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 دهیچک

موجود زنده، مانند  کی یزندگ ایکه درطول عمر  یرونیب  طیعبارتست از مجموعه شرا یکل فیتعر کیدر ستیز طیمح   

جان و جاندار که  یموجودات ب ریجانوران و سا اهان،یگ م،یآب، هوا، اقل د،ینورخورش بیترت نیگذارد. به ا یانسان بر او اثر م

دهند. البته از  یم لیانسان را تشک ستیز طیهستند، مح هیدر ارتباط دوسو گریکدیوجود دارند و با  نیمز ارهیس یبررو
ومنابع موجود درآن، در  ستیز طی. محمیینما یم یوجود دارد که ازآن ها چشم پوش یگوناگون یها فیتعر ستیز طیمح

گذشته، با رشد  یدر سال ها ن،ی. با وجود ادیآ یم انسان به شمار یازهاین نیتر یکننده اصل نیو تام یواقع محل زندگ

 کیشده است و در  شتریب زین نیاز منابع موجود در زم یروند بهره بردار ،یکیتکنولوژ یها شرفتیو پ تیجمع ندهیفزا

 .قرارگرفته است یو آلودگ بیانسان دستخوش تخر ستیز طیکالم مح
 ستیز طیتنها با حفاظت از مح داریاست و توسعه پا عتیطب از سخاوت یخداست، طراوت زندگ  هیهنر و هد عتیطب 

 نیدر نظر گرفته شده است در ا یمعمار داریتوسعه پا یبرنامه ها نیجزء شاخص تر ستیز طیاست. و حفظ مح ریپذامکان

 .استفاده شده است یلیتحل  - یفیمقاله از روش توص
 

 داریپا یمعمار دار،یتوسعه پا زو،یا ی، استانداردجهان  ی، آلودگ ستیز طی: محیدیکل واژگان
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  قیتحق روش
پژوهش، انتخاب روش  کی یمتناسب با موضوع خود دارد. از اصول راهبرد قیروش تحق کیبه  ازین یپژوهش علم هر

تباط پروژه است. روش مواجهه با مسئله پژوهش در ار ریو مس ندیآن در تمام فرآ یوستگیمناسب و تداوم و پ قیتحق

پژوهش،  نیدر ا قیتالش بر آن است روش تحق حاضر،است. در پژوهش  قیتحق تیبا ساختار و ماه هیتنگاتنگ و دو سو

 نیمطلوب در ا جیبه دست آوردن نتا یباشد، برا یم ینترنتیو ا یبر مطالعات کتابخانه ا یمبتن یلیو تحل یفیمطالعه توص
دست  بهمطالب  تیاستفاده شده است و در نها زین نترنتیساله و مقاالت و ااعم از کتاب، ر یکتابخانه ا قیمقاله از تحق

 رسانده شده است یینها ینموده و به جمع بند لیو تکم لیآمده را تحل

 مقدمه 
روز افزون  ادیو ازد یآورو توسعه فن یتمدن بشر شرفتی. با پردیگیاز منابع گوناگون صورت م ستیز طیمح یآلودگ

را  نیساکنان کره زم یروبرو شده است که زندگ نیدر هوا و زم یبه نام آلودگ یبا مشکل ایحاضر دن، در حال  تیجمع
 ستیز تیدولتمردان است. امروزه وضع یمورد توجه جد ستیز طیکه در هر کشور حفاظت مح ی. بطورکندیم دیتهد

 .ستندیدر امان ن گریکشور د ایدر شهر  یکشور از آثار آلودگ کی یحت ایشهر  کیشده است که مردم  یابه گونه یطیمح

در کانادا  یدیباران اس ایبه همراه دارد که منشا آن از انگلستان و آلمان است.  یاندهیمواد آال باردیکه در نروژ م یبرف

هوا  دیشد یبه علت آلودگ شوندیمجبور م یمتحده است. در آتن گاه االتیاست که منشا آنها از ا یاندهیمواد آال جهینت
با  زی، رم و تهران ن یتیکوسیمانند مکز ایدن گرید یرا محدود کنند. شهرها لهایتومبو رفت و آمد ا لیکارخانجات را تعط

موضوع بحث  زین زین یو جنگلها انوسهایو اق هااچهیها ، در، رودخانه اهایدر ی. آلودگبانندیهوا دست به گر یمشکل آلودگ

  .باشندیم یجد

 ازن هیو ال تسیز طیمح یآلودگ
در  هیال نیحفره در ا جادیازن و ا هیشدن ال یدانشمندان شده ، مسئله ته یباعث نگران ریاخ یکه در سالها یاز مسائل یکی

را در برابر تابش  نیقرار گرفته و کره زم نیاز سطح زم یلومتریک 84تا  11اوزون در فاصله  هیقطب جنوب است. ال
 نیکه به سطح زم یدرصد کم شود، مقدار تابش 11ازن ،  هیمقدار ال ز. هر گاه اکندیمحافظت م دیفرابنفش نور خورش

صدمه  اهانیو به گ شودی. تابش فرابنفش موجب بروز سرطان پوست در انسان مابدییم شیدرصد افزا 21تا  رسدیم

گسترده در  ربطو باتیترک نیازن موثرند. از ا هیبردن ال نیدر از ب (هاCFC) کلروفلوئورکربنها ی. مولکولهازندیم
 .شودی( استفاده مهایها )اسپرسرد کننده و در افشانه یدستگاهها

. شودیشکسته م C-Cl وندیپ دیو در آنجا بر اثر تابش خورش ابندییآنها به استراتوسفر راه م یداریمولکولها به علت پا نیا

شده ،  بیترک ژنیمولکول بنوبه خود با اکس نی. ادهدیمرا  CLO و مولکول کندیاتم کلر حاصل به مولکول ازن حمله م

روست، در عهدنامه سال  نی. از اکندیاوزون شرکت م بیدر چرخه تخر دداکه مج شودیآزاد م Cl و اتم O2 مولکول
 یراب نیبه عنوان جانش یگریکاسته شود و مواد د جیشده که از مصرف کلروفلوئوروکربنها به تدر نیمونترال قرار ا 1794

  .است دانانیمیبطور مسلم کار ش یباتیترک نیچن افتنیشود و  افتیآنها 

 ییایمیهوا و مه دود فتوش یآلودگ
 نیاز ازن در سطح زم ییآن ، سطوح نسبتا باال انیرو هستند که در جرهوا روبه یآلودگ دهیبا پد یاز مناطق شهر یاریبس

را مه دود نور  دهیپد نی. اشودیم دیتول هاندهیآال ییواکنش نور القا جهینتاز هوا در ارتفاعات کم است، در  یکه جزء نامطلوب

شدن ازن استراسفر  یاز نظر تشابه آن با مسئله ته "نادرست یازن در مکان هیال"از آن به عنوان  یو گاه نامندیم ییایمیش
و  ردیگیرا دربرم ییایمیها ماده شمه دود در واقع شامل صدها واکنش مختلف است که ده لیتشک ندی. فرآکنندیم ادی

 .اندکرده هیتشب "میعظ ییایمیش یواکنشگاهها"شهرها را به  ی. در واقع ، هوادهندیبطور همزمان رخ م
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شهر  نیدر لوس آنجلس مشاهده شد و از آن زمان ، عموما به ا 1781بار در دهه  نی، نخست ییایمیمه دود ش دهیپد 

 فیتخف یهوا مسئله مه دود در شهر لوس آنجلس بطور نسب یبا کنترل آلودگ ریاخ یهادههداده شده است. اما در  یبستگ
حداکثر غلظت  یرا برا ی، حد (WHO) بهداشت یسازمان جهان نی، اکثر کشورها و همچن یکرده است. از نظر کم دایپ

ساعت( است. اوزون در  کیزمان غلظتها در طول  نیانگی)م 111ppbاند که در حدود مجاز اوزون در هوا در نظر گرفته

،  ییایمیمه دود نور ش دهیپد کیدر  هیاول یاصل یها. واکنش دهندهرسدیمقدار م نیتنها به چند در صد ا زهیپاک یهوا

در هوا  ندهیدرون سوز به عنوان آال یاحتراق یسوخته نشده هستند که از موتورها یدروکربنهایو ه NO،  کیترین دیاس
  .است دیمه دود ، نور خورش لیدر تشک گریجزء مهم د. شوندیمنتشر م

 یدیاس باران
 نیاست. ا یدیرو هستند، باران اسبا آن روبه ایاز مناطق دن یاریکه امروزه بس یطیمح ستیمشکالت ز نیتریاز جد یکی

