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چکيده
وضعيت جهان در آغاز قرن  ۲۱ميالدی ،توسعهای ناپایدار را هشدار میدهد .معماران بهعنوان شکلدهندگان محیطهای
مصنوع دارای مسئولیت اجتماعی در ارائهی طرحهایی هستند که کمترین میزان اثرات منفی بر محیطزیست را داشته باشد.
در طول تاریخ اصطالحاتی نظیر معماری سبز ،معماری اکولوژیک ،معماری پایدار ،معماری محیطزیستی ،بهمنظور پاسخ

به مهمترین مشکل زمان بهکار گرفته شدهاست ،درحالیکه باری از مفاهیم مبهم و نامشخص را به دوش میکشد .از

معیارهای معماری سبز بوده است .روش مورد استفاده برحسب هدف ،روش تحقیق کاربردی و شیوهی مطالعه برحسب
روش و ماهیت ،تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطالعات آن بر مبنای مطالعهی منابع مکتوب و تحلیل محتوايي آنها

بودهاست .نظر به اینکه سبز مفهومی انتزاعی است ،مستلزم درک اصطالحات پایداری ،اکولوژی و عملکرد میباشد.
معیارهای سنجش و ارزیابی معماری سبز با توجه به سیر تحوالت معماری در طی دهههای گذشته استنتاج و در قالب
مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ارائه شده است .نتایج نشان داد که معماری سبز بلوغی در سیر تحوالت

معماری و متشکل از ابعاد عملکردی ،اکولوژیکی و پایداری است .معماری در طی مراحل تکامل خود سعی در یکپارچگی
اصول و معیارهای برگرفته از تفکرات باستان ،مانند معماری ارگانیک ،گرمسیری ،اکولوژیک تا مفاهیم معماری مدرن

نظیر معماری عملکردگرا ،مکانگرا و پایدار داشتهاست و با شکلدهی معماری سبز پیوندی بین تفکرات سنت و مدرن با
حداقل ایجاد ردپای اکولوژیک ایجاد نمودهاست.

کلید واژگان :اصول معماری سبز ،تفکرات محیطزیستی ،سیرتحول ،معماری سبز.

 .1فارغالتحصیل کارشناسیارشد ،معماری ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکیmahshid_radaei@yahoo.com :

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

اینرو هدف مطالعهی حاضر واکاوی معماری مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی و ارائهی مدل مفهومی اصول و
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 -1مقدمه

معماران به عنوان اولین سازندگان در محیط مصنوع ( ،)Iwundu, 2007به صورت مستقيم و غيرمستقيم مسئول %۷۵
تغييرات شرایط اقلیمی هستند ( .)Rogers, 2005با توجه به پیشبینیهای سازمان بینالمللی انرژی ،حجم ساختمانهای
اداری و تجاری تا سال  2050دو برابر خواهدشد ( .)WBCSD, 2010میزان انتشار کربن ناشی از فرایند ساخت به میزان 42.4
میلیون تن تا سال  2035میرسد که نسبت به سال  %43 ،2007افزایش خواهد یافت ( .)USEIA, 2010براساس دیدگاههای
جهانی ،صنعت ساخت  %40مصرف انرژی %16-12 ،مصرف آب %32 ،مصارف منابع تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر%40 ،
مصرف مواد و مصالح %40-30 ،تولید پسماند و نخالههای ساختمانی %40-35 ،انتشار گاز دیاکسیدکربن را به خود
اختصاص میدهد ( .)Son et al., 2011; Berardi, 2013بهعبارتی پس از يک قرن تجربه معماری مدرن ،با وجود دستاوردها
و تحوالت با ارزش آن ،مشکالت پيچيدهای در عرصهی محيطزيست رخ دادهاست .وضعيت جهان در آغاز قرن  ۲۱ميالدی،
توسعهای ناپایدار را هشدار میدهد.

معماران به عنوان شکلدهندگان محیطهای مصنوع دارای مسئولیت اجتماعی در ارائهی طرحهایی هستند که کمترین
میزان اثرات منفی بر محیطزیست را داشتهباشد ( .)Smith et al., 2009معماری یا بهعبارتی هنر طراحی و ساخت بناها،
همیشه ارتباط نزدیکی با تاریخ هنر داشت ه است .نهتنها به این دلیل که بسیاری از ساختمانهای عمومی و بهویژه مذهبی
بر اساس تفکرات زیباییشناختی شکلگرفتهاند ،بلکه بسیاری از فضاهای داخلی و بیرونی ساختمانها ویترینی برای نمایش
نقاشیهای زیبا ،کتیبهها ،مجسمهها ،فلزکاریها ،گچکاریها و ...بودهاند .بنابراین اکثر جنبشهای هنری مانند رنسانس،
باروک ،نئوکالسیک و مدرن بر جنبشهای معماری تأثیرگذار بودهاند (.)Maziar, 2012
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در طول تاریخ اصطالحاتی نظیر معماری سبز ،معماری اکولوژیک ،معماری پایدار ،معماری محیطزیستی پا به عرصه وجود
گذاشتهاند و گاه به درست و گاه به غلط بهکارگرفته شدهاند .همانطورکه بسیاری از محققین معتقدند ،اصطالحات سبز و
پایدار بهمنظور پاسخ بهمهمترین مشکل زمان بهکار گرفته میشوند ،درحالیکه باری از مفاهیم مبهم و نامشخص را به دوش
میکشند  .))Son et al., 2011; Berardi, 2013این رویکردها در معماری نه بهعنوان یک سبک جدید ،بلکه یک روش در
تفکر طراحی هستند که به هدف هماهنگی با طبیعت و کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی در طبیعت میپردازند .تجلی
تفکرات بنیادین معماری سبز در بسیاری از تمدنهای باستان و شهرهای کهن از جمله معماری سنتی ایران مصادیق بارز
ارتباط صحیح انسان با طبیعت و محیط اطراف خویش است.

