد

وابسته شد که اغلب تبدیل به آئیین نامههای ساختمانی شده

یکی نام گذاری روزی بنام روز زمین و دیگری تأسیس اداره

است .از اواسط قرن بیستم تا به امروز مردم بهخصوص ساکنین

حفظ محیط زیست آمریکا 7است .سناتور آمریکایی از ایالت

آمریکای شمالی ،همچنان به توسعهی ساختمانها در همهی

ویسکانسین ،گیلورد نکسون ،پیشنهاد آموزشهای محیطزیستی

مناطق آبوهوای اصلی بدون در نظر گرفتن آبوهوای محلی

و ایجاد روز زمین را در بهار  1974ارائه داد .تخمین زده شده

ادامه دادند ( ،)6و این روند ادامه پیدا کرد تا زمانی که درک

است که در  22آپریل  24 ،1974میلیون آمریکایی در تظاهرات

انسان از تأثیرش بر محیط طبیعی در دههی  1964آغاز شد.

آن سال شرکت کردند .همچنین اداره حفاظت محیط زیست،

بدون آنکه پیامد اصلی آن معلوم باشد (.)6

در سال  1974توسط رئیس جمهوری ریچارد نیکسون پایه

و تهویه مطبوع

1

گذاری شد .مأموریت اداره حفاظت محیط زیست آمریکا « حفظ
1- HVAC
HVACمخفف سه کلمه" Heating, Ventilating and Air
“Conditioningبه معنی “گرمایش ،تهویه و تهویهمطبوع” میباشد.
در اصل علت ایجاد سیستم های تهویه مطبوع جهت داشتن آسایش و
هوای داخلی خوب بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی بوده است.

2- Mark Wilson
3-Wilderness act
4- Henry David Thoreau
5- Marine Woods
6- ACRE
7 -EPA
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سالمت انسان و محیط» است ( .)6تمامی موارد ذکر شده از

کردند که به مؤسسه معماران آمریکا در رایزنیهای کاپیتال

نتایج آگاهی انسان از تأثیر فعالیتهایش بر محیط زیست بدون

هیل کمک کرد و با آژانسهای دولتی برای صرفه جویی انرژی

پیامد آن است.

همکاری داشت ،که میتوان به فعالیتهای در زمینه بازده انرژی

سطح سوم تحوالت :آگاهی انسان به تأثير فعاليتهایش

اشاره کرد .اما متأسفانه با کاهش قیمت انرژی ،ارزش نقش

بر محيط زیست و پيامدهای آن

حیاتی خود را از دست داد .الزم به ذکر است که رهبران این

در دههی  ،1974گروه کوچکی از طراحان حرفهای و

گروه تالشهای زیادی کردند که اهمیت نگرانی های انرژی و

شاغالن حرفه ساخت و ساز ،به این درک رسیدند که تا چه حد

محیطی را به عنوان موضوع اصلی بیان کنند ،این مسئله در

آئین نامههای ساختوساز و استانداردها از اتکا به طبیعت دور

کنوانسیون موسسه معماران آمریکا در سال  1939در سین

شدهاند .این جنبش کوتاه مدت ساختمان سبز ،در واکنش به

لوییس میزوری به روشنی بیان شد (.)6

کمبود نفت و مسائل سیاسی و محیطی مربوطه در آن زمان

اما در سال  1973بحران نفت  OPECافزایش یافت،

بود ،درواقع هدف این بخش از جنبش بر حفظ انرژی متمرکز

که با خود افزایش هزینه انرژی را به همراه داشت و باعث تمرکز

بود ( .)6مفهوم پایداری در دههی  1974را میتوان نتیجه رشد

و یادآوری ما بر این موضوع شد که موفقیت آینده ما و امنیت ما

منطقی و آگاهی نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه

در دستان تعداد کمی از کشورهای تولید کننده نفت خام است.

دانست که به نوبه خود تحت تأثیر عواملی چون نهضتهای

این حوادث سریع و به طور مؤثر تمرکز را به منابع متنوع انرژی

زیست محیطی دههی  ،64و انتشار کتابهایی نظیر محدودیت-

جلب نمود و عملکرد شرکتهای مشوق و سرمایه گذار در

های رشد ،که روند مداوم این جریان سبب تشکیل اولین

زمینه خورشید ،باد ،آب و نیز منابع زمین گرمایی را برجسته

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه که

کرد ( .)14این عمل تأثیر مهیجی را بر گروه کوچکی از

در سال  1972در استکهلم بود (.)5

معماران ،کارشناسان محیط زیست و اکولوژیستها و ...که به

سطح چهارم تحوالت :بازگشت به گذشته و نادیده گرفتن

دنبال جستجوی راهکارهایی برای مشکالت پایداری بودند،

مسائل زیست محيطی

گذاشت (.)14

بعد از تحریم نفت ،و جنگ اعراب -رژیم صهیونیستی و
ویتنام ،در اواسط دههی  ،1974دوباره ما به عقب بازگشتیم و
حفظ محیط زیست را نادیده گرفتیم ،این روند تا اوایل دههی
 1994ادامه داشت .این بازه زمانی که کمی بیش از یک دهه
بود حوادث محیطی زیادی به خود دید و دالیل زیادی را برای
تغییر رفتار انسان ایجاد کرد .حوادث منفی نظیر کانال الو ،نشت
نفت آماکودیاز 1سه حادثه هستهای جزیره تریمایل ،2کشف
آمریکایی/بریتانیایی سوراخ الیه اوزون و نشت اکسون والدز 3بود.
در دههی  1974قسمتی از جنبش ساختمان سبز ،موسسه

نهایتأ تمرکز بر روی مباحث انرژی در سالهای بعد به
علت کاهش قیمت انرژی کاهش یافت و به دنبال آن حرکت-
های بعدی ساختمان سبز و مباحث مربوط به انرژی ضعیف شد؛
اما به علت اختصاص گروه متمرکزی از معماران پیشگام که ایده
ساخت ساختمان سبزشان را ادامه دادند ،متوقف نشد ،که باعث
شاخت چندین ساختمان قابل توجه در طول سال  1974که از
ایدههای طراحی سبز استفاده کردند ،نظیر:ویلیز فابر4و دوماس
5