از آسمان مطابقت دارد  دیاس که تمام آنها با نزول مقدار قابل مالحظه یدیو برف اس یدی، از جمله مه اس هادهیواژه انواع پد

انسان  یسالمت یاحتماال بر رو زیدر هوا ن دیاست وجود اس یبوم شناخت بارانیز جینتا نواعا یدارا یدی. باران اسپوشاندیرا م

به دست  1711کشف شد، اما پس از آن تا دهه  ایتانیدر بر 1411آخر دهه  یدر سالها یدیباران اس دهیاثر دارد. پد
 یعنی) یعیاز باران طب شیب یتوجه لآن بطور قاب یدیکه قدرت اس یبه نزوالت جو یدیپرده شد. باران اسس یفراموش

است،  یدیاس میبطور مال کیکربون دیاس لیکربن هوا در آن و تشک دیاکسیآلوده نشده(، که خود به علت حل شدن د

  .شودیباشد، اطالق م
 (CO2 (g) + H2O (aq) ↔ H2CO3(aq 

که آلوده نشده، از  یعیباران طب PH نروی.از اکندیرا کم م ستمیس PH و شودیپروتون آزاد م H2CO3 یجزئ کیتفک از

 یعنیباشد،  نیاز ا شتریب یاآن به مقدار قابل مالحظه یدیکه قدرت اس یاست. تنها باران 6.1منبع بخصوص حدود  نیا
PH  یدیعمده در باران اس دی. دو اسشودیم یتلق یدیباشد، باران اس 6آن کمتر از  ،HNO3 و H2SO4  است. بطور

است.  دهایاکس تروژنیو ن SO2 یعنینوع اول ،  یهاندهیباد دورتر از منبع آال ریدر مس یدی، محل نزول باران اس یکل

 کی یدیاسباران  نروی. از اندیآینوع اول را دربردارند، بوجود م یهاندهیکه آال ییبه هنگام حمل توده هوا یدیباران اس
  .شناسدینم ییایهوا ، حدود و مرز جغراف یهاندهیاست که به علت حمل دور برد آال یمشکل آلودگ

 یسم یآل ییایمیش مواد
 افتی عتیکه عموما در طب رودیبکار م یاجسام فیتوص یبرا یگروه یهااز طرف رسانه یسنتز ییایمیمواد ش واژه

دارند،  یکه مصرف تجارت یسنتز ییایمیمواد ش تیاند. اکثرتر سنتز شدهساده از اجسام دانانیمیتوسط ش ی. ولشوندینم

استفاده شده است. کربن با کلر  بهایترک نیکربن در ا هیمنبع اول وانآنها از نفت به عن شتریب یهستند و برا یآل باتیترک

 لیقب نیاز ا یاریحشرات ، بس و اهانیگ یبعض یبودن آنها برا یکه به علت سم دهدیم لیرا تشک یادیز یبهایترک
و  کیپالست عیصنا در یابطور گسترده گریکلردار د یآل باتی. ترکاندافتهیبه عنوان آفت کش  یاکاربرد گسترده بهایترک

 .اندبکار برده شده کیالکترون

 یا در مولکولهار وندهایپ ریسا یریواکنش پذ نیکربن به کلر بطور مشخص دشوار است و حضور کلر همچن وندیشکستن پ 

آنها به  بی، تخر ستیز طیکلردار به مح یآل یبهایاست که با وارد شدن ترک یمعن نیبه ا تیخاص نی. همکندیکم م یآل
 لیتبد یطیمح ستیز طیعلت به معضل بزرگ مح نیو به ا ندبه جمع شدن دار لیتما شتریو ب ردیگیصورت م یکند

،  یسنت یعبارتند از: انواع آفت کشها ، حشره کشها رندیگیرد استفاده قرار مکه بطور عمده مو یسم یاند. اجسام آلشده

  . ... دار ، علف کشها وفسفات یآل یکلردار ، ددت ، توکسافنها ، کاربامات ، حشره کشها یآل یحشره کشها

 آبها یآلودگ
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آبها ،  ی. آلودگدیآیما به حساب م مهم زمان اریو به هدر رفتن آن از مسائل بس یاز آلودگ یریآن و جلوگ هی، تصف آب

روز افزون آن  شرفتی، هر روزه با پ یو تکنولوژ عیصنا شرفتیکه به علت پ شودیمحسوب م یطیمح ستیمعضل بزرگ ز
  .میمواجه

 خاک یمیو ش نیسنگ یفلزها

 کیو آرسن (Cd) می، کادم (pb) ، سرب (Hg) وهیهستند و چهار فلز ج یانسان سم یبرا نیسنگ یاز فلزها یاریبس
(As) دارند.  یطیمح ستیخطر را از نظر ز نیشتریآنها ب عیوس عیو توز تیهستند که بعلت کاربرد گسترده ، سم ییفلزها

. به هر حال ، دیخطر گسترده بشمار آ کیپخش نشده که  ستیط زیعنصرها هنوز به آن اندازه در مح نیاز ا کی چیالبته ه

به مکان  یفلزها بطور عمده از مکان نی. اشودیم افتی یسم یدر سطوح ریاخ یدر سالهااز محالت  یاز آنها در بعض کیهر 
 یمانند معلق ، جذب سطحماده ذره  یکه رو ییهاانتقال معموال به صورت گونه نیو ا شوندیهوا منتقل م قیاز طر گرید

  .ردیگیدر آن جذب شده است، صورت م ایشده 

 آن یطیو آثار مح یانرژ دیتول
زغال  ریاست. ذخا نیزغال سنگ و بنز ژهی، بو یو مصرف انرژ دیتول میمستق ریغ جهی، نت یطیمح ستیاز مسائل ز یاریسب

 یانرژ دیتول یمصرف زغال سنگ برا نرویاست. از ا شتریب یلیخ ومیو اوران یعیاز مجموع نفت ، گاز طب ایسنگ در دن

و هندوستان  نیدر حال توسعه مانند چ یدر کشورها ژهیبو یادیمقدار ز هبلکه احتماال ب افت،ینه تنها ادامه خواهد  یصنعت
هستند  ندهیکه آال CO2 و SO2 یادی. از سوزاندن زغال سنگ مقدار زابدییم شیماده دارند، افزا نیاز ا یادیز ریکه ذخا

  .خود دارد یجا زین یمنابع انرژ ریو سا یاهسته ی. بحث انرژشودیم دیتول

 

 :یستیز طیمحاخالق  تیرعا
منابع  یبرا  دیاستفاده انسانها قراردارند با یمنابع که برا نیوا میکنیم یما همان مکان است که ما دران زندگ ستیز طیمح

 دنینوش یاگر از اب برا میکن تیبود و  دراستفاده ازآن اعتدال را رعا لیهستند ارزش قا ستیز طیدهنده مح لیکه تشک
 یازاستفاده ب یریمتوجه پاک بودن آن وپاک نگهداشتن آن وهمچنان جلوگ دیبا میکن یاده ماستف یزندگ اجاتیاحت گریود

 دیدرحال آلوده شدن هست هر شخص با  ندهیما توسط هرنوع مواد آال ستیز طیمح یبه گونه مثال وقت ایو میمورد باش

 .  میکرده باش تیرا رعا یستیز طیانسان آگاه  اخالق مح ثیباشد تاکه منح طیخود را  مسول پاک نگهداشتن مح

 :وحش اتیحفظ ح  

به  میزنده جانها  ارتباط مستق نیبردن ا نیازب اینقش  دارند انقراض و ستمیازانحا درتعادل اکوس یزنده جانها به نحو تمام

ا وپرندگان درافغانستان مورد حمله انسانه یوحش واناتیح نیدارند ، ا یطیدارد مح ستمیواکوس ستیز طیمح بیتخر
است  دهیوپرنده گان درافغانستان گرد یوحش واناتیازح یارین رفتن بسیامر سبب مهاجرت  وازب  نیکه ا رندیگیقرارم

توجه  ردیگیمردم صورت م قیوحش ازطرف دولت و هم ازطر اتیحفاظت ح یکشور  مخصوصا غور توجه کمتر برا نیدرا

 یم رموث شیها ییبایسالم با همه ز طیمح کیدرداشتن است که  یا یازراه ها یکیوحش  اتیوحفاظت ح یسرسبز یبرا
 .باشد

 :یعیحفاظت ازجنگالت ومنابع طب 
 رندیگیوخودسرانه قرارم یرقانونیغ یها یمورد بهربردار دهندیم لیرا تشک یمل هیکه سرما یعیومنابع طب جنگالت

 تینوع محدود  چیوه رندیگیا قرارمکشور مورد چر اتیوال گریسبز درکوه ها توسط مالداران ازد یوهمچنان پوشش ها 

