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ساخت و ساز پایدار با تأکید بر مصالح ساختمانی و نوع طراحی
1صدیقه میمندي پاریزي

چکیده

وطراحیامورمتصدیان.دادتوان به فرآیند ساخت و ساز نسبت شود را میهاي محیطی میهایی که منجر به زیانامروزه بیشتر آلودگی
محیطبرايکهساختمانیمصالحازاستفادههمچونمسائلینمودنرعایتباتوانندمیهاساختمانازکنندگاناستفادههمینطوروتوسعه
این مقاله . ها بکاهندتا حدود بسیار زیادي از میزان این آلودگیساختمانازمناسبياستفادهوبومیهايطراحیازاستفادهندارد،ضرري

اولین اصلی را .، به اصولی برسدی در زمینه استفاده از مصالح و طراحی ساختمان هاي مربوط به معماري سنتدرصدد است با بررسی موارد
اصل .ها و مصالح ساختمانی استها، زیرساختتوان از معماري سنتی آموخت اولویت دادن به حفظ و استفاده مجدد از ساختمانکه می

اصل وهاي محیطی استاصل سوم به حداقل رساندن تاثیرات خسارت.ايدوم عبارتست از استفاده از مصالح ساختمانی بومی و منطقه
.چهارم مرتبط ساختن توسعه به شرایط محیطی منطقه است

پایداري، ساخت و ساز پایدار، مصالح ساختمانی، طراحی: واژه هاي کلیدي

مقدمه
بیشتر . باشدن در معرض خطر میزي حفاظتی اامروزه همگان به این امر اذعان دارند که زمین در حال گرم شدن و الیه

. انرژيهاي فسیلی است براي تولیدحاصل استفاده از سوخت–که سهم زیادي را در گرم شدن زمین دارد –هاي جوي آلودگی
هاي مخرب مدفون شدن برخی جزایر حاصلخیز در زیر آب و افزایش طوفانثیرات احتمالی آن،امروزه گرم شدن زمین و تأ

اما آنچه بیان شد تنها بخشی از خطرات زیست محیطی است که ریشه در .آیندبخشی از دانش هر فرد معمولی به حساب می
اضافه بر روي آبگیرهاي آلودگی منابع آب، بار: سایر خطرات عبارتند از. نوع زندگی شهري مرسوم بر روي کره زمین دارد

هاي زیانهایی که منجر به بیشتر آلودگی. هاي اسیدي و آلودگی هوا در شهرهاهاي بزرگ، بارانطبیعی همچون مدخل رودخانه
هاي فسیلی مصرف شده در درصد از مجموع سوخت50مثال .توان به فرآیند ساخت و ساز نسبت دادشود را میمحیطی می

عالوه بر این تولید مصالح ساختمانی، حمل آنها به . رودها به کار میستفاده و دادن خدمات به ساختماندر استقیمأجهان م
ها دهی به ساختماناستفاده و سرویس. نقاط مربوط و نصب آنها، به عنوان بخشی از یک ساختمان نیازمند مصرف انرژي است

درصد گازهاي 25دهد که این میزان یعنی ن را به خود اختصاص میاکسید کربن تولید شده در جهادرصد از دي50به تنهایی 
]١[.اي موجود در جهانگلخانه
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استفادههمچونمسائلینمودنرعایتباتوانندمیهاساختمانازکنندگاناستفادههمینطوروتوسعهوطراحیامورمتصدیان
تا حدود بسیار ساختمانازمناسبياستفادهوبومیهايطراحیازاستفادهندارد،ضرريمحیطبرايکهساختمانیمصالحاز

ردپاي«مفهومدركازهاطرحاین. طرح هایی وجود دارند که حساس به انرژي هستند. ها بکاهندزیادي از میزان این آلودگی
کهفضاییمیزان: ازعبارتستدادارائهساختمانردپايازتوانمیکهتعریفیترینساده. شودمیآغازساختمان»انرژي

ساختارحفظبرايالزمانرژي: داردچنینیاینتعریفیمقیاساینازاستفادهباانرژيردپاي. دهدمیپوششساختمان
:شودمیزیرمواردشاملوحیاتشمدتطولدرساختمان

یعنی انرژي و منابعی که در ساخت و حمل مصالح ساختمانی مصرف شده به –هاي محیطی موجود در ساختمان سرمایه) 1
.عالوه انرژي صرف شده در مهیا ساختن مکان ساخت و ساز و نهایتا بناي ساختمان

کند یاد می» انرژي درآمد«این انرژي که وال و وال از آن به . انرژي مصرف شده براي حفظ توسعه و دادن خدمات روزانه) 2
.ت به میزان سه برابر انرژي صرف شده در بناي ساختمان باشدممکن اس

.انرژي صرف شده توسط ساکنان براي رفت و آمد به سایر نقاط شهر) 3
.و نهایتا انرژي الزم براي ویران نمودن ساختمان و هموار نمودن سطح در پایان عمر آن) 4

استخراج منابع در جهت ساخت مصالح ساختمانی و . ثر سازدأتواند محیط را متق دیگري نیز میفرآیند ساخت و ساز از طری
استخراج معادن سنگ براي به وجود . اندازهاي طبیعی بگذاردتواند تاثیر بسیار زیادي را بر چشمفرآیند ساخت مربوطه می

بسیار نامطلوبی را بر محیط ریزي یا براي فراهم آوردن گل الزم براي ساخت آجر تاثیر هاي مخروطی الزم براي بتونآوردن توده
حرکتی این مسیرهاي. انداز جذاب یک منطقه را از بین ببرنداین امور ممکن است براي چند دهه چشم. گذاردزیست می

عالوه بر این آنچه ظاهرا مشخص نیست زیان مصالحی است .کننددار میمعادن سنگ نیز زیبایی محیط اطراف خود را خدشه
هاي بارانی آورده شده و باعث تخریب این هاي جنگلی سختی که از جنگلشوند همچون چوبارد کار میکه از مکانی دیگر و

.هایی که عالوه بر زیبایی، کار تصفیه هوا را نیز بر عهده دارندجنگل.گردندهاي تجدیدناپذیر میجنگل
ائه دهد و این نقطه آغاز طراحی پایدار ساختمان تلقی تواند تحلیل دقیق از تاثیر توسعه بر انرژي را به ما ارمی» ردپاي انرژي«

]٢[.شودمی

پابر جا و ماندگارساخت و ساز 
ها در سنت فراموش این ایده. هاي پایدار نیاز به جستجوي چندانی نیستهاي گوناگون در مورد ساختمانبراي یافتن ایده