6

هدکوارتر در انگلستان و ساختمان گروجوری بوستون در
کالیفرنیا شد (.)14

معماران آمریکا کمیتهی انرژی را تشکیل داد .بنابر اسناد
تاریخی موسسه معماران آمریکا ،اعضای کمیته اسنادی را ایجاد
1- Amco Diaz
2- Thtee Mile
3- Exxon Valdez

4- Willis Faber
5- Dumas Headquarter
6- Gregory Bateso
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سطح پنجم تحوالت :توجه دوبااره باه مساائل زیسات

دپارتمان انرژی را تأسیس نمود؛ یکی از وظایف اصلی آن تمرکز

محيطی و تعيين مسئوليت کشاورها در زميناه مساائل

بر استفاده و نگهداری صحیح از انرژی بود .کمیته انرژی چندین

زیست محيطی
یکی از اتفاقات مثبت در اواخر دههی 1934پذیرفتن

مقاله را آماده کرد که شامل :گروههای ساختمان انرژی کارآمد
5

4

6

که ابزاری برای  AIAبرای اعمال نفوذ بر Capitol Hill
7

پروتکل مونترال 1بود ،عهدنامهای که برای خارج کردن مواد

شد ( .)14در همین دوره اعضای کمیته دان ویلیامز  ،کمیته

مخرب الیه اوزون بهخصوص کلروفلوئئروکربنها از چرخه تولید

انرژی دو گروه را تشکیل داد :اولین گروه به تحقیق در زمینه

تهیه شده بود ( .)6با انتخاب خانم گرو هارلم برانتلند نخست

سیستمهای اساسأ انفعالی ( نظیر مصالح بازتاب کننده سقف و

وزیر نروژ ،در سال  1933به عنوان ریاست کمیسیون جهانی

قرار گیری سودمندانه محیط زیستی ساختمان) برای دستیابی

محیط زیست و توسعه سازمان ملل ،هماهنگی بین کشورها در

به این هدف صرفهجویی انرژی پرداخت ،دومین گروه در ابتدا بر

زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفتذو در آن  22نفر از

راهکارهای بهکارگیری تکنیکهای جدید مانند استفاده از

کشورهای مختلف (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) حضور

شیشههای سه جداره تمرکز کردند؛ نهایتأ کمیته در سال 1939
3

داشتند .هدف این کنفرانس تعیین خط مشی زیست محیطی

به کمیته  COTEتغییر شکل داد و سالهای بعد ( AIAاز

دراز مدت جامعه بین المللی بود .نتیجه فعالیت این کمیسیون

طریق )COTEو کمیته مشورتی دانشمندان  AIAروی

تهیه گزارشی با عنوان "آینده مشترک ما" بود که حاوی نگرانی

محیط زیست ،برای کسب سرمایه از آژانس تازه تأسیس شده
9

های جامعه بشری از ازدیاد شتابان جمعیت ،تخریب و تهی

محافظت محیط زیستی آمریکا ( ، )EPAبرای آغاز گسترش

شدن سریع منابع ،افزایش فقر و به هم خوردن چرخههای

راهنمای استفاده از محصوالت ساختمان براساس آنالیز چرخه

طبیعی حیات در کره زمین بود .در زمان تشکیل این

زندگی که در سال  1992منتشر شد ،مدیریت شد (.)14

کمیسیون ،مجمع عمومی سازمان ملل ،وجود مشکالت محیطی

سطح ششم تحوالت :کاربرد اصطالح پایداری و ضرورت

و جهانی بودن آنها را به رسمیت شناخت و به این نتیجه رسید

دستيابی به توسعه پایدار

که این مسأله ،جزو منافع مشترک همهی ملتهاست ،تا

اصطالح پایداری برای اولین بار به عنوان یک مفهوم

سیاستهای مربوط به توسعه پایدار را برقرار کنند .این گزارش

زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی با انتشار گزارش کمیسیون

در سال  1937منتشر شد .پس از انتشار این گزارش ،استفاده از

برانتلند در سال  1937تحت عنوان " آیندهی مشترک ما" با

واژه توسعة پایدار که بحث محوری این گزارش را تشکیل

مضمون " بر طرف کردن نیازهای کنونی بدون مخاطره انداختن

میداد ،مقبولیت و رواج گستردهای یافت (.)24-23

توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود" گسترش یافت

در حیطه معماری بحران انرژی به صورت مصنوعی با

( .)25الزم به ذکر است که توسعه پایدار ،در کمیسیون
14

تحمیل تحریم نفت توسط اوپک 2در سال  1973باعث افزایش

استراتژی حفاظت جهان

قیمت گازوئیل و برای اولین بار خطوط طوالنی تجهیزات

حفاظت طبیعت در سال  1934میالدی تشکیل شده بود ،مدون

ایستگاههای گاز در سرتاسر جهان شد .واکنش و پاسخ انیستیتو

گردید ( .)23در کنفرانس میان سران زمین" سازمان ملل در

معماری آمریکا 3به بحران انرژی سال  1973سبب تشکیل
یک نیروی وظیفه انرژی برای مطالعه استراتزیهای طراحی
انرژی کارآمد شد ،و در سال  1977رئیس جمهور آمریکا"کاتر"
1- Montral Protocol
2- OPEC
)3- American Institute of Architects(AIA

که توسط اتحادیه بینالمللی برای

4- A Nation of Energy Efficient Buildings
 -5مؤسسه معماران آمریکا
)(American Institute of Architects
 -6بزرگترین منطقه مسکونی تاریخی در واشنگتن دی سی
7- Dan Williams
8- Committee On The Environment
9- Environmental Protection Agency
10- WCS

ارزیابی سیر تحوالت دستیابی به معماری پایدار ...
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سال  ،1992وارد عرصهی جهانی گردید و در راستای رسیدن

سطح هفتم تحوالت :تعيين اهداف اصلی دستيابی به

به اهداف توسعهی پایدار رفته رفته وارد رشتههای مختلف هم-

توسعه پایدار

چون اقتصاد ،شهرسازی ،معماری ،مصالح ،تکنولوژی و اکولوژی
شد.