 یبرا گردندیگرفته نشده است جنگالت بر علالوه که قطع م ردرنظ یعیرفتار ها با منابع طب نگونهیا یازطرف دولت برا

اما  گردندیقطع م شهیازر یمواد سوخت اهال هییوبوته ها جهت ته یکوه اهانیگ ردیگیتوجه صورت نم زیآنها ن ینیگزیجا
بند  توانیم رودیهر یایدر یباال کهیدرحال ردیگیدست نم یمشکل مواد سوخت مردم کدام برنامه را رو حل یدولت برا
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رفتن  نیازب گریکند وازطرف د یمواد سوخت مردم را کمک م هییته هیهم ازناح نیاعمار نمود که ا یبرق آب یها

 . دینما یم یریوگجل  ستیز طیمح یوبوته ها ازکوه موثر است وازآلوده گ یوحش یدرختخچه ها
 :مکان مشخص کثافات نییتع  

 نیا مینظم باش یحال ب نیآلوده ودرع طیمح کیاست تا شاهد  دهیشدن کثافات وزباله ها به هرطرف سبب گرد انباشته

 یزباله ها توسط اداره شهردار  یزباله وجمع آور هیتخل یمشخص برا ینمودن مکان ها  نییبا مع تواندیم یطیمعضله مح

به حساب  ستیز طیمح یازآلوده گ یریجلوگ یروش برا کی زین تواندعمل   نیگردند  که ا قیحر ایقاط دور تر دفن وبه ن
 . دیا

 یعموم یتوالت  ها در مکان ها تینفش داشته درعدم موجود  ستیز طیمح یتوالت ها دراطراف بازار درآلوده گ نبود

تواند ازآلوده شدن اطراف  یساختن توالت ها م میقبل داشته باش یهابه مراتب آلوده تراز سال طیاست که مح دهیسبب گرد
 .دینما یرینقاط ازشهرجلوگ گریود ایدر

 (Water Pollution) آب یآلودگ

 یکل دید
آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز  رامونیپژوهش پ جیکه نتا یاست. به طور یآب مشکل بزرگ یآلودگ

 .کندیم
 آورند؟یآب را بوجود م یمشکل آلودگ یچه کسان شما بنظر

 کردن آب را خواهند پرداخت؟ زیتم یبها یکسان چه

کردن فاضالبها آب  هیبعد از تصف یزنند . حت یرا به هم م اهایدر اب در اتیانباشته شده فاضالبها تعادل ح یها زباله

 .مسموم باشد ییایمیمواد ش یتواند حاو یبدست آمده م

 : ینیرزمیز یوده کننده آبهاعوامل آل  

)  یسطح ی. مثال آب جارشودیبه عامل آلوده کننده مبدل م لیو تبد رییکه در اثر تغ یموجود در معادن سطح یهایکان
( همراه با زغال سنگ را در خود  تیری) پ «II » آهن دیسولفدی ، سنگ زغال معادن از عبور هنگام( …حاصل از باران و 

مختلف  یهاهیحاصل ضمن عبور از ال دی. اسکندیم لیتبد کیسولفور دیاثر واکنش ، هوا آنرا به اس حل کرده و سپس در

 .شودی، موجب آلوده شده آن م ینیرزمیمخازن ز
و  رندیقرار گ هایوارد شوند از آن که در معرض باکتر یشن ایو  یحوزه آهک کیاگر در  ژهیبو یشهر یشدن فاضالبها جمع

 .شودیکرده و موجب آلوده شدن آنها م داینفوذ پ ینیرزمیبه مخازن ز یو براحت مایشوند، مستق هیتجز

رفع آنها که در  یاز راهها یکیاست که امروزه  ینیرزمیز یاز عوامل آلوده کننده مهم منابع آب یکی:  یویواکتیراد عاتیضا

است عالوه بر دفن  نیزم ریآنها در ز دفن رودیبه شمار م زین یاهسته یصاحبان تکنولوژ یبرا یمشکل بزرگ قتیحق
 .شودیم ینیزم ریز یموجب آلوده شدن آبها زین ینیزم ریز یاهسته یها ر، همه انفجا نیزم ریدر ز ویواکتیراد عاتیضا

 :یسطح یآلوده کننده آبها عوامل

 :یصنعت یهاکننده آلوده

 ژنیاز اکس یادیشدن مقدار ز یخنث یبرا عاتیضا نی. ارسانندیم یجد یانهایز انیبه آبز یصنعت عاتیاز ضا یاریبس
. از کنندیبه مرگ م دیو تهد شودیم انیآبز یبرا ازیمورد ن ژنیو موجب کاهش اکس دهیمحلول در آب را به مصرف رسان

، سرب  وهی، ج نیمانند فلزات سنگ شوندیم انیآبز تیمسموم جببوده و مو یسم عاتیضا نیاز خود ا یاریبس گریطرف د

 .رهیس و غ، م

آب  یعیطب ریبو و مزه غ جادیکه ضمن ا شودیم یهائدر آب موجب رشد جلبک دارتروژنیفسفردار و ن باتیشدن ترک وارد
 .شودیم انیآن و بروز صدمات و تلفات آبز زانیآب را مصرف کرده و باعث کاهش م ژنی، اکس
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 : یخانگ فاضالب
 کرویتوسط م اینشوند و  یکه اگر خنث کنندیرا در آبها وارد م یباتیترک دشونیم یسطح یها که وارد آبهاپاک کننده هیکل

 .آورندیببار م انیآبز یبرا یاریبس انیمهلک ز ینشوند بصورت سم بیو تخر هیتجز هاسمیاورگان

 :ییایمیش یو کودها یکشها ، سموم دفع آفات نبات حشره

 .را نام برد DDT . مانند ددتشوندیم یسطح یآبها یدگاست نا خواسته موجب آلو یتوسعه کشاورز اتیاز ضرور که
 آب یانداز الودگ چشم

 چگونه خواهد بود؟ ندهیما در آ یآبها ریذخا

 .است یتریجد اریرو به توسعه مسئله بس یمردم جهان در کشورها 96% یآلوده شده برا آب
 انجام شده است؟ ییچه کنترلها یماریب یآلوده شده است. در مقابل درصد باال یاز آبها یجهان ناش یهایماریب %80

 باشد؟یم یآب انجام شده کاف تیفیبهبود ک یکه برا یتالش ایآ

 روز چگونه خواهد بود؟ یو تکنولوژ شرفتیروند پ نیآبها با ا ریذخا ندهیآ

 جنگلها یو نابود ستیز طیمح یآلودگ
و  گذاردیرا پشت سر م تیاکنون دوران طفول تیبشر. میاست. آنرا نابود نکن یسال باق اردیلیاز عمر انسان شش م هنوز

 .میرا منقرض نگردان شینسل خو ست،یز طیمح بیدارد، با تخر یرو شیرا در پ یباشکوه یزندگ

 .دیگرد لیتشک یدی( سال قبل، از غبار خورشاردیلیم 8.1) ونیلیم 8111ما در حدود  دیها، خورش هیفرض نیبنابر آخر    
شکل گرفتند و در آغاز  شیسال پ ونیلیم 8611غبار مزبور در حدود  یایاز بقا یمنظومه شمس اتاریس ریو سا نی( زم1)

. دیآن سرد و سخت گرد یتا پوسته خارج دیسال طول کش ونهایلیو م دبه حالت گداخته و مذاب بو نیبه احتمال، سطح زم

پوسته را به صورت گدازه، خاکستر،  رید مذاب زو موا کردندیکه شکننده بود و از شکست آن آتشفشانها فوران م یاپوسته

داشت به وجود آوردند. از  جودو یرا که در آنها استعداد بالقوه زندگ ییو سنگها و گازها ختندیریم رونیدود، بخار و گاز ب
پر از آب  نیزم یهایها و پستبه ارمغان آورد. از بخار آب چاله نیزم یرا برا ژنیو اکس دیگرد داریپد نیبرکت آنها جو زم

 .بنا نهاده شد ستیز گاهیجا نیگشت و اول انیبر چهره آن نما اهایو در انوسهایشد و اق

 1711به حدود  اهانیمحصول گ ژنیاکس شیدای( قدمت پ2.)کندیتجاوز م شیسال پ ونیلیم ٠111از  ستیمقدمات ز    
. حدود کندیم دایپ یجا نیدر جو زم بخشیگزند ژنیاکس شیسال پ ونیلیم 1611. در حدود رسدیسال قبل م ونیلیم

 یلهایفس یزمان دارا نیمربوط به ا یبودند و سنگها یستیجوامع ز یحاو اهایو در انوسهایسال گذشته اق ونیلیم 691