حلی در جهت مرتفع نمودن مشکالت زیست محیطی یافتن راهاما براي . خورندي ساخت و ساز ما به وفور به چشم میشده
قید و بند معماري سنتی از منابع طبیعی براي ي بیتوان به معماري با شکوه گذشته تکیه کرد و آن به دلیل استفادهامروز نمی

ه براي الهام گرفتن امروز.باشدمحکوم به رد شدن می21معماري سبز مربوط به قرن ساخت و ساز است، امري که از لحاظ
که به –طراحی مناسب شهري.ي کار خود قرار داده باشدرا سرلوحه» ساخت و ساز ماندگار«باید به رویکردي توجه نماییم که 

ي تنظیم لزوما حاصل همنشینی آثار با شکوه معماري نیست بلکه اغلب نتیجه–باشد معناي سازماندهی فضاي عمومی می
زرگ و زیبا در ساختاري است که مراکز تجاري، آموزشی و سایر مؤسسات شهري را شامل شده و باعث به هاي نه چندان بخانه

هایی است از روش ساخت و ساز ماندگار یکی از اهداف این بخش آموختن درس. شودي حیاتی شهر میحرکت در آمدن چرخه
هاي شهري هاي ساخت و ساز در گذشته محیطن سنتای. اندموجود در سنت ملی کسانی که این اصطالح را به وجود آورده

]٣[. اندوجود آوردهه بسیار جذابی را ب

ساختمان . چندان هم ساده نیست» اخت مجدد؟حفاظت، یا تخریب و س«یا » ساختن یا نساختن؟«پاسخ به سواالتی همچون 
هاست مگر به معناي به هدر دادن آن سرمایهتخریب آنها : هاي انرژي را در خود جاي داده استهاي موجود در واقع سرمایه

اما . شوداستفاده نماییم که معموال به دلیل کیفیت پایین آنها این کار انجام نمیاز مصالح موجود در آنها را مجددأ اینکه برخی 
جهیزات جدید ، تتعمیر و نگهداري: هاي انرژي باشدیک ساختمان موجود ممکن است در موارد زیر نیازمند وارد نمودن سرمایه
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کند یاد می» انرژي درآمد«این انرژي که وال و وال از آن به . انرژي مصرف شده براي حفظ توسعه و دادن خدمات روزانه) 2
.ت به میزان سه برابر انرژي صرف شده در بناي ساختمان باشدممکن اس

.انرژي صرف شده توسط ساکنان براي رفت و آمد به سایر نقاط شهر) 3
.و نهایتا انرژي الزم براي ویران نمودن ساختمان و هموار نمودن سطح در پایان عمر آن) 4

استخراج منابع در جهت ساخت مصالح ساختمانی و . ثر سازدأتواند محیط را متق دیگري نیز میفرآیند ساخت و ساز از طری
استخراج معادن سنگ براي به وجود . اندازهاي طبیعی بگذاردتواند تاثیر بسیار زیادي را بر چشمفرآیند ساخت مربوطه می

بسیار نامطلوبی را بر محیط ریزي یا براي فراهم آوردن گل الزم براي ساخت آجر تاثیر هاي مخروطی الزم براي بتونآوردن توده
حرکتی این مسیرهاي. انداز جذاب یک منطقه را از بین ببرنداین امور ممکن است براي چند دهه چشم. گذاردزیست می

عالوه بر این آنچه ظاهرا مشخص نیست زیان مصالحی است .کننددار میمعادن سنگ نیز زیبایی محیط اطراف خود را خدشه
هاي بارانی آورده شده و باعث تخریب این هاي جنگلی سختی که از جنگلشوند همچون چوبارد کار میکه از مکانی دیگر و

.هایی که عالوه بر زیبایی، کار تصفیه هوا را نیز بر عهده دارندجنگل.گردندهاي تجدیدناپذیر میجنگل
ائه دهد و این نقطه آغاز طراحی پایدار ساختمان تلقی تواند تحلیل دقیق از تاثیر توسعه بر انرژي را به ما ارمی» ردپاي انرژي«

]٢[.شودمی

پابر جا و ماندگارساخت و ساز 
ها در سنت فراموش این ایده. هاي پایدار نیاز به جستجوي چندانی نیستهاي گوناگون در مورد ساختمانبراي یافتن ایده

حلی در جهت مرتفع نمودن مشکالت زیست محیطی یافتن راهاما براي . خورندي ساخت و ساز ما به وفور به چشم میشده
قید و بند معماري سنتی از منابع طبیعی براي ي بیتوان به معماري با شکوه گذشته تکیه کرد و آن به دلیل استفادهامروز نمی

ه براي الهام گرفتن امروز.باشدمحکوم به رد شدن می21معماري سبز مربوط به قرن ساخت و ساز است، امري که از لحاظ
که به –طراحی مناسب شهري.ي کار خود قرار داده باشدرا سرلوحه» ساخت و ساز ماندگار«باید به رویکردي توجه نماییم که 

ي تنظیم لزوما حاصل همنشینی آثار با شکوه معماري نیست بلکه اغلب نتیجه–باشد معناي سازماندهی فضاي عمومی می
زرگ و زیبا در ساختاري است که مراکز تجاري، آموزشی و سایر مؤسسات شهري را شامل شده و باعث به هاي نه چندان بخانه

هایی است از روش ساخت و ساز ماندگار یکی از اهداف این بخش آموختن درس. شودي حیاتی شهر میحرکت در آمدن چرخه
هاي شهري هاي ساخت و ساز در گذشته محیطن سنتای. اندموجود در سنت ملی کسانی که این اصطالح را به وجود آورده

]٣[. اندوجود آوردهه بسیار جذابی را ب

ساختمان . چندان هم ساده نیست» اخت مجدد؟حفاظت، یا تخریب و س«یا » ساختن یا نساختن؟«پاسخ به سواالتی همچون 
هاست مگر به معناي به هدر دادن آن سرمایهتخریب آنها : هاي انرژي را در خود جاي داده استهاي موجود در واقع سرمایه

اما . شوداستفاده نماییم که معموال به دلیل کیفیت پایین آنها این کار انجام نمیاز مصالح موجود در آنها را مجددأ اینکه برخی 
جهیزات جدید ، تتعمیر و نگهداري: هاي انرژي باشدیک ساختمان موجود ممکن است در موارد زیر نیازمند وارد نمودن سرمایه
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در نتیجه ساخت یک ساختمان . ممکن است حفظ یک ساختمان کهنه نیازمند صرف انرژي فراوانی باشدبندي و نهایتأو عایق
هاي انرژي موجود در ساختمان پیشین و صرف انرژي براي جدید به جاي یک ساختمان قدیمی نیازمند به هدر دادن سرمایه