در ابتدا توسعه پایدار تنها در جهت نگرانی ها در زمینه
مسائل زیست محیطی و زمین مطرح شد و در این مسیر

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 1اولین گروهی

فعالیت میکرد ( ،)27که در جهت دستیابی به این مهم توانست

نبود که واژه ی توسعه ی پایدار را به کار گرفت و آن را تعریف

به مزیتهای اقتصادی مرتبط نیز دست یابد ،و این روند ادامه

کرد .زیرا افرادی چون  -1روبرت آلن 2در سال  -2 ،1934جی

داشت تا زمانی که جان الینگتون در کتاب " آدمخواران با

کومر 3در سال  -3 ،1979میخائیل ردکلیف 4در سال  ،1937و

چنگال" که در سال  1933منتشر شد ،با نگاه عمیقتری به

 -4مصطفی تولبا  5در سال  1937نیز ،تعاریفی از مفهوم توسعه

معنی پایداری نگاه میکند .وی یک مفهوم جدید را به عنوان

ی پایدار ارائه کرده بودند.

اصول سه گانه تعریف میکند ،و با نگاه عمیقتری از ماهیتهای

پیرو توجه قابل مالحظه و مستمر افراد ،محققین و

عملکردهای محیطی ،و اجتماعی و عملکرد اقتصادی با عناوین"

دولتها در مورد مسأله پایداری زیستمحیطی در سه دههی

مردم سیاره رونق اقتصادی" 7یاد میکند و آنها را به عنوان سه

پایانی قرن بیستم ،تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای

پایه اصلی پایداری معرفی میکند ،و متذکر می شودکه

پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیستویکم شد

تصمیمات تعادلی در این سه زمینه منجر به یک راهحل پایدار

(.)23

خواهد شد (.)6

کاملترین تعریف از توسعه پایدار

پایان جنگ سرد و تحوالت سیاسی در سال  1939به

در گزارش  1937که با عنوان"آینده مشترک

جای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ،راه را برای صلح سردی

ما"منتشر شد ( ،)6بهترین تعریف توسعه پایدار که توسط

هموار نمود که به صورت فروپاشی سیاسی گسترده و بحران-

کمیسیون برانت لند 6در سال  1937در گزارش به سازمان ملل

های اجتماعی و اخالقی بازتاب یافت ،و به جای هماهنگی

پیشنهاد شد:

اجتماعی و رفاهی که وعده اش داده شده بود ،فقر و بیکاری

"توسعه پایدار نوعی توسعه است که نیازهای امروز را

افزایش پیدا کرد و احساس عدم امنیت بیشتر از گذشته شد.

بدون به خطر انداختن تواناییهای نسل آینده برای برآورده

سازمان ملل متحد در پاسخ به اوضاع و احوال اجتماعی رو به

کردن نیازهایشان ،برآورده میکند و طراحی پایدار ،نوعی دخل

وخامت جهان با برپائی گردهمائی یا کنفرانس سران دنیا برای

و تصرف در محیط است و تالش میکند تا راهحلهایی را ابداع

توسعه اجتماعی واکنش نشان داد تا سه مشکل فقر ،بیکاری و

نماید که با اهداف محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه

فروپاشی اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد .گردهمایی یا

کل نگر و در هم آمیخته به تعادلی دست یافته باشد که بتواند

اجالس سران دنیا برای توسعه اجتماعی ( 6-12مارس 1995

کیفیت برتری برای زندگی نسل کنونی ومیراث مناسبی را

در دانمارک) سبب توجه جهانی به مسائل اجتماعی و ضرورت

جهت آیندگان فراهم سازد" (.)23-26

دستیابی به آن گشت (.)23
ارکان دستيابی به پایداری
سه رکن اساسی در دستیابی پایدار وجود دارد که

1- WCED
2- Robert Allen
3- J. Coomer
4- Michael Redclif
5- Mustafa Tolba
6- Brandt Land Commission

شامل  :اجتماع (مردم) ،زمین (محیط زیست) ،کامیابی (اقتصاد)
( .)34-29با توجه به طبیعت انسان ،هر کسی تمایل دارد برای
7- People Planet Prosperity
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یکی از این سه اصل بیشتر از دوتای دیگر ارزش قائل شود .اما