سال قبل بر  ونیلیم 261اند و خزندگان از حدود سال گذشته عرض اندام کرده ونیلیم 611از حدود  هایهستند. ماه اریبس

در حدود  و رسدیمحدود م یسال قبل در تعداد ونیلیم 211پستانداران به حدود  نیاول شیدای. پانددهیخزیم نیزمسطح 
 شیسال پ ونیلیم 26تا 11 نی. بگذاردیم یتعدادشان رو به فزون ناسورهایبعد از انقراض دا ش،یسال پ ونیلیم 91

 دند.آم دیو اروپا پد قایافر ا،یآدم در آس هیشب ییمونهایم

 .میسراغ دار یو جنوب یشرق یقایسال قبل در افر ونیلیم 6.6را از حدود  هیاول یسابقه انسانها    (٠)
خود رونق  یبه زندگ شیعقل خو ییچنگ و دندان و با راهنما یبا استفاده از سنگ و چوب به جا هیبشر اول نی( ا8)

 شیخو یاکنون بشر با تکامل ابزار خود در بهبود زندگجانوران جدا ساخت. از آن زمان ت گریو حسابش را از د دیبخش

و  ریفراهم کرده چه در راه خ شیبرا نیزم یکه خداوند در رو یرا حاکم گشته و از موهبت یو سرتاسر کره خاک دهیکوش

 .چه در راه شر بهره برده است
 ی. به هنگام جوانوستیبه وقوع پ نیزم عمر کره یستیز طیشرا نیتمام جانداران و در بهتر نشیبشر بعد از آفر شیدایپ    

پرارزش و  یو کانها زیزرخ یو خاکها یآب ینواز و آسمانهاشامه یرنگارنگ و عطرها یسرسبز و گلها یبا دشتها یو برومند

اختصاص دارد  نیزم یتا آنجا که اطالع در دست است در دور و بر ما فقط به گو اتیخصوص نیو ا گرید یهایژگیهزاران و
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 دواریکرد و ام شکشیپ انیسال تالش خود را به آدم ونیلیهزاران م جیتمام نتا یچشمداشت چیهیسخاوتمند ب یگو نیو ا

هزاران سال جنب و جوش بر  یط انیآدم نیادامه دهد. در عوض، ا یبه زندگ گریسال د ونیلیم 1111نحو تا  نیبود که بد
بر آن وارد نشد، و  یچندان خسارت ،یمحدود بودن جوامع انسان تعداد و یبه علت کم یسطح آن هرچه خواستند کردند. ول

را  طیو تعادل مح پرداختندیآن م میبه ترم گریکدی یبا هماهنگ یعیعوامل مختلف طب خورد،یبر چهره آن م یهر جا زخم

. اما از نهادندیسر مخرم زمانها را پشت  نیخوشبخت و زم یو آدم شدیبارها و بارها تکرار م ندهایفرا نی. اکردندیحفظ م

بر چهره  ییبهایآس ت،یروزافزون جمع ادیو ازد عیو گسترش صنا کیعلوم و انقالب تکن شرفتیسال گذشته به سبب پ 211
 .است دهنقاط برهم خور شتریدر ب یستیوارد گشته و تعادل عوامل ز نیزم

 یهاهیدرآمده است و صاحبان سرما یوممسئله عم کیبه صورت  شرفتهیپ یدر جوامع صنعت ژهیبه و طیمح یآلودگ    

( از علوم و فنون و یواقع اتیمانده بدون پرداخت مالعقب یناگوار )و در کشورها یامدهایو بدون توجه به پ محابایکالن ب
ا به هو یاند. به عنوان مثال، آلودگو ناپاک گردانده دیرا پل اتیح یاصل ملاند و عواحداکثر بهره را برده دیاکتشافات جد

به  یدستگاه تنفس یهایماریب وعیو ناسالم ساخته و باعث ش ندیرا ناخوشا یصنعت یشهرها شتریب یمه دود، هوا لهیوس

درصدش باال رود، با اندک  یدارد اما وقت اریبس یجیتدر انیقربان یآلودگ نی( گشته است. اتی)برونش ژهیخصوص آماس نا

( لندن که جان 1762) 1٠٠1. از جمله، مه دود سال کندیم افتیدر کجایرا  یفراوان انیقربان یدر عوامل جو یرییتغ
 .ستاند کبارهینفر را به  8111حدود 

که نمونه قابل توجه آن در  اهایو در هااچهیها به رودها، درفاضالبها و هرز دادن فضوالت کارخانه لهیآب به وس یآلودگ    

مختلف  ینواح واناتیو ح اهانیگ شتریشدن ب عیسبب ضا خورد،یشم مبه چ شتریب ترانهیکم جزر و مد سواحل مد ینواح

ژاپن  «یناماتایم»مردم را به خطر افکنده است. در  یو جان و تندرست هو پر تراکم شد یصنعت یمجاور شهرها یساحل
 نیشدند. ا سخت گرفتار اریبس یهایماریبه ب ایمعلول گشتند  ایمردند  اینفر 11111از  شی( ب1761) 1٠27حدود سال 

 «دیستالدئا» یحاو ،ییایمیکارخانه ش کیبود که از هرز دادن فضوالت  یمسموم یهایبه علت خوردن ماه بتیمص

acetaldehyde نگونهی. اشوندیخزر م یایکه وارد در رانیا یشمال یهااز رودخانه یمسموم شده بودند. در برخ 
 .کند داریمردم و دولت را ب دیبا ستیز طیسازمان مح یآغاز گشته است، هشدارها تهایمسموم

 ادیازد یکه برا یمیسم قد کی« د د ت»کش نمونه آفت ی. براگرددیم جادیمختلف ا یاز راهها زین نیزم یآلودگ    

موجودات  ،یاهیعالوه بر آفات گ ادشیرا نابود کرد و به علت دوام ز یادیپرندگان ز شد،یبه کار برده م ییمحصوالت غذا

 بی( آسیشناسبوم -یجانداران و خاک )اکولوژ نگونهیا یرابطه زندگ برنابود ساخت و  زیدرون خاک را ن دیمف ینیبذره
به شرط آنکه  ابد،یخود را باز یعیطب یتا خاک بارور خواهدیزمان م یبرد و چند سال نیآنرا از ب یعیرساند و تعادل طب

 .دوباره مسموم نگردد

 ینهایخارج از شهر و در زم یهاها در محدودهشبانه خانه دنیترش روزانه شهرها و روئو گس تیجمع حسابیب شیافزا    
که  یتیمانده و عدم توجه افراد در قبال مسئولاست. صرفنظر از مسائل جوامع عقب نیآفر یخود آلودگخودبه ،یزراعت

و  عیصنا گر،ید یاز سو دیشد یار تقاضاو به وجود آمدن باز کسویاز  اتخدم نینسبت به بهداشت جامعه دارند، مسئله تأم

 ریبانگیرا گر یشماریب یهایآلودگ اند،دهیشیندیآن از قبل ن یامدهایو چون به پ طلبد،یتر را به دنبال مپرتحرک  یتهایفعال

 نیچن توانیرا م یعوامل ناپاک نیتر. مهمسازدیتر مروز پژمردهرا روزبه  نیو چهره شاداب زم از جهان کرده یارینقاط بس
 :برشمرد

 .یاهسته یافزارهاجنگ  یشهایاز آزما ی)مواد پرتوزا( ناش ویواکتیراد-1

 .و موشکها ماهایاز سوخت هواپ یناش یدوده و گازها  -2
 .یدرختان جنگل هیرویو قطع ب یلیفس یاز سوختها دیاکسید کربن ادیازد  -٠

 .خاکها یمزارع و آلودگ ییهوا یها یسمپاش   -8
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 .شوندی)مواد پرتوزا( م ویواکتیراد دیکه بر اثر اختالل باعث تول یاهسته یروگاههاین   -6

 .کنندیم دیتول ییایمیو ش یحرارت یهایشهرها که آلودگ هیسردکننده و تهو یستمهایو س یحرارت یروگاههاین  -1
 .سازندیگوگرد هوا را مسموم م دیاکسید دیها و منازل با تولکارخانه یدودکشها  -9
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 .زندیریها ماز روستاها که به رودخانه یشهرها و برخ یها و فاضالبهافضوالت کارخانه  -1٠

 .شوندیم هااچهیو در ایدر یها، خود مسبب آلودگآلوده از فاضالب شهرها و کارخانه یهارودخانه -18
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 ...آن رها شود نیو مواد زهرآگ دهیاز آن پوس یقسمت ای دهیپاش