بندي شده باشد و از انرژي خورشیدي هم استفاده عایقر صورتی که ساختمان جدید کامألا دام. ساخت ساختمان جدید است
در طول عمر یک تحلیل یک بازرسی انرژي . ماندنماید در این صورت منابع تجدیدناپذیر انرژي دست نخورده باقی می

ترین نتیجه به منابع عمومی به ار و نزدیکسازد تا در مورد سازگارترین نتیجه با قواعد توسعه پایدساختمان ما را قادر می
]۴[.قضاوت بنشینیم

پیش از صنعتی . هاي قدیمی را در گذشته یافتهاي زیادي از استفاده مجدد، تعمیر و مرمت و گسترش ساختمانتوان مثالمی
مدل بدهند و به هیچ هاي جدید از آن تغییر شکل و شدن ممکن بود یک ساختمان هر چند مهم را براي تطبیق با استفاده

کنیم در کار خود دخیل ها مشاهده میعنوان احساسات و عواطف را آن طور که امروزه در فرآیندهاي تغییر مدل ساختمان
هاي معماري گوناگونی اسلوبي ترکیبدهندهبراي مثال بررسی بسیاري از کلیساهاي محلی در انگلستان نشان. کردندنمی

الح ساختمانی و سایر در آن زمان براي تغییر مدل دیوارهاي قدیمی، مص. اندبه کار گرفته شدهاست که در طول چند قرن 
ن اسلوب معماري آن دوران با بهره شد و این در حالی بود که گسترش یک بنا با استفاده از آخریاستفاده میجزئیات مجددأ

ي این امر بناي ساختمانی خواهد بود که نتیجه. آمیخته بودگیري از مواد و مصالح موجود و حفظ وحدت در معماري بنا در هم 
ترین ویژگی شهرهاي قرون وسطاي به طرق هاي سکونت به عنوان معمولمحل. هاي آینده آن را تحسین خواهند نمودنسل

در حالی است شد و این مثال گاه اسکلت چوبی ساختمان قبلی در ساختمان جایگزین آن استفاده می. شدندگوناگونی حفظ می
18هاي مربوط به قرن هاي مربوط به قرون وسطی چهره را در زیر مدلکه در برخی شهرها همچون استامفورد تمام ساختمان

تر، در ساختن یمیهاي مربوط به یک معبد قدترین ساختمان یعنی پارتنون از بخشحتی در کالسیک. اندبه بعد پنهان نموده
توان از درسی که می. مجددا استفاده شده است) یونان–واقع در آکروپلیس (ن مکان ساخته شده اکنون در آساختمانی که هم

شناختی بنا توجه کرد و به آن احترام گذاشت بلکه باید بر تنها باید به فرم زیباییهاي یاد شده گرفت این است که نه نمونه
اختمان، این منابع محدود مصالحی هستند که ساختمان را با آنها در مورد س: ي استفاده از منابع محدود نیز نظارت نمودنحوه

امروزه اغلب مردم، نماي ساختمان که از لحاظ زیبایی هم چندان قابل توجه نیست را با صرف انرژي، پول و ]۵[. کنندبنا می
س نوع استفاده از ساختمان اما در پشت این ظاهر حفظ شده داخل ساختمان را بر اسا.کنندزمان فراوانی تقویت و حفظ می

ترین راه آن است تردید معقوالنهبی. دهند و این همان رویکرد احساسی و عاطفی است که پیش از این به آن اشاره شدتغییر می
باید به هر گونه این امر–بندي ساختمان مثال عایق–که در صورت نیاز به تغییر نما به دلیل مالحظات حفاظتی براي انرژي 

متاسفانه . شودشناختی اولویت داده شود چرا که این مطلب براي رسیدن به پایداري امري ضروري تلقی میحظات زیبایی مال
شد ناتوان هایی موثر همچون آنچه در شهرسازي سنتی به کار گرفته میحلرسد که طراحی مدرن در دستیابی به راهبه نظر می

دل حفاظتی استفاده شده در استامفورد ممکن نیست؛ جایی که تمام نماي ساختمان در حال حاضر یافتن مدلی بهتر از م. است
سوزي بزرگ لندن این رویکرد، رویکردي بود که پس از آتش. یافتبراي مدرن کردن و همینطور ضد آتش کردن آن تغییر می

]۶[.اتخاذ شد

مصالح ساختمانی
برخی از این مصالح همچون خاك رس و گل، آماده ساختن یک . منبع ساخت تمامی انواع مصالح ساختمانی خاك است

. خاك ساخته شده استکنند که از هایی زندگی میاکثر قریب به اتفاق مردم این سیاره در خانه. ساختار به دست بشر هستند
چون شاهکارهاي شناختی به درجات باالیی برسد همتواند از لحاظ ساختاري و زیباییهاي ساخته شده از خاك میساختمان

هاي گوناگون معماري هاي گوناگونی براي استفاده از خاك وجود دارد که هر یک شامل اسلوبروش. در نیجریه2مهندسی هاسا

2 Hausa
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مدل بدهند و به هیچ هاي جدید از آن تغییر شکل و شدن ممکن بود یک ساختمان هر چند مهم را براي تطبیق با استفاده

کنیم در کار خود دخیل ها مشاهده میعنوان احساسات و عواطف را آن طور که امروزه در فرآیندهاي تغییر مدل ساختمان
هاي معماري گوناگونی اسلوبي ترکیبدهندهبراي مثال بررسی بسیاري از کلیساهاي محلی در انگلستان نشان. کردندنمی

الح ساختمانی و سایر در آن زمان براي تغییر مدل دیوارهاي قدیمی، مص. اندبه کار گرفته شدهاست که در طول چند قرن 
ن اسلوب معماري آن دوران با بهره شد و این در حالی بود که گسترش یک بنا با استفاده از آخریاستفاده میجزئیات مجددأ

ي این امر بناي ساختمانی خواهد بود که نتیجه. آمیخته بودگیري از مواد و مصالح موجود و حفظ وحدت در معماري بنا در هم 
ترین ویژگی شهرهاي قرون وسطاي به طرق هاي سکونت به عنوان معمولمحل. هاي آینده آن را تحسین خواهند نمودنسل

در حالی است شد و این مثال گاه اسکلت چوبی ساختمان قبلی در ساختمان جایگزین آن استفاده می. شدندگوناگونی حفظ می
18هاي مربوط به قرن هاي مربوط به قرون وسطی چهره را در زیر مدلکه در برخی شهرها همچون استامفورد تمام ساختمان

تر، در ساختن یمیهاي مربوط به یک معبد قدترین ساختمان یعنی پارتنون از بخشحتی در کالسیک. اندبه بعد پنهان نموده
توان از درسی که می. مجددا استفاده شده است) یونان–واقع در آکروپلیس (ن مکان ساخته شده اکنون در آساختمانی که هم