سبز دارای صرفهجویی در انرژی به میزان  34درصد ،کاهش

هر چقدر ما بهتر بتوانیم تعادل را بین این سه اصل رعایت کنیم

درکربن  35درصد و صرفه جویی در آب مصرفی 34تا 54

در واقع به پایداری دست یافته ایم (.)6

درصد و کاهش در زبالهی  54تا  97درصد هستند(.)7 -6

 اجتماع

 اقتصاد

به عنوان طراح وظیفه اصلی ما حفاظت از زندگی

طراحی پایدار (سبز) دارای مزایای اقتصادی است و

انسان در حیطه مسئولیت مان است که حیات ساکنین در

مزیتهای اقتصادی طراحی پایدار ،به سرعت برگشت سرمایه را

ساختمان طراحی شده و همچنین انسان خارج از ساختمان و

در پی دارد .هزینهای اولیهای که در این ساختمانها طبق سند

محل را حفاظت نماییم .در واقع تأثیر انتخابهای انسان ،چه

«ساختمان پایدار» مصرف میشود هزینه در دوران بهرهبرداری

کسانی که مصالح را تولید میکنند چه ساکنین ساختمان و

برگشته خواهد شد ،الزم به ذکر است که ساختمانهای پایدار

افراد در اطراف محیط ساختمان را بر محیط زیست و تأثر از آن

افزایش هزینهی اولیه که  29درصدی را نسبت به ساختمان-

را در بر میگیرد .مطالعات نشان داده است که ساختمان سبز

های معمول بازار دارد (.)6

دارای فواید سالمتی و تولیدی برای انسان است ( .)6این اصل
دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی ،طراحی شهری،
طراحی سایت و راحتی انسان که تمرکزشان بر افزایش
همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن با افراد استفاده
کننده از آنهاست (.)7
 محيط زیست
طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی دومین اصل از
معماری پایدار است و بر این فکر و یا نظریه استوار شده است
که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری
میشود ،بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد.از
سوی دیگر بهواسطه این اصل ،یکی از وظایف طراح ،جلوگیری
از آلودگی محیط است .این نظریه برای رسیدن به این منظور
در سه مرحله ،ساختمان را مورد بررسی قرار میدهد .این
مراحل به ترتیب عبارتند از :مرحله پیش از ساخت ،مرحله در
حال ساخت و مرحله پس از ساخت (.)2
بنا به گزارشهای موسسه ساختمان سبز آمریکا و اداره
آمار آمریکا ،ساختمانها  34درصد از کل انرژی جهان و 64
درصد از انرژی الکتریکی جهان را مصرف میکنند .این مصرف
انرژی توسط ساختمانها منجر به آلودگی ،نازک شدن الیهی
اوزون و گرم شدن زمین میشود که مشکالت سالمتی را برای
همهی گونههای زنده در پی دارد .حال آنکه ساختمانهای

نمودار  –1نمودار اهداف سهگانه توسعه پایدار (1و1و)31
براساس سه رکن کلی فوق الذکر توجه به اصول فرعی زیر در
رسیدن به مقصود پایداری و سبز باید همراه با فاکتورهای
متداول طراحی مانند زیبایی ،تناسب و بافت و سایه و نور و
امکاناتی که باید مد نظر قرار گیرند ( ،)32در نظر گرفته شود
که در جدول  1به مقایسه اصول فرعی دستیابی به معماری
پایدار و سبز پرداخته شده است.
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جدول  -1مقایسه اصول فرعی دستيابی به معماری پایدار و سبز
ارکان اصلی

اجتماع

معماری پایدار

معماری سبز

اصول فرعی

اصول فرعی

احیا هویت فرهنگی و منطقه ای

احترام به کاربران
افزایش زیبایی شناسی شهری

هماهنگی با بستر فرهنگی

ارتقا کیفیت شهر نشینی

برآورده کردن نیازهای انسانی

کل گرایی

توجه همزمان به همهی اصول
توجه به اقلیم و آب و هوا

توجه به اقلیم و آب و هوا

کاهش مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی

هماهنگی با بستر ساختمان

احترام به سایت

محيط زیست

جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر
محیط زیست و کاهش جزایر گرمای شهری

توجه همزمان به همهی اصول

کاربرد انرژی پایدار
کل گرایی
توجه به شیوه ساخت و ساز

استفاده از مصالح تجدید پذیر

توجه به مصرف انرژی و سایر مواد پس از

توجه به مصرف انرژی

ساخت

اقتصاد
توجه به حجم ساختمان ها و جانمایی فضایی داخل
ساختمان
توجه همزمان به همهی اصول

کاهش استفاده از منابع جدید
صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و تولید
منابع باز پرور
کل گرایی

منبع :نگارندگان

سطح هشتم تحوالت :ورود مسائل توسعه پایدار جهانی
در معماری
در سال  1992در شهر ریو دو ژانبرو صورت جلسه ای

دستور العمل ذکر شده است که ؛ سکونتگاههای انسانی باید به
شیوهای که به طور کامل منطبق با اصول توسعه پایدار می-

در خصوص زمین و حفاظت از محیط زیست قرن  21در زمینه
سکونت که به نام  agenda211امضا شده است ،که در این

 -1دستورالعمل  21یک برنامهی عمل داوطلبانه و غیر الزام آور است
که از سوی سازمان ملل و در رابطه با توسعهی پایدار ارائه شده است.

این دستورالعمل حاصل کنفرانس سازمان ملل در بارهی محیط زیست
و توسعه ) (UNCEDاست که در سال  1992در ریو دوژانیرو برگزار
شد .این برنامه ،دستور کاری عملی برای سازمان ملل ،دیگر
سازمانهای چند جانبه و دولتهای سراسر جهان است که میتواند در
سطح محلی ،ملی و جهانی اجرا شود.
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باشند طرحریزی ،توسعه و بهبود یابد ،و نیاز داریم که به

کمیته محیط زیست 4و تشکیل موسسه ساختمان سبز آمریکا

ظرفیتهای اکوسیستم و حفاظت از فرصتهایی که باید برای

شروع شد(.)33

5

نسلهای آینده وجود داشته باشند ،احترام بگذاریم .تولید،

حمایت ملی از6 CPR ,و جذب سرمایهای بیش از 1

مصرف و حمل و نقل باید در راههایی که از منابع موجود نگه-

میلیون دالر از سوی اداره حفاظت محیط زیست آمریکا منجر به

داری و محافظت میکند ،مدیریت شود ،علم و تکنولوژی ،در

تشکیل کمیته محیط زیست موسسه معماران آمریکا در

شکلدادن به سکونتگاههای پایدارانسانی ،پایدار نگهداشتن

کنوانسیون  1994شد .از نتایج فعالیت این کمیته میتوان به

اکوسیستمهایی که سکونتگاههای مذکور برآنها مبتنی می-

موارد زیر اشاره نمود :