 :ستیز طیمح یودگکودکان وآل   
رو،  نیخود )خانه، محله، مدرسه و اجتماع( دارند و از هم ستیز طیبامح یکمتر (Adaptation) یسازگار کودکان

. متاسفانه رترندیپذ بیدارند و آس ی( مقاومت کمتریعیو چه طب یزا )چه انسان یمارینسبت به بزرگساالن در برابرعوامل ب

از  رکودکانی. موضوع مرگ ومابدی یانتشارم رکودکانیومرگ و م یماریدرباره ب یانگران کننده  یگزارش ها یهرازگاه
شود.  یمهم توسعه درجوامع مختلف  شناخته م یاز شاخص ها یکیبرخورداراست که امروزه به عنوان  یتیآنچنان اهم

منتشر کرد که با  "ستیز طیکودکان ومح"با نام  ژهیو یگزارش 1771در سال  (UNEP)ملل متحد ستیز طیبرنامه مح

 یگزارش تکان دهنده به جنبه ها نی. درا"کند یکودکان را نابود م ستیز طیمح یرانیو"عبارت آغاز شده است:  نیا
 یواثرات آن بررو ستیز طیمح یرانیاز آن درباره و یوارتباط آن با کودکان اشاره شده که بخش ستیز طیمختلف مح

در  یکشاورز یها نیاز زم ندهیفزا یبهره بردار ،ییزا ابانین جنگل ها، بکرد رانیسالمت وبهداشت کودکان است. و

 .دهد یکودکان راکاهش م هیسطح تغذ ،یمحصوالت کشاورز یو فراور دیتول زانیحال توسعه با کاهش م یکشورها

 .کند یم دیسالمت کودکان را تهد میاند که به طور مستق یوجود فاضالب ها وآب آلوده ازجمله عوامل ،یتنگدست
 ،ینداشتن به خدمات بهداشت یسال به سبب استفاده ازآب آلوده، دسترس 6ریکودک ز ونیلیم 11جوامع، ساالنه  نیا در

 زینفر ن ونیلیم ٠از  شیجان خود را ازدست داده و ب هیدار و سوء تغذ ریواگ یها یماریابتال به ب ست،یز طیمح یآلودگ

مادر،  ریبا ش هیاز راه تغذ یعنیاندک،  یا نهیاز موارد با صرف هز یاریسه در باست ک یدرحال نیشوند. ا یم تیدچار معلول
 طیبهتر مح تیریبا مد نیکودکان،همچن ونیناسیواکس ،ییموادغذا هیبهداشت در ته تیرعا ،یخوراک یاستفاده از قطره ها

 یصنعت یدارد. در کشورها نرگساالاز بز شتریب اریبس یکودکان اثرات یبر رو زیهوا ن یاست. آلودگ یریشگیقابل پ ستیز

 ای ریآن ها به مرگ وم دیتهد یطیمح ستیعامل ز نیتر یکودکان، اصل "سرراه گذاشتن" ای یرهاساز شیپ یکه تاچند زین

مهم  ستیز طیدرمح ییایمیش باتیترک هیحاصل از تخل یهوا یآلودگ ژهیو به و ستیز طیمح یبود، اکنون آلودگ تیمعلول
 .رود یار مبه شم دیتهد نیتر

 یداریتوسعه پا 
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 ستیمنابع ز تیریومد یعینسل حاضر از منابع طب یبهره بردار (Sustainable Development) یداریپا توسعه

  .منابع بهره مند گردند نیبتوانند از ا زین ندهیآ یاست که نسل ها یبه گونه ا یطیمح
آن ها چگونه خواهند  د،ینما نیرا تام ندهیساالن نسل آبزرگ  ایکودکان امروز  یاساس یازهاینسل حاضر نتواند ن اگر

 !بهره مند سازند؟ دار،یبا منابع پا یاز زندگ یپس از خود را از شانس برخوردار یتوانست نسل ها

 مختلف آلودگی مراحل

 . ع شود:مرحله هشدار:مرحله ای است که غلظت هوای  آلوده به حدی رسیده باشد .که باید اولین مرحله کنترل شروالف
مرحله اخطار:مرحله ای است که نشان می دهد آلودگی هوا به همان منوال رو به افزونی است وباید کنترل جدی تری -ب

 .صورت گیرد

مرحله اضطرار:نشان می دهد کیفیت هوای  آلوده رو به وخامت است وبه حدی رسیده که خطرات بعدی برای سالمت -ج
مرحله اجرا گذارده شود .در کشورهای مختلف  به اختیارات تمام با سریع٬جانبه آنسان حتمی است وباید اقدامات همه 

جهان اقداماتی که در هرمرحله باید صورت گیرد در قانون مشخص شده است مثال در مرحله ا ضطرار دولت حرکت کلیه 

 . وسائط نقلیه را ممنوع اعالم می کند

 آلودگی محیط زیست با صنایع رابطه
 : ست وشیوع بیماری ها ومرگ زودرس آنسانها به عوامل زیر بستگی داردمحیط زی آلودگی

 عدم آشنایی مردم به عواقب زیان بار مسائل آلودگی ونقش آن در محط زیست-1
 ٬ وخصوصی عمومی سواری های اتومبیل ٬ ها کامیون ٬ ها بوس مینی ٬اتوبوس های مسافربری درون شهری -2

اتمی وغیره در آلودگی هوا نقش اساسی و مهمی  صنایع های وازمایش ها کشتی ٬اهاهواپیم ٬قطارها ٬ ها موتورسیکلت

 داشته ودارند

 مصرف سوخت نامناسب برای به حرکت در اوردن چرخ صنایع وکارخانجات یکی -٠
  از عوامل  آلوده کننده محیط زیست به شمارمی رود دیگر

 آن ریختن فضوالت کارخانجاتنداشتن دستگاه تصفیه در کارخانجات صنعتی وبه تبع  -8

 رود خانه ها که عمدا حاوی ترکیبات فلزات سنگین  وسایر مواد شمیایی خطرناک و به
 . مواد نفتی کهباعث آلودگی ابها ونابودی جانداران ابزی می شود همچنین

 می دانیم اب یکی از مواد حیاتی موجودات زنده است وازان در مزارع وکشتزارها به -6

 می بیماری شیوع موجب نتیجه ودر شده بیشماری افات دچار محصوالت٬د مصرف می شود  آلوده شدن اب زیا مقدار

 .گردد
 . گازهای مسموم کننده ناشی از وسائط نقلیه وکارخانجات زندگی پرندگان راهم دشوار کرده است-1

شدن زمین می شود ناشی از  باران های اسیدی که عامل بسیار مهمی در نابود کردن محصوالت کشاورزی وعقیم -9

 . آلودگی محیط زیست می باشد
افزایش درجه حرارت زمین  وتخریب الیه ازن متاثر از گازهای متصاعد شده از کارخانجات ووسائط نقلیه هایی است که  -4

 .با سوخت فسیلی به حرکت در می ایند

همی در کاهش راندمان فعالیت های اجتماعی بی توجهی ویا کم اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی عامل بسیار م -7

 .است واز این رهگذرزیان فاحشی به چرخ های اقتصاد جامعه وارد میشود
  گازهای آالینده از اگزوز اتومبیل میزان

ازکلیه 1791براوردی که در ایاالت متحده امریکا آنجام شده مقدار آالینده هایی که در سال  براساس

آن حاصل از آنواع وسائط حمل ونقل بوده  8/1ن دی اکسید کربن آنتشار یافته بود ،در حدود میلیون ت7/21٠منابع:حدود
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ویادربرخی از شهرهاییکه دارای تراکم  انداست . تعجب اور نیست که دربرخی از نواحی که صنایع متمرکز شده 

 . شدیدجمعیت می باشد وعبور فشرده اتومبیل ها مشکل آلودگی را شدت می دهد
 :ده شدن هر آالیندهکشن حد

 شدن هر آالینده به دو عامل بستگی دارد:غلظت و مدت زمان تنفس یک آالینده خطرناک

منواکسید کربن با غلظت بسیار زیاد در مدت بسیار کوتاه ممکن است اثری نداشته باشد یا اثران به سرعت جبران  مانند

مدت طوالنی سبب پیدایش عوارض ناراحت کننده در بدن می  شود وازبین برود درحالی که تنفس مقدار جزئی از این گازبه
به دست امده که رابطه ای رابین دو عامل مذکور  بیان می کند  تجربیشود .برای حد کشنده شدن هر آالینده یک فرمول 

عت مثال برای آنکه تنفس گاز منواکسید کربن برای آنسان کشنده است یا نه باید حاصل ضرب زمان تنفس بر حسب سا