شناختی بنا توجه کرد و به آن احترام گذاشت بلکه باید بر تنها باید به فرم زیباییهاي یاد شده گرفت این است که نه نمونه
اختمان، این منابع محدود مصالحی هستند که ساختمان را با آنها در مورد س: ي استفاده از منابع محدود نیز نظارت نمودنحوه

امروزه اغلب مردم، نماي ساختمان که از لحاظ زیبایی هم چندان قابل توجه نیست را با صرف انرژي، پول و ]۵[. کنندبنا می
س نوع استفاده از ساختمان اما در پشت این ظاهر حفظ شده داخل ساختمان را بر اسا.کنندزمان فراوانی تقویت و حفظ می

ترین راه آن است تردید معقوالنهبی. دهند و این همان رویکرد احساسی و عاطفی است که پیش از این به آن اشاره شدتغییر می
باید به هر گونه این امر–بندي ساختمان مثال عایق–که در صورت نیاز به تغییر نما به دلیل مالحظات حفاظتی براي انرژي 

متاسفانه . شودشناختی اولویت داده شود چرا که این مطلب براي رسیدن به پایداري امري ضروري تلقی میحظات زیبایی مال
شد ناتوان هایی موثر همچون آنچه در شهرسازي سنتی به کار گرفته میحلرسد که طراحی مدرن در دستیابی به راهبه نظر می

دل حفاظتی استفاده شده در استامفورد ممکن نیست؛ جایی که تمام نماي ساختمان در حال حاضر یافتن مدلی بهتر از م. است
سوزي بزرگ لندن این رویکرد، رویکردي بود که پس از آتش. یافتبراي مدرن کردن و همینطور ضد آتش کردن آن تغییر می

]۶[.اتخاذ شد

مصالح ساختمانی
برخی از این مصالح همچون خاك رس و گل، آماده ساختن یک . منبع ساخت تمامی انواع مصالح ساختمانی خاك است

. خاك ساخته شده استکنند که از هایی زندگی میاکثر قریب به اتفاق مردم این سیاره در خانه. ساختار به دست بشر هستند
چون شاهکارهاي شناختی به درجات باالیی برسد همتواند از لحاظ ساختاري و زیباییهاي ساخته شده از خاك میساختمان

هاي گوناگون معماري هاي گوناگونی براي استفاده از خاك وجود دارد که هر یک شامل اسلوبروش. در نیجریه2مهندسی هاسا
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از خاك به عنوان مصالح ساختمانی براي اسکان افراد فقیر و کم درآمد در شهرهاي تازه بنا . تشناختی اسهاي زیباییو جاذبه
استفاده از خاك به عنوان مصالح ساختمانی کمترین زیان را به . شودي در حال توسعه نیز استفاده میشده واقع در کشورها

عالوه بر . دیگر نیازي به صرف انرژي براي حمل مصالح به محل بناي ساختمان نیستبراي مثال، : کندمحیط زیست وارد می
بدون آن که هیچگونه آلودگی به وجود آید و تمام آن مصالح به توان آن را تجزیه نمود این زمانی که وجود آن الزم نبود می

در میان مردمان هاسا رسم بر این بود که زمانی که . همان جایی بر خواهند گشت که از آن به وجود آمده بودند یعنی زمین
ریخت تبدیل به یک ن فرو میکردند و هنگامی که خانه به مرور زمامرد او را در زیر همان خانه دفن مییکی از اهالی خانه می

ي کهنی دارد که منعکس خاك سطحی یا بام زمین تاریخچه.پرده شده بودگشت که در زیر آن به خاك سقبر براي فردي می
بام زمین هم اکنون نیز داراي . باشد و به عنوان سپري است در برابر گرما، سرما و باراني ارزش خاك و زمین میکننده

ي متراکم امروزي می رزش در توسعهي فضاهاي باز با ادهندهدر مراکز شهري دنیاي مدرن است و تشکیلپتانسیل فراوانی
اي سازي کیفیت هوا، اصالح جزئی شرایط آب و هوایی و حفظ آب باران و فراهم آوردن زمینهباشد و همچنین قادر به بهینه

]٧[.براي کشاورزي شهري است

-میتیرهاي چوبی هم یکی از مصالح ساختمانی مهمی است که در گذشته از آن هم براي ساخت خانه و هم تزیین آن استفاده 
هاي دیگر آن این است که بازیافت آن در هنگامی که ساختمان مورد نظر کارایی خود را از دست داده یکی از ویژگی. شده است

توان از طریق کاشتن درختان و پرورش آنها بدست آورد و زمانی که اي چوبی را میعالوه بر این تیره. باشد کاري آسان است
در . توان آنها را به طبیعت باز پس دادبدون ایجاد هر گونه آلودگی می–اگر آنها را نسوزانیم –عمر مفید آنها به پایان رسید 

چوبی مناسب براي ساخت و ساز غالبا وارداتی هستند امروزه تیرهاي . بریتانیاي قرون وسطی تیر چوبی یک محصول خانگی بود
]۴[. باشدحمل و نقل میي فراوانو این امر مستلزم صرف هزینه

گیري در مورد کم تصمیم. اکثر مصالح ساختمانی بر خالف خاك و تیرهاي چوبی چندان رابطه خوبی با محیط زیست ندارند
البته هر . باشدمین بین فاکتورهاي گوناگونواي پیچیده و نیازمند ایجاد توازآورترین ترکیب در مصالح ساختمانی مسئلهزیان

.رساند و تفاوت در میزان آسیب وارده استالنفسه به محیط زیست آسیب مینوع ساخت و سازي فی
. به کار رفتهاولین موردي که در انتخاب نوع مصالح ساختمانی باید مدنظر قرار داد میزان انرژي است که براي ساخت آنها

با در نظر ]۵[.»ز بودن آن استانرژي مصرف شده براي تولید مصالح ساختمانی یک بنا شاخصی براي دانستن میزان سب«
کم، . گروه تقسیم نمود3توان آنها را به گرفتن این فاکتور یعنی میزان انرژي صرف شده در ساخت مصالح ساختمانی می

.گیري شده استهر کیلوگرم اندازهدر واحد کیلووات ساعت در1جدول ]٨[) 1جدول(متوسط و زیاد 

]٨[میزان انرژي صرف شده در ساخت مصالح ساختمانی: 1جدول 

میزان انرژي صرف شده مصالح ساختمانی
Kwh/Kg

مصالح 
کم انرژي

01/0شن و ماسه
1/0چوب
2/0بتون

4/0آجر ماسه آهکی
5/0بتون سبک

مصالح 
با انرژي 

متوسط

0/1تخته گچی
2/1آجر
5/1آهک

2/2سیمان
9/3کاريفیبر معدنی عایق
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توان از طریق کاشتن درختان و پرورش آنها بدست آورد و زمانی که اي چوبی را میعالوه بر این تیره. باشد کاري آسان است
در . توان آنها را به طبیعت باز پس دادبدون ایجاد هر گونه آلودگی می–اگر آنها را نسوزانیم –عمر مفید آنها به پایان رسید 