باشند ،نقش مهم و محدودی برعهده دارند (.)2

 تولید نشریات با مضامین راهنمایی دربارهی منابع طبیعی

در این روند مایکل هاپکینز و همکارانش دو طرح

( )ERGآن از سال  1992تا  1993با هدف پایهگذاری یک

تحقیقاتی را در خصوص تکنولوژی هایی که برای پدیدآوردن

مبنا برای مقایسه تاثیرات محیطی بر مشالح ساختمانی،

معماری پایدار مورد نیاز میباشند را در دههی 94میالدی به

تولیدات و سیستمها برای معماران و صنایع ساختمانی

انجام رساندند .در این تحقیق بیشتر تالش روی بهبود کارایی،

 14 برنامهی اصلی برای پروژههای سبز در سال  1997که تا

کاهش انرژی مورد نیاز برای ساختمانها و استفاده از منابع

کنون ادامه دارد (.)6

تجدیدپذیر شونده در جاهایی که این امکان وجود دارد متمرکز

انجمن ساختمان سبز آمریکا USGBCدر سال  1993برای

شده بود به طور همزمان تجارب کاری مربوط به حفظ یک

اهداف اصلی بدون تغییر پایداری برای ساخت ساختمان بنا

چشم انداز وسیع و آگاهانه در خصوص ابداع طرحی که بتواند با

نهاده شد .اساساً این انجمن به عنوان کمیته ای مردم نهاد

انرژی بسیار پایین کار کند ،اگرچه هنوز بنابر دالیلی پایدار

رسیدن به توافق با هم بر سر ساختمان پایدار محسوب می

محسوب نمیشود ،صورت گرفت (.)2

شود .این کمیته نیاز به تعلیم تعدادی از دست اندر کاران در

سطح نهم تحوالت  :روند های اخير معماری پایدار

زمینه چگونگی ایجاد ساختمان سبز را تشخیص داده است .در

سال  1994مقدمهی دسته بندی سیستمهای محیطی

سال  2447سازمان  AIAگزارشی حاصل از مطالعه تحت

برای ساختمانها است و اطالع رسانی مباحث سبز افزایش

عنوان" برنامه های ساختمان سبز در جوامع بومی ما" را منتشر

یافت ،کنفرانس محیط زیستی متنوعی اتفاق افتاد مانند رقابت

ساخت (14و.)33

ساختمان سبز ()GBC

1

در ونکورر کانادا در اکتبر 1993

اتفاق افتاد ،و این منجر به ایجاد مرکز تکنولوژی انرژی 2کانادا
شد .هدف از این کنفرانسها و فعالیتها دستهبندی سیستم-
های محیطی بینالمللی برای ساختمانهایی که محیط زیست
منطقه ای یا ملی ،اقتصادی و اجتماعی با شرایط مساوی دارند،
بود (.)14
گفتوگوهای کنونی در مورد طراحی سبز ساختمانها
در اوایل دههی  1994با شکلگیری موسسه معماران آمریکا،3

1- Green Building Challenge
2- CANMET
)3- AIA (American Institute of Architects

(کمیته محیط زیست سازمان معماری آمریکا) 4- COTE
)5- USGBC)US Green Building Council
 - 6تمهیدات بحرانی جهت نجات سیاره
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جدول  - 2وقایع مهم در روند شكل گيری توسعه پایدار
وقایع

زمان

انقالب صنعتی

1334

کنفرانس محیط زیست انسانی در
استکهلم

1972

کنفرانس محیط زیست انسانی ملل

1973

برنامه محیط زیست ملل

لند
کمیسیون استراتژی حفاظت جهان
گردهمایی اعضای کمیسیون برانت
لند
تعیین خط مشی زیست محیطی

و نقل
تصویب و برنامه عمل استکهلم

هماهنگی فعالیت های زیست محیطی اعضای خود و
تدوین بیانیه اصول جنگل ها
تدوین راهکارهایی در جهت حفظ محیط زیست

متحد()UNEP
گردهمایی اعضای کمیسیون برانت

دگرگونیهای بزرگ در صنعت ،کشاورزی ،تولید و حمل

توجه به مسائل زیست محیطی

متحد
اجالس سران زمین در سازمان ملل

هدف

1933
1934
1933

جهت اعالم تخریب شتاب زده منابع محیطی و طبیعی

جهت اعالم تخریب شتاب زده منابع محیطی و طبیعی
انسان و عواقب آن بر اقتصاد و توسعه

کنوانسیون وین

1935

جهت حفاظت از الیه اوزون

گزارش آینده مشترک ما

1937

آدم خواران با چنگال
کمیته مذاکرات بین المللی INC

زیست

تدوین توسعه پایدار

1933

انتشار کتاب جان الینگتون با عنوان

توجه به جنبه حفظ محیط

انسان و عواقب آن بر اقتصاد و توسعه

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل

دراز مدت جامعه بین المللی

توجه به جنبه پایداری

1933

تعیین اصول سه گانه توسعه پایدار

1994

جهت تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوا

توجه به تمامی اصول
پایداری

اطمینان از پیگیری موثر توافقات حاصله در اجالسکمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل 1992

مذکور
گزارش دهی در خصوص بکارگیری دستور 21بحث و تبادل نظر بیشتر و جامع تر در زمینه مسأله
توسعه پایدار و تعیین وظایف دولت ها در قبال توسعه و

اجالس جهانی زمین و بیانیه ریو

1992

کنوانسیون تنوع زیستی

1993

تولید و مصرف پایدار

کنوانسیون تغییر آب و هوا

1994

تثبیت غلظت آالینده های محیطی

کنفرانس های توسعه پایدار

1994

اعالمیه و برنامه عمل باربادوس

محیط زیست و تدویت دستور کار 21

توجه به حفط محیط زیست

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،3پاییز 95

21

کليائی و همكاران

کشورهای جزیره ای کوچک در
حال توسعه در باربادوس
اجالس سران جهان در خصوص

1995

اعالمیه و برنامه عمل کپنهاگ

1995

ثابت نگه داشتن مقدار گاز گلخانه ای در حدی که از

1996

تغییرات آب و هوایی که سبب مختل شدن چرخه های

1997

طبیعی می شود.

توسعه هزاره در سازمان ملل

2444

تعیین اهداف توسعه هزاره محقق در سال 2415

کنواسیون استکهلم

2441

برنامه اجرایی ژوهانسبورگ

2442

دهلی نو

2442

توسعه اجتماعی در دانمارک
کنواسیون تغییرات آب و هوا در
برلین و ژنو و کیوتو

توجه به اصل اجتماعی
پایداری (مردم)

توجه به حفط محیط زیست

توجه به اصل اجتماعی
پایداری (مردم)

ارتقا سطح زیست محیطی و حفاظت از سالمت انسان و
محیط زیست در جهت مقابله با آثار سو برخی مواد آلی
پایدار
جهت تأییر مجدد تعهدات بیانیه ریو( )1992و بیانیه