 باشد1611وغلظت گاز بر حسب پی پی ام بزرگتراز 
 علیه آلودگی هوا مبارزه

جمهور ایاالت امریکا در پیامی به  ئسیهوایی که استنشناق می کنیم یکی از مهمترین وظایف هرفرد جامعه است ر پاکاز

ی است ونه بخاطر آنکه نمی چنین اظهار داشت:آلودگی فضا نه به دلیل آن است که غیر قابل جلوگیر1719کنگره در سال 

 توان آن را از بین برد
 .فضا نتیجه بی توجهی است ونباید این غفلت تکرار شود آلودگی

برگزار شد دراگاهی دولت های ذینفع مشارکت ورزید.تقریبا در همه جای 1718اروپا کنفرانس استراسبورگ که درسال در

یات آنها از اداراتی می شود که باید در مقابل مسئله مبارزه با آلودگی دنیا در مردم پدید آمده که باعث باال رفتن موج شکا

 .ازخودواکنشی نشان دهند

 ISO  یاللمل نیب یاستاندارها 
OHSAS 18001 specification and requirements ( 1999) 

ISO 14001 : requirements (1999) 
OHSAS 18002: Guidance (2000) (BS8800)  

ISO 14004 : Guidance for systems 
ISO 14010 : Auditing _Foundation 

 

 ISO  یاللمل نیب داستاندار

ISO یبرا ییباشند  شامل استانداردها یم ستیز طیمح تیریمرتبط با مد یالملل نیب یاز استانداردها یمجموعه ا 
 .باشد یو ... م یطیمح ستیزعملکرد یابیاستاندارد ارز ،یطیمح ستیز یزیاستاندارد مم ،یطیمح ستیز تیریمد ستمیس

 داریپا یمعمار
از معماران و  یموجب شد که گروه کیالکترون یو سپس تکنولوژ یصنعت یتکنولوژ ریناپذ زیروزافزون و گر کاربرد

سبب  نیباشند . به هم یطیو مسائل مح یبا طراح دهیچیپ یدادن تکنولوژ یآشت یبرا ییراه حلها افتنی یشهرسازان در پ

و  اوردیچندان دوام ن یو شهر یمعمار یو احداث فضاها یراحدرط یطیبه مسائل مح یوکم توجه دهیچیپ یلوژکاربردتکنو

مورد توجه قرارگرفت و  یعیطب طیبا مح یمعمار یفضا ی، موضوع هماهنگ ساز یپس از مسئله بحران انرژ ژهیبه و
 .دیگرد یشتریب تیهرروز اهم داریپا یمعمار

 یم یشتریب تی، هرروز اهم ندیآ یم دیپد یداریو پا یمیاقل ستیز یارهایکه با توجه به مع یتراییمعاصر ،تغ یمعمار در

، آن هم نه تنها با  رکردیتعب ندهیآ یساخت و سازها یتوان به تصورو طراح یرا م یدر معمار یداری. سخن از پا ابندی
توان  یرسد که م یبه نظر م نگونهیآن ا یانرژ و منابع ارهیس نیحفظ ا و یداریساختمان ، بلکه با پا یکیزیف یداریپا

 ییگرفتن شان ،با کارا دهیناد ایاز هدر دادن  شیتصورکردکه درآن منابع و مصالح دردسترس ، ب ییرا بر طبق الگو یداریپا
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وامل ع قیتلف یساختمان برا تیاست که بر قابل نیا داریپا یبه کارگرفته شوند . به طورخالصه منظور از معمار یشتریب

 .و فرم ، تمرکز گردد شیو آسا ییفضا یها تیفیآنها به صورت ک لیو تبد ،یو جو یطیمح
 تیفیروز ، باالبردن سطح ک یبه همراه فن آور یطیو مح یعیبر استفاده حداکثر از عوامل طب دارعالوهیپا یاز معمار هدف

در همه انواع بناها  یعیطب طیبا مح یماهنگباالدره یاستفادهاز تکنولوژ یاست .نحوه و چگونگ ندگانیآ یبرا یزندگ

 یاستفاده م یابداعات فن نی، گاه از آخر یو شهر یو شاخص معمار مهم یبناها ینبوده و نخواهد  بود ، در برخ کسانی

در حال توسعه در دوره معاصر چندان مقدور  یکشورها یرسد استفاده از آن روشها برا یکه به نظر  م یشود به گونه ا
 یمسکون یواحدها مانندکوچک  یازبناها یدرمورد بعض ژهیها به و نهیاز زم یدر برخ یاروپائ یکشورها اتی، اماتجرب ستین

 . سودمند باشد اریتواند بس یم

 

 شرفتهیپ یوفن آور داریپا یمعمار

و  هیلوکوربوز رینظ هیاول یستهایمدرن بوده است .مدرن یمعمار فی، همواره از وظا یو فن یعلم یو ابزاردستاوردها انیب

مالحظات بود که  نیکردند و بنابر هم یشود ، توجه م یرا موجب م رییکه تغ ییرویبه مثابه ن ی، به فن آور وسیگروپ
 . قرارداد شیستا داز آن خود ساخت و مور یانسان آن را در معمار

 یو ب ری، انعطافپذ یخنث یهاطی، منجربه مح یساختمان یبه صورت ساخت و سازها یمنطق یصنعت یندهایفرآ دیتول“

، روابط  یتیوضع نیدر برابر چن تیو مبهم درآمده است .خوشبختانه حساس دهیچیپ یمصرف شده و درکل به صورت سبک
را به وجودآورده به  یطیمح ستیز یو آگاه ی، شهرساز ی، مصرف انرژ یگسترده تر ازجمله ساخت مکان ، تفاهم اجتماع

 . قرارداده است یتکنولوژ یرا در برابر ها  داریپا یکه امروزه معمار یطور

وابسته به هم  مهین نیاز ا شیتا پ یاز رشته ها یاریخاص ، تعامل خالق بس کردیرو نیمورد ا گردریکننده د نییتع نکته

 یرمعما یبه نوع یطیمح ستیو ز یوتری، علوم کامپ ی، مصالح ساختمان  ساتیو تأس یساختار ینمونه مهندس یاست . برا
 زیهرگز ممکن نبود ؛ ون نیازا شیگذارد که تا پ یما م اریرا در اخت وناگونگ اتیاز تجرب یتر عیاست که دامنه وس دهیانجام

 یکیتوان از او به عنوان  ی، که م چاردراجرزیمعاصر سازگار شود . ر رجامعهیمتغ یازهایتواند با ن یکه م یمعمار ینوع

را در برداشته باشد ، مستلزم  دیجد یکه فناور داریپا یخلق معمار: ”  دیگو یبرد ، م امروز نام ریازمعماران آگاه و بص
توان به  یرا م یزیشود ، که نه چ یم انیب یعال یمتناه ءیکه باش یاست؛ جهان یافالطون یستایجهان ا دهیگسستن از ا

 . تسلط داشته است یبر معماراست که از آغاز تا به امروز  یبرداشت نیآن افزود و نه از آن جدا کرد . وا

 یگوناگون فیدهد ، که ط یخبرم داریپا یبا عنوان معمار یمعمار یو فن آورانه از نوع یهر حال روابط معمارانه ، اجتماع به

  . ردیگ یاز ساختمانها را دربرم

 یدر معمار یبه مثابه  ضرورت یتکنولوژ

آورده  دانیبه م درایو مصالح جد دیجد یساختمان یاز روشها یراوانفروش ، انبوه ف دیجد یبه اضافه روشها نینو یتکنولوژ
به منظور روشن شدن  دیجد ی، نسبت به موج مدها عتیروبه رشد بوده و طبق روالمحض طب یاست . معماران که انسانها

انتخابات  نیاز ا یرایبس یداده اند . درست حیکهنه ترج یرا بر راهها نیون یباشند ، انتخاب راهها یحساس م نینو یراهها

با  ینگهدار نهیاز نظر باال بودن هز اینما و  یبائی، ازنظر ز یاز آنها هم ازنظر ساختمان یلیاست ، و خ دهیعمالً به اثبات رس

 یکار منحرف م یفیک یرا ازجنبه ها احان، خاطر طر یمدت یبرا یاز نوآور یناش جانیه یبوده اند . وانگه نیقر یناکام
 یکشف معان نهیدر زم اتیاضیهم ، مانند ر یوضع در حال بازگشت به حالت تعادل است . در معمار نیحال انموده است . 