چوبی مناسب براي ساخت و ساز غالبا وارداتی هستند امروزه تیرهاي . بریتانیاي قرون وسطی تیر چوبی یک محصول خانگی بود
]۴[. باشدحمل و نقل میي فراوانو این امر مستلزم صرف هزینه

گیري در مورد کم تصمیم. اکثر مصالح ساختمانی بر خالف خاك و تیرهاي چوبی چندان رابطه خوبی با محیط زیست ندارند
البته هر . باشدمین بین فاکتورهاي گوناگونواي پیچیده و نیازمند ایجاد توازآورترین ترکیب در مصالح ساختمانی مسئلهزیان

.رساند و تفاوت در میزان آسیب وارده استالنفسه به محیط زیست آسیب مینوع ساخت و سازي فی
. به کار رفتهاولین موردي که در انتخاب نوع مصالح ساختمانی باید مدنظر قرار داد میزان انرژي است که براي ساخت آنها

با در نظر ]۵[.»ز بودن آن استانرژي مصرف شده براي تولید مصالح ساختمانی یک بنا شاخصی براي دانستن میزان سب«
کم، . گروه تقسیم نمود3توان آنها را به گرفتن این فاکتور یعنی میزان انرژي صرف شده در ساخت مصالح ساختمانی می

.گیري شده استهر کیلوگرم اندازهدر واحد کیلووات ساعت در1جدول ]٨[) 1جدول(متوسط و زیاد 

]٨[میزان انرژي صرف شده در ساخت مصالح ساختمانی: 1جدول 
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شود و این در حالی است که در انرژي همچون شن و ماسه در مقیاس باال استفاده میدر کار ساخت و ساز از مصالح کم 
در صورتی که طراح . گیردجویی صورت میاستفاده از مصالح پر انرژي همچون استیل با پالستیک نهایت دقت و صرفه

یک از مصالح به کار رفته در ساختمان بخواهد کل انرژي صرف شده براي ساخت یک ساختمان را تخمین بزند باید وزن هر 
از این جدول می . دهدائه میتخمین انرژي صرف شده در سه نوع ساختمان را ار2جدول . را در اختیار داشته باشدساختمان 

د، کمترین میزان انرژي را صرف می هاي سنتی کوچک که مورد استفاده خانوادگی دارنتوان به این نکته پی برد که ساختمان
.کنند

]٨[مصرف انرژي در سه نوع ساختمان : 2ل جدو
انرژي صرف شده نهایینوع ساختمان

Kwh/Kg
1000خانگی
5000شرکت
10000صنعتی

میزان انرژي . هاي سنتی سازگاري بیشتري را با قواعد شهر پایدار دارندشود که ساختمانبر اساس این جدول مشخص می
مثال میزان انرژي خاك . صرف شده براي ساخت مصالح ساختمانی به کار رفته در یک بنا رابطه مستقیمی با فرآیند تصفیه دارد

به طور کلی مصالح کم . رسدمیKwh/Kg4/0یا گل صفر است در حالی که در فرم پخته شده آن یعنی آجر این میزان به 
توان اینطور بیان نمود که می. انرژي، کمترین میزان آلودگی را دارند چرا که انرژي کمتري براي ساخت آنها مصرف شده است

. البته در این مورد چند قید و شرط هم وجود دارد. انرژي داردبهتر است اولویت را به مصالح کمبراي داشتن یک شهر پایدار
تر شود اما به دلیل سبک بودن داراي تراکم انرژي کمی هستند و مهمر ساخت برخی از انواع عایق، انرژي زیادي مصرف مید

توانند در طول عمر خود نیاز به انرژي را تا می–هنگامی که به درستی استفاده شوند –کاري این چنینی آن که مصالح عایق
. دهندحد زیادي کاهش

سائلی که باید مورد توجه قرار گیرد انرژي صرف شده براي حمل مواد اولیه به کارخانه براي تولید مصالح یکی دیگر از م
. شدساختمانی و انرژي صرف شده براي حمل مصالح به محل ساخت و ساز است؛ همانطور که در مورد تیرهاي چوبی نیز بیان 

دیگر بر مزیت استفاده از آنها که همان میزان کم انرژي براي ها از کشورهاي زیان انرژي صرف شده براي وارد نمودن چوب
هاي سبز هاي ساخت و ساز پیش از صنعتی شدن در جهت یافتن جایگزینشاید بررسی سنت. کندمیباشد غلبهتولید آنها می

توان از خورد اما میالبته هیچگاه نباید حسرت بازگشت به دوران گذشته را . هاي موجود امروزي امري مفید باشدبراي روش
. هاي پایدار شهري استفاده نمودتجربیات آن دوران براي یافتن شکل

دهی، تزئین و نصب آنها در جزء آن دسته از ابزار ساختمانی هستند که شکل–و تا حدودي هم آجر –مصالحی همچون سنگ 
باشند و عالوه بر این باعث بیشتر شدن میزان کار و پاداش هاي قابل تجدید مینرژياما این امور تمامأ . فعالیت استبنا نیازمند
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اینکه فعالیت یک منبع قابل تجدید انرژي «: پوشاندشوند و در نتیجه یکی از قواعد جامعه پایدار را جامعه عمل میدر جامعه می
ی براي محیط زیست در نتیجه صرف این منبع انرژي براي تولید صنایع دست. آیداست یک اصل قاعده سبز به حساب می

هر پس بهتر است که مثأل . ز صرف کنیمقاعده دیگر آن است که تا حدي که ممکن است انرژي را به اندازه نیا. باشدمطلوب می
و همینطور تولید ... هاي متفاوتی را در خود جاي دهد؛ همچون آهنگري، نعلبندي، خیاطی، آرایشگري، نجاري و دهکده شغل

]٩[.»نیاز ساکنانش باشدي غذاي مورد کننده

هاي جدید با طول عمر زیاد و مصرف کم اکسید کربن بهتر است بر روي ساختمانبه دلیل نیاز ما به کاهش میزان انتشار دي
اي سبز شود و این امر نشانه آیندهها روز به روز در سراسر اروپا افزوده میتعداد اینگونه ساختمان. گذاري نماییمانرژي سرمایه

جویی فراوان هایی باعث صرفهچنین ساختمان.النفسه نوعی احکام معماري جذاب هستندها فیبسیاري از این ساختمان. تاس
در ساختن آنها مصالحی با انرژي صرف شده باال هم به کار شود که اگر باعث میشوند و این مسئلهانرژي در طول عمر خود می