توجه به حفظ محیط زیست

هزاره ()2444
سیاست جهانی در زمینه انرژی

توجه به حفظ محیط زیست

تجدید اطمینان بخش تعهدات سیاسی برای توسعهاجالس جهانی توسعه پایدار
Rio+20

پایدار
2445

 ارزیابی پیشرفت های حاصل شده تا کنون و فاصلههای موجود در اجرای نتایج

توجه به تمامی اصول
پایداری

 بررسی چالش های نوظهورپروتکل کیوتو

2445

کاهش انتشار گارهای گلخانهای تا سطح مشخص

توجه به حفط محیط زیست

کنفرانس توسعه پایدار (ریو)

2412

دستیابی به اهداف محیط زیستی

توجه به حفظ محیط زیست

اجالس CPO

2415

بررسی میزان تغییرات آب و هوایی

توجه به حفظ محیط زیست

منبع :نگارندگان

گروه غیر سیاسی جهانی مانند موسسه حفاظت محیط

موسسه برای مقابله با تغییرات اقلیمی در عمل ،به صورت قابل

زیست کلینتون ، 1نقش مهمی در آینده ساختمانهای سبز و

اندازهگیری و مهم تأسیس نمود .در اولین فاز ،مؤسسه به

تأمین بودجه آنها ایفا میکنند و به گفته وب سایت این

شهرهای سراسر جهان کارکرد تا تالشها را برای کاهش انتشار

شرکت :براساس تعهدات بلند مدت خود برای حفظ محیط-

گازهای گلخانهای را سرعت بخشد از شهرهایی که موسسه با

زیست ،رئیس جمهور بیل کلینگتون موسسه حفاظت از محیط-

آنها کار کرد میتوان به لس آنجلس ،پکن و ..اشاره نمود  .در

زیست کلینگتون را در آگوست  2446با هدف بکارگیری روش

نوامبر  ،2447در گرین بیلد شیکاگو ،رئیس جمهور بیل
کلینگتون برنامه مدارس سبز را راهاندازی کرد .این برنامه با

1- CCI

ارزیابی سیر تحوالت دستیابی به معماری پایدار ...
 USGBCهمکاری کرده و  5میلیارد بودجه برای مدارس

21
واکنش به سؤال بنیاد پاکارد 1مبنی بر چگونگی توسعهی ابزار

آمریکا اختصاص داد (.)6

تصمیمگیری برای توضیح تأثیرات سطوح مختلف پروژههای

معماری سبز یا پایدار

سبز ،ایجاد شده است .پاسخ به این سوال با طراحی  6راه حل

طراحی پایدار بهتر از سبز است ،زیرا پایداری ،تأثیرات

انجام شد ،این راهحلها عبارتند از 4 :گواهی ساختمان سبز در

بیشتری را در برمیگیرد ،حال آنکه سبز تنها تأثیر بر محیط

سیستم امتیازدهی  LEED2و یک طراحی با معیار بازار و راه

طبیعی را در برمیگیرد ( .)6ساختمانهای سبز دههی 1994

حل دیگر که فراتر از  LEEDبود و همگی به مفهوم پایداری

ممکن بود که دارای مصالحی با برخی خصوصیات بازیافتی

میپرداختند .تأثیرات هر شش راهحل در گروههایی طبقهبندی

باشد ،اما ساختمان امروزی که هدفش پایداری است ،کل چرخه

شد شامل :شکل ساختمان ،انرژی ،آلودگی ،هزینههای خارجی

حیات تولیدات مصالح را در نظر میگیرد .طراحان جهت

برای جامعه ،برنامههای طراحی و ساخت ،و هزینههای کوتاه و

دستیابی به پایداری ،استخراج ماده خام ،محل تولید و روند

بلند مدت طراحی و ساخت ( .)6سند دیگری که به تفاوتهای

تولید ،دوام و قابلیت بازیافت را در نظر میگیرند ( .)6کینگ و

بین سبز و پایدار میپردازد ،طراحی واکنش محیطی ()2446

کینگ در توضیح تفاوت بین ساختمان سازی سبز و پایدار می-

است که توسط جامعه طراحان  3نگاشته شده است .ساختمان

گویند" :ساختمانهای سبز بر امکانات تاکید دارند" ،در حالی

پایدار در این سند دارای 144درصد ضرر کمتر است .الگوی

که "ساخت و ساز پایدار شامل شیوه های ساخت و ساز سبز

طراحی موجود در این سند توسط بیل مکندو توصیف شده است

میشود ،اما اصول گسترده تری را دربرمیگیرد" .ساختمانهای

(.)6

سبز در مورد خروجی ساختمانها است ،اما ساخت و ساز پایدار
ورودی و خروجی را پوشش میدهد .بهطور مثال در ساختمان
سبز استفاده از منابع خام طبیعی و یا انتقال آنها از فاصله دور
مورد توجه قرار نمیگیرد و صرفاً به مصرف انرژی ،آب ،و سایر
مواد ساختمان پس از ساخت توجه می شود (.)34
با یک تفکر گسترده تر و فهم بیشتر در مورد پایداری،
صنعت ساختمان همچنان به شکل بی قاعده کلمه سبز و پایدار
را به جای هم استفاده میکند .همانطور که اصول طراحی
پایدار و سبز مورد بررسی قرار گرفت ،خیلی از متفکران پیشرو،
طراحیهایی را آزموده و در مورد های طراحی سبز و طراحی
پایدار پژوهشهایی نوشتهاند .دو سند از دههی اول قرن بیست و
یک به این تفاوتها میپردازد (.)6
یکی از سندها به عنوان «ساختمان پایدار» ()2442
است که توسط معماران مدلسازی اطالعات ساختمان با
همکاری نزدیک با مهندسان کین ،لوییس اوپنهام ،هاولی
پیترسون و معماران اسنایدر و کمیته رهبری امکانات در بنیاد
پاکارد نگاشته شده است .گزارش پایداری و ماتریس پایداری در

1- Pakard
2- Leadership in Energy and Environmental Design
(رهبری در انرژی و طراحی محیط زیست(
3 - Integrative Design Collaborative
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جدول  - 3مقایسه اهداف و ویژگیهای معماری سبز و پایدار
معماری