 . باشد یدست آنهاست بلکه فقط در خدمت آنها م چهی، نه ارباب معماران و نه باز یاست . تکنولوژ اریبس یگفتن جازیوا
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 الهام بخش عتیطب
در  شرفتیپ ایاحترام بگذارد . هر نوع توسعه  عتیکننده الزامات آن باشد و به طب نیو تأم عتیطب نیتابع قوان دیبا سازه

 یوجود دارد که اگر بتوان آنرا در طراح عتیدرطب یذات یسادگ یاست. نوع ریامکان پذ نیقوان نیفقط به کمک ا یمعمار

سازه  یبه ما درس طراح عتی.طب بوجود خواهد آمد بایموزون و ز یاختمانتوان مطمئن بود که س یسازه به کاربست ، م

اجزا  نیتوان با استفاده از آنها با کمتر یدهد که م یرا نشان م ییدرون خودراهها یجار نیبا قوان عتیآموزد . طب یم
توان از  یسازه را   م یرطراحد دیجد یها دهیرا بوجود آورد . روشها و ا یسازه ا یانتها از فرمها یمتنوع و ب باتی،ترک

 یشش وجه یفرم یهستند . بلور برف دارا عتیطب یتوانائ نیاز ا زیبرف نمونه اعجاب آم یوخت . بلورهاآم عتیطب

. هردانه بلوربرف منحصر  ستندین یتکرار چکدامیکند که ه جادیا ینامحدود یتواند الگوها یاست و م کنواختی،متقارن و 
 یمقدارانرژ نیدرصرف کمتر عتیاعجاز طب جهیبلور برف نت درون خود دارد . یگوناگون یالگوها حال نیبه فرد است و در ع

فرمها و سازه  عتی، دما ، رطوبت ،سرعت باد و فشارجو است . طب یطیمح طیآن درتعامل با شرا یریشکل گ یو مواد برا

 . کند یخلق م یانرژ نیرا بر اساس اصل استفاده از کمتر ییها

 
 

 یدر انرژ ییو صرفه جو یمعمار
امر  نیدارند . و ا شیو آسا یبه راحت ازی، ن یکار یها طیده کنندگان از ساختمان ، چه در منزل و چه در محاستفا امروزه

قرار  یبحران یتیدر موقع یدر انرژ ییشده است . انسان اکنون از لحاظ صرفه جو یدر بخش خانگ یانرژ ادیموجب مصرف ز

در ساختمان ،  یمصرف انرژ قیوکنترل دق نیی، تع یدر انرژ ییجو صرفه یدائم یارهایاستانداردها و مع یاجرا یدارد . برا

 . است یاتیح یامر

 یطیمح ستیز یو مسائل جهان یمعمار

 یبه فضا یابیدست یجست وجو یها در پ ینمونه ، ژاپن ی. برا ستین یتازه ا شهی، اند عتیهماهنگ باطب یمعمار مفهوم
کهن تفکر  یها وهیبه ش ینظر گری، بار د یسالم جهان ستیز طیمح نینو همچ یمطلوب ، استفاده کارآمد از انرژ یداخل

اطراف ، از  یعیطب طیو مح یرونیب وارید انیو ساختمان ، و م نیان زمیدرباره ساختمان افکندند . در ژاپن روابط حسنه م

 یاختمانها ، از کلبه ها، کاربرد و فرم س یژاپن یمعمار ی.درسنت ها دیآ یبه شمار م نهیرید یها یمساع کیجمله  تشر
از  دیکه با بیغر ییروین ثابهبه م عتیشده است . توجه به طب دهیدر هم تن یعیطب طیگرفته تا معابد   بزرگ ، با مح یالوار

 . سوشکل گرفت نیبه ا یکه از گسترش صنعت استیا شهیساخت و ساز دور بماند ، اند

مدرن  یو مطلوب درطراح ستهیشا یکه بتوان آنها را به شکل یه اساخت و ساز، به گون یها سنتیهرحال دگرگون ساز به

 . وجود نداشت چگاهیداردکه درگذشته ه یبغرنج یبه درک انسان از کل چالش ها ازیبه کاربست ، ن
، که  یدیاس یازن وباران ها هیال بیهمچون گرم شدن کل جهان ، تخر یامروز ، درسرتاسر جهان ، با مخاطرات یشهرها

توان با استفاده کمتر از  یمعضالت را م نگونهیاست، مواجه اند . ا یعیمنابع طب گریو د یازحد انرژ شیمصرف ب از یناش

کامال مشخص شود  دیامر ، با نیبها یابیدست یجبران کرد . برا یتا حدود ،مبتکرانه  ییها وهیش یریبکارگ قی، ازطر یانرژ
منظر ،  نیبگذارد . از ا ریتأث یجهان ستیز طیعمر ساختمان بر مح تواند در هر مرحله از یکه چگونه مسئله ساخت م

در  یا شهیر یها ید بازنگریحال با نی.درع ردیصورت پذ”  یستیچرخه ز یابیارز” درروند ییها لیو تحل هیتجز دهموارهیبا

باز همواره مدنظر بوده  ریاز د یمدرن از آنجا که کارآمد ی. درساختمانها ردیساختمان انجام گ یداخل یفضاها یزیطرح ر

 . دیآ یبه نظرم یو قطع یهیبد ی، اکنون امر یحرارت  یکنترل ها نیاست ، ساخت فضا با توجه به استفاده از نور و همچن

 عتیبا طب یحفاظت تا سازگار از
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است ؛ از  کردهرییساختمان درطول زمان تغ یبرد که عرف طراح یتوان پ یانجام گرفته م یمعمار نهینگاه به آنچه درزم با

در  طرح . به  یعیطب یها یو انرژ عتیداخل گرفته تا قراردادن طب یحفاظت از فضاها یخارج برا طیمسدود کردن مح
مخصوص ساخته  شهیکه از ش یشوج یها چهیو در قیعم یبام ها رخها از  یتوان به استفاده مجدد ژاپن یطور مثال م

که    داستیآنها تناسب دارد . البته ناگفته پ میژاپن است که با اقل یسنت یرمعما یها وهیشده اشاره کرد که هر دو از ش

 طیدر مح جودمو یکه به روابط منطق یمردم یبرا یجبر یبه شکل ای یتوان به آسان یرا نم یسنت یمعمار یها وهیش

 . بلند مرتبه خوگرفته اند ،به کاربست یدرساختمانها یبه زندگ ای،  ستیز
هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره  یگسترده ا یها ی، فن آور یکیمکان یستمهایگرسیو د ی، نورده هیتهو

کف ،  ریهوا از ز دنیشبانه و دم شیپاال قیمطبوع از طر هیهوا از سقف، تهو انیبا امکان جر یعیطب هیگردند . تهو یمند م

ساختمانها ، توانسته  یدر برخ تآنهایهستند که ضمن اعمال و رعا ینوآورانه ا ال، دستاوردها و اشک نهایا ریکنترل نور ونظا
و آب باران را مورد استفاده قراردهند . در  نیزم ییگرما ی، باد ، انرژ دیهمچون گرما ونورخورش یعیو منابع طب یاند انرژ

 راتین ، که حداقل تأثآ دیتول دیجد یستمهایو س یدر انرژ ییصرفه جو یبرا زین یگوناگون یکیمکان یروشها انیم نیا

 . را داشته باشند ، بکارگرفته شده است طیناسازگار با مح

 یجد یوکوشش یانرژ ادیو مصرف ز هیتهو ستمیبا س یادار یساختمانها یبرا یمناسب نیگزیزجایساختمان سبز ن یطراح
 جهیساختمانها در نت نی. شکل اباشد  یساختمانها م نگونهیدر ا یانرژ یهوا و مصرف باال یمقابله با مشکل آلودگ یبرا

 . دیآ یاطراف به دست م یازساختمانها یشینما یتونل باد و بااستفاده از مدلها یشهایآزما

 داریپا یمعمار اهداف
به فکراستفاده از مصالح و  یمعمار یفضا قیاز طر یعیطب طیانسان و مح نیب یو هماهنگ وندیپ جادیایاز معماران برا یبرخ

که  یبوم یمعمار” را از نو شناختند .  یمصالح سنت اتیافتادند وخصوص یبوم یکاربرد روشها یر مواردو د یعیمواد طب

 یا لهیوس یمعمار نیباشد .ا یتوسط مهندسان معمار م یروش طراح نوان، به ع یمردم یمعمار یارهایمع رشیپذ جهینت
  دارد دیتأک ریبر موارد ز ستیز طیبا هدف حفظ مح  ردایپا یاست معمار نیبافت نو کیدار، در  شهیر یادامه ارزشها یبرا

 طیدر مح یاتالف و پخش انرژ کاهش

 گذارنده ها بر سالمت انسان ریتأث دیتول کاهش
 عتیاز مواد قابل بازگشت به چرخه طب استفاده