ي میزان انرژي یک ساختمان که تا کنند، در نتیجهاکسید کربن محیط را جذب میاز آنجا که درختان دي. رود جبران شود
یعنی از . چند درخت تا حدودي کاهش دادتوان با کاشتکند را میحدودي همان خسارتی است که به محیط زیست وارد می

ساخت مصالح مورد نیاز ساختمان را اکسید کربن تولید شده در هنگام توان با کاشت میزان معینی درخت ديلحاظ تئوریک می
خوابه 3ي معمولی براي تولید مصالح مورد نیاز یک خانه«مثأل. وسعه ساخت و ساز پایدار استمعنی تجبران نمود و این به

ایجاد رابطه. »بران خواهد شدسال ج40درخت در طول مدت 20شود و این میزان با کاشت اکسید کربن تولید میتن دي20
آید و حرکتی ارزشمند است به سوي توسعه پایدار ساخت و ساز و کاشت درخت نوعی مالیات محیطی به حساب میبین 

.درست مثل تکیه بر مصالح ساختمانی محلی و صرف انرژي قابل تجدید فعالیت
. گذاردست میکاهش میزان انرژي صرف شده در ساخت ساختمان و در طول مدت عملکرد آن، تاثیرات مثبتی را بر محیط زی

توان از روي پایداري بومی مستلزم ارزیابی را می. با این حال مصرف انرژي تنها یکی از تاثیرات محیطی مصالح ساختمانی است
]١٠[. اي آنها و تولید ناچیز ضایعات توسط آنها شناسایی نمودطبیعت چرخه

طراحی ساختمان
ي سبز بودن ي درجهدهندهسازیم وجود دارند که نشاني آنها میوسیلهبرخی فاکتورها سواي مصالحی که ساختمان را به 

ي پایداري آن ساختمان در طول حیات بلند مدت خود و در عین حال سبز بودن یک ساختمان منعکس کننده. یک بنا هستند
رسی به آن، محیط و مکان ساختمان و میزان دست: انرژي توسط آن است و به عوامل مختلفی بستگی دارد همچونمصرف کم

.اطراف ساختمان، رابطه ساختمان با مکانی که در آن بنا شده و تاثیر ساختمان بر ساکنان و همینطور سازندگان آن
ي حمل و نقل اتومبیل تنها وسیلهي شهر بنا نمود به طوري کهتوان آن را در حومهاگر قرار است ساختمانی سبز باشد نمی

آید در طول مدت حیات ي سبز نمودن ساختمان بدست میجویی در انرژي که در نتیجهرفههاي شخصی باشد هر گونه ص
براي سبز بودن یک ساختمان اولین . ي صرف نمودن انرژي براي رفع نیازهاي ساکنان از بین خواهد رفتساختمان به وسیله

در نزدیکی سیستم حمل و نقل عمومی ومأیعنی یک ساختمان باید لز: استموردي که باید مدنظر قرار داد مکان ساختمان
اي باشد که بتوان آن را با پاي پیاده و یا با استفاده از دوچرخه ي آن با مراکز تجاري و اجتماعی به گونهقرار بگیرد و فاصله

ند مناسب تواهر مکان دیگري که این دو ویژگی را نداشته باشد مستلزم صرف انرژي زیاد براي جابجایی بوده و نمی. پیمود
]١١[.باشد

هاي گوناگون به سادگی انجام شود، هاي گوناگونی نمود و آماده کردن محیط آن براي فعالیتساختمانی که بتوان از آن استفاده
، اغلب عویق می افتدتدر طول مدت حیات خود نیازي به تغییرات خاص ندارد و تخریب و ساخت مجدد آن هم بسیار به 

در فرآیند طراحی این نوع . شوند که بر طبق اهداف صاحب یا همان سازنده آنهاستاي ساخته میبه گونههاساختمان
عه و فضاي عمومی شهر شده و تقریبأشود و توجه کمتري به جامها بیشترین توجه به مشتریان ابتدایی ساختمان میساختمان

توان براي داشتن تناسب با شده باشد را به سختی میساختمانی که اینگونه طراحی. شودهاي آینده نمیهیچ توجهی به نسل
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سازي سنتی به اختمانهاي سپذیري است که یکی از ویژگیاین امر در تضاد کامل با مفهوم انعطاف. اهداف جدید تغییر داد
نمود، جایی که واقع در لیورپول مشاهده3توان در میدان آبرکرمبايرا می» مستحکم«ي بارز یک طراحی نمونه. رودشمار می

داشتن .ییر کاربري یافته استردیف جرجین واقع در سه سوي میدان براي استفاده دانشگاه لیورپول تغمنازل مسکونی هم
پذیري هایی مرتبط با معماري است که داراي انعطافحلرویکرد سبز نسبت به طراحی شهري مستلزم حمایت از آن دسته راه

که به دلیل شکل هندسی و - یعنی داري نوعی طراحی باشند-ردیف جرجینل مسکونی همهمچون مناز-فراوانی باشند
]۶[.ساختار درونی قادر به هماهنگی با انواع موارد استفاده باشند

هاي اجرا شده در بررسی برخی فرم.طراح ساختمان امریست بسیار دشوارآل از لحاظ پایداري براي رسیدن به یک فرم ایده
در مناطق معتدل از لحاظ آب و هوایی و همینطور در مناطق گرم و خشک، به عنوان نقطه آغاز تحقیق در مورد گذشته 
.هاي معماري شهري که در عین حال ساده هم باشند بسیار مفید استنوآوري

ه از زمین صورت منظوري  چندتوان شهر پایدار دانست که در آن استفادهنظران اعتقاد دارند شهري را میبرخی از صاحب
منظوره مجزا شده هاي تکدر قالباست که در آن عملکردهاي شهري» شهر مدرنیست«ي عکس نظریهبربگیرد و این دقیقأ

هاي بزرگتر مثل محله یا منطقه به اعتبار شهر ها در یک ساختمان و همینطور در مقیاستوان به وسیله ادغام فعالیتمی. اند
متر انتخاب شود؛ ساختمان 10عرض هایی که داراي دو استفاده تجاري و مسکونی هستند بهتر استمانبراي ساخت. افزود

ترین نوع اسکان در اسکان دو سویه قابل انعطاف. متر دارند براي اسکان دو سویه مناسب نیستند10هایی که عرضی بیشتر از 
ها قابل دهیهاي دو سویه اکثر جهتدر خانه. رسدهاي اصلی میآب و هواي بریتانیاست که در آن نور آفتاب به تمامی اتاق