دسته بندی اهداف

ویژگی

اهداف کلی

 رابطه کل چرخه حیات یک پروژه را با محیط
زیست در نظر میگیرد
 کاهش مصرف انرژی

پایدار

 تمرکز بر نحوه تاثیر تولید مصالح ساختمان بر

 زیست محیطی

 افزایش زیبایی شناسی شهری

 اجتماعی

 افزایش و بهبود روابط اجتماعی

 توجه به کل چرخه حیات پروژه

 اقتصادی

 استفاده از مصالح باز پرور (تجدیدپذیر)

 تمرکز بر نحوه تأثیر عملکرد ساختمان بر

 کمک به تکمیل چرخه LCA

محیط زیست

محیط زیست
 توجه به حفظ محیط زیست
 توجه به فرهنگ و اقلیم مکان

سبز

 کاهش مصرف انرژی

 روابط پروژه با محیط اطراف را در نظر می گیرد

 بازیافت مصالح

 تمرکز بر اثرات ساختمان بر محیط زیست

 زیست محیطی

 حذف انتشار آالیندهها

 تاکید بر امکانات موجود جهت احداث ساختمان

 اجتماعی

 تقلیل هزینههای جاری انرزی

سبزتوجه به عدم تأثیر سو ساختمان بر محیط

 اقتصادی

 زندگی توأم با سالمت

زیست

 به خدمت گرفتن کیفیت

 توجه به اقلیم مکان

منبع  :نگارندگان

نمودار  –2سطح تحوالت دستيابی به توسعه پایدار

نمودار  -3روند شكلگيری معماری پایدار و سبز
(منبع :نگارندگان)
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نمودار  - 4سير تحوالت جهانی در جهت دستيابی به ارکان توسعه پایدار( منبع :نگارندگان)

نمودار  -2سطح تحوالت دستيابی به معماری سبز و پایدار( منبع :نگارندگان)

جدول  - 4زمان وقایع مهم در مسير دستيابی به معماری پایدار و سبز
ارزیابی نتایج
تأثيرات ملموس اجتماعی و معماری

تأثيرات اجتماعی

جهت گيری سياسی

تولید آلودگی ()1964-1334

تحوالت

بدون جهت گيری

انقالب صنعتی و استفاده بیش از اندازه از منابع و انرژی و

سطح اول

عدم جهت گيری سياسی

≤≤3

عدم تأثيرات اجتماعی

تحوالت

عدم تأثيرات ملموس اجتماعی و معماری

وقایع و زمان

سطح

2

1

2

-1

-2

≥-3
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آغاز درک انسان از تأثیرش بر محیط زیست بدون تعیین
پیامد اصلی آن()1964
نشر کتاب پر فروش ریچارد کارسون()1962
نشر کتاب قانون طبیعت وحشی()1964

سطح دوم
تحوالت

نام گذاری روز زمین()1974
تأسیس اداره حفظ محیط زیست آمریکا()1974
آگاهی گروهی از معماران به دوری استانداردهای ساخت و
ساز از اتکا به طبیعت()1974
واکنش و پاسخ انیستیتو معماری آمریکا به بحران
انرژی()1974

سطح سوم
تحوالت

تحریم نفت )1977(OPEC
تأسیس دپارتمان انرژی()1977
ساخت چندین ساختمان سبز(دهه )1974
بازگشت به گذشته و نادیده گرفتن طبیعت()1994-1974

سطح چهارم
تحوالت

چندین نشت نفت نظیر اکسون والدز(دهه )1934
پروتکل مونترال (عهد نامه ای برای خارج کردن مواد مخرب
الیه اوزون از چرخه) ()1934

سطح پنجم
تحوالت

بیانیه آینده مشترک ما ()1937
گزارش آینده مشترک ما (گزارش برانتلند) ()1937

تعیین اهداف اصلی دستیابی به توسعه پایدار ()1933

کنفرانس میان سران زمین در سازمان ملل ()1992
نشر کتاب جان الینگتون ()1933

سطح ششم
تحوالت

سطح هفتم
تحوالت

مقدمه دسته بندی سیستم های محیطی برای ساختمان ها
()1994
انتشار سیاست بین المللی انرژی()1991
ورود مسائل توسعه پایدار جهانی در معماری ()1991
)1992(Agenda 21

سطح هشتم
تحوالت

انتشار ایده سبز شدن خانه خودم ()1992
تشکیل انجمن ساختمان سبز آمریکا()1993( )USGBC
ایجاد رقابت ساختمان های سبز ()1993
شروع ایجاد سیستم های امتیاز دهی جهت ساختمان های
سبز()2441-1994

سطح نهم
تحوالت

تشکیل مؤسسه حفاظت از محیط زیست کلینگتون ()2446
راه اندازی برنامه مدارس سبز ()2447
ساخت ساختمان های مطرح پایدار و سبز تا پایان 2416
برنامه )2434( 2434

منبع  :نگارندگان

چشم انداز
آینده
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بحث و نتيجه گيری
پژوهش پیش رو به منظور بررسی تاریخچه و نحوه

معماری سبز و پایدار بیش از گذشته توجه نماید و در این

شکل گیر ی معماری سبز و پایدار ،پس از بررسی سیر تحوالت

خصوص آئیننامههایی مدون گردد ،که دستیابی به این مهم

در دوران های مختلف دریافت که این مسیر از آغاز تا به امروز از

انجام پژوهشهایی را در آینده اجتناب ناپذیر میگرداند.

روندی کامالً صعودی و رو به جلو برخوردار نبوده است بلکه در

با توجه به موارد فوق الذکر پیشنهاداتی که در جهت

بعضی از دورانها روندی رو به عقب داشته و در بعضی از

تداوم و توسعه معماری سبز پایدار در تمامی سطوح در کشور

دورانها تغییری حاصل نشده است .بررسی سیر تحوالت

ایران ،در سه حوزه اصلی محیط زیست ،اجتماع ،و اقتصاد ،باید

دستیابی به معماری پایدار و سبز و علل اتفاقات رسیدن به

صورت پذیرد عنوان میگردد:

موقعیت حال بر ضرورت شناخت و بررسی تاریخچه جنبش

محيط زیست

پایداری به منظور ترسیم چشم انداز آینده و نقشه راهی برای

 تمام تصمیمات بنیادی در حوزه تخصصی معماری هم گام

آینده تأکید میکند .لذا میتوان اظهار داشت که به منظور

با سایر حوزه ها با توجه به سه رکن اصلی اجتماع ،محیط

حفظ این مسیر و دستیابی به اهداف غایی ،با توجه به مسیری

زیست ،اقتصاد گرفته شود.