 سموم مواد رفع

به عنوان  دیاست وبا یرامونیپ عتیکوچک از طب یاصل  استوار است که ساختمان ، جزئ نیسبک بر ا نیدر ا یطراح اصل
 یفضاها تیفیو لذا ک یاست مردم ی، طراح داریپا ی.معمار ردیقرار گ اتیعمل کند و در چرخه ح ستمیاز اکوس یبخش

؟ بدون  دیآیخوب چگونه حاصل م تیفیمطرح است که ک السئو نی. حال ا ابندی یم یا ژهیو تیساختمان اهم یداخل

. در ضمن از آنجا که  دیآ یمطبوع فراهم نم هیمناسب فضاها وتهو یری، نورگ عتیبه طبمطلوب بدون توجه  تیفیک دیترد
با  یحباال واستفاده از مصال تیفیمد نظر است ، لذا ساختن با ک دهیپد کیخودساختمان به عنوان  یو ماندگار یداریپا

کارآمد و به کار  تیریبا استفاده از مد یطیشرا نیبه چن دنیدر نظر گرفته شود .رس دیبا زین یطوالن یماندگار تیقابل

که در واقع سالمت  شیو آسا تی، امن تیفیک یباال یبه استانداردها یابی. دست ردیگ یها صورت م یتکنولوژ نیآخر یریگ

گرفت که  دهیناد دینکته را نبا نیاست . در ضمن ا داریپا یمعمار یاهداف معمار نیکند از مهمتر یم نیانسان ها را تأم
 . بود دارخواهدیپا یبه طراح یابیدست یراهگشا ،یمعمار تیفیگذشتگان در بهبود ک اتیازتجرب یریه گبهر

که  یاست .نکته مهم شیو آن هم آسا ردیگ یهدف صورت م کیبه  لین یدر راستا داریپا یدرطراح یمعمار تیفیک بهبود

 کی، مرتبط با هم و به صورت  شیدر آسا لیمل دخعوا ی، آن است که تمام ردیگ یمورد توجه قرار م ینوع معمار نیدر ا
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،  شیعبارتند از: آسا ردیگ یعام آن قرار م یدر معنا شیآسا همجموع ریشود . آنچه ز یواحد در نظر گرفته م ستمیس

 . و سالمت یمنی، ا تیآرامش ، امن
  :اشاره دارد یه بر چند نکته اساساست ک ینگرش به معمار یگفته شد ، نشان دهنده نوع  یمعمار رامونیپ لیبه تفص آنچه

زودگذر و  طیسبک فرمال و برگرفته از شرا کی  داریپا ی،لذا معمار طیتوجه به مح -٠ ندهیتوجه به آ -2 ییگرا تیفیک -1

 . است یو معمار عتیدهنده انسان ،طب وندیاست که پ یقیعم میمفاه د، بلکه در بطن خود واج ستین یآن جاناتیه

                                                                                                       عتیو رابطه آن با طب داریپا یمعمار

     

 یسبک ، نورمن فاستر  بررس نیمعمار نام آور ا ینمونه از کارها کیرا در قالب شرح   عتیو طب داریپا یمعمار نیب رابطه

 . میکن یم
 یبرایاست . طرح و   داریپا یشاخص سبک معمار یمعماران عصر حاضر و از چهره ها نیاز نامآورتر یکیتر فاس نورمن

گنبد  کیبه عنوانبرنده اول اعالم شد . فاستر در طرح خود 177٠درسال  نی( در برلدآلمانی)پارلمان جد شتاگیرا یبازساز

 . در نظر گرفتدوم  یهانپارلمان درجنگ ج بشدهیگنبد تخر یبه جا یا شهیش

 یبرا یفوقان یقراردارد کهبه سکو چیدر داخل گنبد دو رامپ مارپ نکهیاست . اول ا تیاز چندنظر حائز اهم دیگنبد جد نیا
 . خود صعود کنند ندگانیسر نما یبرباال نیشود ، لذا مردم به صورت نماد یمناظر اطراف ختم م یتماشا

از قدرت و  یدرخشد که نشانها یم ینوران یشود و به صورت گنبد یوشن متاالرمجلس ر قیهنگام شب گنبدازطر یطرف از

 . در آلمان فدرال است کیپروسه دمکرات ییتوانا

 زیو در زمستان ن ردیگ یصورتم یا شهیگنبد ش قیاز طر ندگانیتاالر نما یعیطب هیدر تابستان تهو یمیاز نظراقل نکهیا دوم
 نهیآ  نکهیو سوم ا ردیگ یو مجدداً مورد استفاده قرار م افتیگنبد صعودکرده باز ریز یگرم که از تاالرمجلس به فضا یهوا

 . کنندیمنعکس م ندگانیمردم را به تاالر نما ریوو تص یعیطب ییوسط گنبد ، روشنا یها

 : اشاره کرد ریتوان به موضوعات ز یساختمان در نظر گرفته شده م نیا یکه درطرح باساز یمیاقل گرمواردیازد
 . برق نیتـأم یساختمان برا یبام جنوب یمتر مربع مساحت بر رو ٠11با کیفتوولت یدیخورش یلهاسلو

 . هوا هیتهو یهوشمند برا یها پنجره

 یکربن ممانعت م دیاکس ید دیتول %78که از انتشار یبرق بدون آلودگ دیتول یبرا وگازیشونده ب دیاز سوخت تجد استفاده

 .کند
 میشده و از تابش وانعکاس مستق میتنظ وتریکه حرکت آن توسط کامپ یا شهیگنبد ش ریزنقاب متحرک در  کی یطراح

 . کند یم یرینورآفتاب به داخل تاالر مجلس جلوگ

 یم نیراتأم شیگرما یکه آب گرم برا یعیمخزن طب کیمختلف ساختمان در یدر قسمتها یشدن حرارت اضاف رهیذخ
 . کند

 . در تابستان شیسرما نیتأم یبرا نیزم ریز یها هیشدن آب سرد درال رهیذخ

در ساختمان هستند و همواره ابتکارات و  یمیداران استفاده از عوامل اقل هیطال داریپا یاکنون معماران سبک معمار هم

 . شود یارائه م نهیزم نیاز طرف آنها در ا دیابداعات جد
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  یریگ جهینت

که در دو  ستیآنها موضوع یو طراح ندهیآ یدر ساختمانها یمصرف انرژ انزیبر کاهش م داریپا یاز معمار راستفادهیتأث
 قاتیمطالعات و تحق ریاخ یسالها یاز معماران و محققان را به خود جلب نموده است . در ط یاریتوجه بس ریدهه اخ

عرصه اشغال  نیا در ار یمهم گاهیجا داریپا یمعمار نیب نی. در اتاس رفتهیپذ دارصورتیپا یمعمار نهیدر زم یگسترده ا

قرار  یموضوع، مورد بررس یعلم یاست.در ابتدا جنبه ها دهینائل گرد زین یمهم یآن به دستاوردها ینموده که در پ

 یبا معمار میفاهم نیجهان ، ارتباط ا یو نظرات بزرگان معمار یمعمار داریپا میو مفاه یدر مبان یو با جستار ردیگیم
  گرددیروشن م داریپا

کاهش  ایو حذف  یعیطب طیتوسعه مح رویپذ دیقابل تجد ریبر کاهش مصرف منابع غ ستیز طیدر مح داریپا یمعمار ریتاث

آن نشأت  یساختمان از نوع معمار کی ییو کارا ییبایباشد،و همانگونه که ز یم عتیرسان به طب بیاس ایو  یمواد سم
 یدر زندگ نینو یهایفناور دنیدر به منصه ظهور رس ییبسزا نقش داریپا یمعمار گرید یلیو دال لی، به همان دل ردیگیم

را به  ستیز طیذهن دانشمندان و دوستداران مح ریدر چند دهه اخ عتیراستا مقوله خفظ طب نیروزمره بشر دارد . در ا

شاهد آن  دست زنند. آنچه که تا کنون یاریبس قاتیبه تحق نهیزم نیخود مشغول داشته و آنان را بر آن داشته تا در ا

در  یطیمالحضات مح یراه حل جامع برا کیارتباط با   داردریپا یعلوم و معمار یو عمل یعلم قاتیتحق عیرشد سر  میبود
بخش جدا  کی ستیز طیدر حفظ مح داریپا یمعمار ریو ..... است و تاث یزندگ تیفیبدست اوردن سطح وک یحال برا نیع

 .امر توسعه نگاه کرد نیازا رونیجداگانه ب تیهو کیآن رابه شکل  دیبادو نیا یتوسعه به شمار م دنیفرآ ریناپذ
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