متر و ارتفاع 13تا 9هاي ساختمانی در شهرهاي شمال اروپا عبارتست از عرضی معادل یکی از استانداردهاي بلوك. قبول است
ور فراهم آوردن شرایط الزم هاي شیروانی براي حفاظت از ساختمان در برابر برف و باران و همینطبامطبقه که داراي پشت4

]١[.طبقه در اکثر شهرهاي اروپا وجود دارد6تا 3هاي ساختمانی خطی بلوك. بندي کامل ساختمان استبراي عایق

در شرایط سخت . اندهاي ساختمانی بر اساس شرایط مناطق گرم و خشک جهان شکل گرفتهها سایر فرمدر مقابل این نوع فرم
این شرایط ملزوماتی . شوداي است که تهویه طبیعی امري حیاتی تلقی میمناطق استوایی اوضاع به گونهو مرطوب آب و هوایی

ها باید عرضی معادل یک اتاق داشته باشند و در سراسر یک آل ساختمانبه طور ایده: کنندرا بر طراحی ساختمان تحمیل می
این امر در . اي براي تهویه کلی ساختمان تعبیه شودن دریچهبالکن قرار گرفته و در هر دو سوي ساختماسوي ساختمان

-اما در شرایط آب و هوایی خشک شکل سنتی ساختمان. صورتی که نخواهیم از دستگاه تهویه استفاده نماییم کامال ضروریست
]١٢[.شودمیها به صورت گود است و روشنایی و تهویه آنها از منابع ثانویه یا چند حیاط خلوت تامین 

هاي متعدد را دارند پلّکان و امکانات پذیر که قابلیت تغییر و استفادههاي سبز یا انعطافیکی از عناصر مهم در طراحی ساختمان
ه آن مثل پله و امکانات مربوط بهکند رازمانی که طراحی داخلی ساختمان براي استفاده متفاوت تغییر می. مربوط به آن است
- می» منطقه سخت«پله را به عنوان راهمعموأل. یازمند هزینه فراوانی استرا که تغییر دادن آن نچکنندپاگرد تغییري نمی

مکان . »حدود نکندنده را ماي طراحی شود که فضاي باقیمااین بخش از ساختمان بسیار سخت است و باید به گونه«. شناسند
توان فضاهاي متفاوتی را آرایش داد همچون دفترهاي میدر این فاصله . متر است20تا 10مناسب براي قسمت سخت بین 

.چنین ابعادي براي اهداف اسکان نیز مناسب است. کوچک یا بزرگ
بام، قسمتی از ساختمان است که تلف شدن حرارت را به آن نسبت پوشش ساختمان که عبارتست از دیوارهاي خارجی و پشت

هایی که نسبت پوشش ساختمان به سطح قابل استفاده آن کم باشد در ساختمان. دهند و باید آن را در برابر هوا عایق نمودمی
گردد و مصرف انرژي آنها هم در طول عمر شود بلکه براي ساخت، انرژي کمتري مصرف میي ساخت آن کم مینه تنها هزینه

چه براي ساخت و چه - ي انرژيهبا باال رفتن نسبت پوشش ساختمان به سطح قابل استفاده آن هزین. شودمفیدشان کمتر می
. بنابراین ساختمان پایدار ساختمانی است که این نسبت به حداقل برساند. یابدافزایش می-دهی پس از ساختبراي سرویس
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3، 2هاي هاي با نقشه مستطیلی ارجحیت دارند اما ساختمانهاي یک طبقه با نقشه مربعی از این لحاظ بر ساختمانساختمان
]١٠[.طبقه به لحاظ مصرف انرژي داراي بهترین حالت هستند4یا 

هاي تواند باعث کاهش میزان مصرف انرژي شود سنّتسازگار نمودن طراحی ساختمان با شرایط آب و هوایی محیط نیز می
طق مسکونی در اي است که مناسنّت اسکان در مناطق سردسیر به گونه. تواند کمک شایانی به حساب آیدبومی در این راه می

نماي شمالی ساختمان معموال . شمالی در امان باشنددگیرند تا از بادهاي سرزیر پیشانی و در قسمت جنوبی یک تپه قرار می
چنین نقشه . کنندشود که حداکثر نور خورشید را جذب میهاي اصلی میداراي منافذ کمی است و قسمت جنوبی شامل پنجره

توان از این مدل اینگونه برداشت می. داشته باشدهاي فراوانی را براي طراحی سبز ساختمان دربررستواند دو تعیین مکانی می
اي باشد که در آن محور اصلی از شرق به غرب آل ساختمانی در شرایط آب و هوایی ما باید به گونهنمود که طراحی ایده

اندازهاي زیبا یا گرم نمودن زیاد نیازي یابد که به چشمقسمت رو به شمال ساختمان باید به اموري اختصاص . طراحی شود
کند که بین سرماي بیرون و گرماي درون ساختمان در واقع نماي شمالی ساختمان همچون دیواري عمل می. نداشته باشد

حتی آشپزخانه توان به انباري، توالت یاتوان آنها را در قسمت شمالی جاي داد میهایی که میاز جمله مکان. شودحائل می
اي بزرگ تعبیه پنجره . اتاق نشیمن یا خوابگیرند عبارتند از هایی که در قسمت جنوبی قرار میاشاره نمود و در مقابل مکان

]٢[.دهدي نور است بلکه حرارت خورشیدي را هم به داخل نفوذ میکنندهنه تنها فراهمدر قسمت جنوبی مطلوب است چرا که 

. بندي شده است را فراهم سازددرصد از گرماي مورد نیاز یک ساختمان که به خوبی عایق20تواند ساالنه انرژي خورشیدي می
براي جذب حداکثر انرژي . اما براي دستیابی به این منظور باید برخی نکات را در طراحی نقشه ساختمان رعایت نمود

اي به سمت شرق یا رجهد30ي ي زاویهابه محور جنوب دارها را در دیوارهایی تعبیه نمود که نسبت خورشیدي باید پنجره
]۶[.غرب باشند

توان به جذب هاي ارزان و در عین حال منطبق بر فرهنگ دانست که از طریق آن میتوان یکی از روشساخت گلخانه را می
مستان بین هواي کرد که در زیک حائل مفید استفاده توان به عنوان از آن همچنین می. انرژي خورشیدي در منازل پرداخت

در صورتی که . بهترین مکان براي ایجاد گلخانه دیوارهاي جنوبی، شرقی یا غربی است. گیرددرون و بیرون ساختمان قرار می
تواند باعث تلف شدن حرارت در زمستان و ایجادآل باشد میگلخانه را به خوبی طراحی نکنیم، حتی اگر مکان آن هم ایده