که تا به امروز پیموده شده به منظور دستیابی به یک معماری

 اتخاذ تدابیر و برنامههایی برای افزایش آگاهی تمامی افراد

پایدار و سبز باید با یک نگرش جامع و کامل در سه عرصه کلی

جامعه بخصوص سازندگان از مزایای ساخت و ساز سبز پایدار

اجتماع ،محیط زیست و اقتصاد ،در حیطه معماری ،شهرسازی،

 اتخاذ تدابیری در جهت اصالح روند تولید محصوالت

و تمامی رشتههای مرتبط با آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی

ساختمانی با تمرکز اصلی بر حفظ محیط زیست و سالمتی بشر

نمود.

و سعی بازنگری در روند ساخت و ساز از منظر آلودگی و ایجاد
در پاسخ به مواقعی که لفظ پایداری و سبز بعضاً در بین

شبکه بازیافت مصالح ساختمانی

متخصصین این عرصه به جای یکدیگر بکار گرفته میشود و در

 ترغیب سازندگان به استفاده از مصالح و تکنیک های

پاسخ به این سؤال که معماری سبز بهتر است یا پایدار؟ الزم

ساختمانی که کمترین آسیب را برای محیط زیست و بشر به

است که بیان شود معماری پایدار و سبز دو مقوله کامالً مجزا و

همراه دارند.

دارای اهداف مشترک هستند و معماری سبز راهی برای رسیدن

 سعی در معاصر سازی تکنیک هایی معماری سنتی ایران

به معماری پایدار محسوب می شود باید همچنین عنوان داشت

در جهت حفظ محیط زیست

که با توجه به سیر جهانی این جنبش و ضرورت حفظ و ارتقا

اجتماع

آن در سطح جهانی و تقویت آن در ایران ،مطابق با نمودار

 اتخاذ کوششی همگانی در جهت یادآوری فرهنگ غنی

شماره  6ما به دنبال معماری سبز پایدار هستیم و نه معماری

ایرانی و اتخاذ راهکارهایی در جهت تداوم فرهنگ ایرانی

پایدار یا معماری سبز به تنهایی .چنین حساسیتی سبب می-
شود در تحقق معماری سبز در نقاط مختلف کشور در قواعد و

 سعی در نوباروری و نوزایش فرهنگ اصیل ایرانی در قالب
معماری مدرن ایرانی و حذف تقلید کورکورانه از معماری دیگر

دستور العملهای آن بازنگریهای زمینه گرایانه ای الزم باشد و

سبکها

از تکرار اشتباهات بزرگ گذشته در این زمینه پرهیز گردد .لذا

 صدور دستورالعمل هایی در سطح تصمیمات مسئوالن جهت

به منظور همگامی کشور ایران با این مسیر جهانی الزم است که
صنع ت ساخت و ساز به نوبه خود در تمامی مراحل طراحی،
ساخت و ساز و نگهداری به اهداف و روشهای دستیابی به

تدوین اصولی جهت حفظ فرهنگ غنی ایرانی در طراحی اجزای
ساختمان بخصوص نمای ساختمان ها و فضاهای شهری
اقتصاد
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کليائی و همكاران

 تدوین چشم انداز و برنامه ای جهت دستیابی به چشم انداز

 -2عنبری روزبهاانی ،ن ،قیاابکلو ،ز ، 1337 ،پایادار ساازی

مورد نظر در جهت کاهش مصرف انرژی و منابع تجدیدی ناپذیر

معماری ،ریز اقلیم ها ،پوساته هاای ساازگار و تاأثیرات

 اتخاذ تدابیری جهت ایجاد سیستم هایی نظیر  LEEDبه

آنها بر ساختار معماری ،پایان نامه کارشناسای ارشاد،

منظور ارزیابی ساختمانها از منظر کاهش مصرف انرژی

دانشگاه تهران.

متناسب با شرایط ایران
 اتخاذ تدابیری جهت الزام طراحان و پیمانکاران و سازندگان
در خصوص رعایت استانداردهای مدون مربوط به کاهش

 -3ابتکار ،ت ،1337 ،1337 ،دل در هوای پااک ،انتشاارات
سازمان حفاظت از محیط زیست.
 -4عتااابی ،ف ،ناااظمی ،م ،صاادیقی ،ا ع ،تااوکلی ،ن،1339 ،

مصرف انرژی

بررسی تعهدات و مقررات کنوانسیون تغییرات آبوهوا و

 سعی در آموزش و شناخت همه افراد جامعه بخصوص دست

ارزیابی نحوه اجرای آن در جمهوری اسالمی ایران ،علوم

اندرکاران صنعت ساخت و ساز با فناوری های نوین ساخت و

و تکنولوژی محیط زیست ،دوره دوازدهم ،شماره.2

ساز جهت تحقق معماری سبز پایدار نظیر فناوری دیوار سبز،

 -5کاامرانی کسامایی ،ح ،1339 ،مجتماع زیساتی پایادار،

نمای دو پوسته ،سلول های فتوولتائیک و ...

کارشناسی ارشد دانشاگاه آزادد واحاد علاوم تحقیقاات

 سعی در معاصر سازی تکنیک هایی معماری سنتی ایران در

تهران ،ایران.

جهت کاهش مصرف انرژی

 -6ادی کریگیل ،ب ،مدل سازی اطالعات ساختمان سبزک
طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطالعات
ساختمان ،ترجمه :روانشاد نیا ،مهادی؛ قنباری مطلاق،
مهران ،انتشارات سیمای دانش.1393 ،

نمودار  – 1در سه رویكرد فوق معماری سبز غير پایدار
غير منطقی و خطر آفرین است  .معماری پایدار و غير
سبز اگر چه ضروری و غير کيفی است و آنچه الگوی
مطلوبی برای آینده ایران است معماری سبز و پایدار
خواهد بود ( .منبع :نگارندگان )
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