شود و دیوارهایی که گلخانه را بر روي تهویه مناسب براي گلخانه امري ضروري تلقی می.از حد در تابستان شودگرماي بیش 
هایی که با هدف استفاده از گلخانه ساختمان. هاي دو جداره باشدبندي شده و داراي پنجرهکنیم باید به خوبی عایقآنها بنا می
تی گلخانه تولید غذا بوده است نقش سن. دهندانرژي را انجام میو حداکثر ذخیرههایی دلنشین هستند شوند مکانطراحی می

سقف تاقی خیابانی نیز جزء ویژگی اي و همچنیندهلیز شیشه. آوردهاي جدید را فراهم میو همچنین فرصت خلق طراحی
گیري از بر این آنها باعث افزایش بهرهعالوه . شوندهایی هستند که همچون گلخانه باعث تغییر و بهبود آب و هواي درونی می

]٢[.شوندهایی بسیار زیبا مینور طبیعی در ساختمان و به وجود آوردن ساختمان

گیرينتیجه
. هاي ارزنده استهاي توسعه پایدار هستند سرشار از درسهاي معماري بومی براي کسانی که به دنبال شکلسنت

چند به صورت ناخودآگاه صورت گرفته باشد انرژي توسط سازندگان قدیمی هررویکردهاي اتخاذ شده براي حفظ محیط و
ها، توان از معماري سنتی آموخت اولویت دادن به حفظ و استفاده مجدد از ساختماناولین اصلی را که می. قابل تقدیر است

توان تا آنجا که می.ايمصالح ساختمانی بومی و منطقهاصل دوم عبارتست از استفاده از. ها و مصالح ساختمانی استزیرساخت
. قابل تجدید صورت پذیردهاي غیرباید از مصالحی استفاده نمود که در ساخت و جابجایی آنها کمترین استفاده از انرژي

سازي و نصب آنها مصالحی که استخراج آنها بیش از اینکه نیازمند صرف انرژي باشد نیازمند نیروي کار است و همچنین آماده
تا آنجا که امکان . تر استآورد و استفاده معقولی از منابع دارد براي اهداف پایداري مناسبآسیبی به محیط زیست وارد نمی

دارد باید از استفاده از مصالحی که با حفظ محیط زیست همخوانی ندارند پرهیز نمود همچون مصالحی که سبب ایجاد مناظر 
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]٢[.دهدي نور است بلکه حرارت خورشیدي را هم به داخل نفوذ میکنندهنه تنها فراهمدر قسمت جنوبی مطلوب است چرا که 

. بندي شده است را فراهم سازددرصد از گرماي مورد نیاز یک ساختمان که به خوبی عایق20تواند ساالنه انرژي خورشیدي می
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اي به سمت شرق یا رجهد30ي ي زاویهابه محور جنوب دارها را در دیوارهایی تعبیه نمود که نسبت خورشیدي باید پنجره
]۶[.غرب باشند

توان به جذب هاي ارزان و در عین حال منطبق بر فرهنگ دانست که از طریق آن میتوان یکی از روشساخت گلخانه را می
مستان بین هواي کرد که در زیک حائل مفید استفاده توان به عنوان از آن همچنین می. انرژي خورشیدي در منازل پرداخت

در صورتی که . بهترین مکان براي ایجاد گلخانه دیوارهاي جنوبی، شرقی یا غربی است. گیرددرون و بیرون ساختمان قرار می
تواند باعث تلف شدن حرارت در زمستان و ایجادآل باشد میگلخانه را به خوبی طراحی نکنیم، حتی اگر مکان آن هم ایده

شود و دیوارهایی که گلخانه را بر روي تهویه مناسب براي گلخانه امري ضروري تلقی می.از حد در تابستان شودگرماي بیش 
هایی که با هدف استفاده از گلخانه ساختمان. هاي دو جداره باشدبندي شده و داراي پنجرهکنیم باید به خوبی عایقآنها بنا می
تی گلخانه تولید غذا بوده است نقش سن. دهندانرژي را انجام میو حداکثر ذخیرههایی دلنشین هستند شوند مکانطراحی می

سقف تاقی خیابانی نیز جزء ویژگی اي و همچنیندهلیز شیشه. آوردهاي جدید را فراهم میو همچنین فرصت خلق طراحی
گیري از بر این آنها باعث افزایش بهرهعالوه . شوندهایی هستند که همچون گلخانه باعث تغییر و بهبود آب و هواي درونی می

]٢[.شوندهایی بسیار زیبا مینور طبیعی در ساختمان و به وجود آوردن ساختمان

گیرينتیجه
. هاي ارزنده استهاي توسعه پایدار هستند سرشار از درسهاي معماري بومی براي کسانی که به دنبال شکلسنت

چند به صورت ناخودآگاه صورت گرفته باشد انرژي توسط سازندگان قدیمی هررویکردهاي اتخاذ شده براي حفظ محیط و
ها، توان از معماري سنتی آموخت اولویت دادن به حفظ و استفاده مجدد از ساختماناولین اصلی را که می. قابل تقدیر است

توان تا آنجا که می.ايمصالح ساختمانی بومی و منطقهاصل دوم عبارتست از استفاده از. ها و مصالح ساختمانی استزیرساخت
. قابل تجدید صورت پذیردهاي غیرباید از مصالحی استفاده نمود که در ساخت و جابجایی آنها کمترین استفاده از انرژي

سازي و نصب آنها مصالحی که استخراج آنها بیش از اینکه نیازمند صرف انرژي باشد نیازمند نیروي کار است و همچنین آماده
تا آنجا که امکان . تر استآورد و استفاده معقولی از منابع دارد براي اهداف پایداري مناسبآسیبی به محیط زیست وارد نمی

دارد باید از استفاده از مصالحی که با حفظ محیط زیست همخوانی ندارند پرهیز نمود همچون مصالحی که سبب ایجاد مناظر 
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هاي محیطی اصل سوم به حداقل رساندن تاثیرات خسارت. گردندهاي بارانی مید یا باعث تخریب جنگلشونناخوشایند می
در این راستا باید به اجراي طرح کاشت . آوردهر ساختمانی با هر نوع ساختی نوعی خسارت محیطی را به وجود می. است

ده براي ساخت مصالح ساختمانی آن ساختمان به مرور هاي ایجاد شدرخت به ازاي هر خانه پرداخت تا از طریق آن آلودگی
هایی اصل پنجم طراحی ساختمان. اصل چهارم مرتبط ساختن توسعه به شرایط محیطی منطقه است. زمان جبران شود

اید در ها بنکه ساختمانمنظوره انجام داد و نهایتا ایهاي چندهایی که بتوان از آنها استفادهپذیر است یعنی ساختمانانعطاف
. ه سادگی انجام پذیردهاي شهر بنقل عمومی قرار گیرند و ارتباط آنها با تمامی بخشومسیر حمل 
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