معماري سبز در ايران سابقه اي كهن دارد و ايرانيان با بهرهگيري هوشمندانه از انرژيهاي طبيعي و مصالح بومي ،بناها و
شهرهاي سبز ايجاد كردهاند .معماری گذشته ايران داراي مفاهیم اساسي مادي و معنوي نظیر حس تعلق ،آرامش ،ارتباط
با معنویت و پیوند عمیق اجتماعی در جهت ارتقا فرهنگ و پاسخگو به اقلیم منطقه طراحی شده است .معماری سبز ضمن
پاسخگويي به نیازهاي اقلیمي ،فرهنگي ،مذهبي ،اصول خاص زيبايي شناسي در آن نهفته است .معماری سبز میتواند
ساختمان های ساده روستایی شهری تا ساختمانهای بزرگ و حتی بناهای یادمانی را دربرگیرد.

به اعتقاد تب و دویرن )2013( 1معماری سبز فرایندی است که سعی دارد ،معماری مدرن را به معماری بیخطر و ایجاد ساختمانهای
برگرفته از محیطزیست سوق دهد ( .)Tabb & Deviren, 2013از دیدگاه بسیاری از محققین ،محوریت تفکرات سبز در فرایند
طراحی سکونتگاههای انسانی در قرن بیستم نتیجه بازگشت به ارزشهای محیطزیستی است ( .)Ragheb et al., 2016معماری
سبز پدیدهای پویا و در حال تحول است که در پی پاسخ به دغدغههای خاص محیطزیستی و تقاضای فرهنگی معاصر به
سمت اقدامات اکولوژیک و سیستمیک رشد نموده است ( .)Tabb & Deviren, 2013دفتر اجرایی فدرال محیطزیست،
معماری سبز را بدین شکل تعریف مینماید« ،طراحی که منجر به افزایش کارایی ساختمانها و سایت طراحی در استفاده
از منابع مانند انرژی ،آب و مصالح ساخت و ...شود بهگونهای که منجر به کاهش تأثیرات منفی ساختمان بر سالمت انسان
و محیطزیست ،در طی فرایند مکانیابی ،طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری ،تعمیر ،نگهداری ،تخریب و انهدام در طی چرخهی
حیات کامل ساختمان شود» ( .)Green Building, 2011همچنین در بیانیهی مشـترك ای.آی.ای و یو.آی.ای ()1993
اظهار شدهاست که معماری پایدار یك تجویز نیست ،بلكه یك رویكرد و گرایش است (.)Guy & Farmenr, 2001, 140
گرایش اصو ًال ماهیتی رفتاری و جامع دارد و حاصل نوعی تقید و تعلق فكری و عملی است .بهتعبیــر دیگر ،گرایش عموم ًا

انگیزش ،رفتار ،ارزشگذاری شناختی و عقیدتی فرد را تحتتأثیر قرار میدهد (Chaiken & Eagly, 2006; Van Den Berg

 )et al., 1998و از برچسبی صرف و صفتی قابل انضمام و الصاق که به آن ماهیتی جعلی و ریاكارانه میبخشد ،مبرا میسازد

(.)Williamson et al., 2003: 27

ارتقای کیفیت فضاها یکی از مهمترین دل مشغولی طراحان میباشد .کیفیت عملکردی که یکی از مولفههای موثر بر کیفیت
فضا است به چگونگی کارکرد یک مکان و این که طراحان چگونه میتوانند فضای مناسب تری را طراحی کنند ،میپردازد.
هویت اصلی معماری پاسخگویی به نیازهای بشر در مکان است که در طول تاریخ همراه با افزایش تجربه انسان تکامل
یافته است .عملکرد در معماری واژهای است به ظاهر آشنا که آن را در کنار دو واژهی دیگر ،صورت و ساختار  ،یکی از سه
اصل حاکم بر معماری میشناسند .پیشینه عملکرد در معماری به دوران باستان باز میگردد .واژه عملکرد جایگزین مفاهیمی
همچون ،فایده و مفیدبودن ،شده که از دوران باستان از اصول معماری مطلوب بوده است .در معماری سبز ،شکل ،پالن،
دسترسیها و ...همگی باید براساس نیاز کاربران و طریقه استفاده کنندهگان شکل بگیرد و نهایت عملکردی و انعطافپذیری
درساختار مشاهده گردد .توجه به بعد عملکردی موجب ارتقای سطح کیفی معماری سبز میشود.
محققینی نظیر آتمن )2009( 2معتقدند که سبز مفهومی انتزاعی است که مستلزم درک اصطالحات پایداری ،اکولوژی و
عملکرد است .اگرچه بین معیارهای مذکور رابطه قاطعی وجود دارد ،با این وجود ،هر دسته مستقل و متقابل است .از اینرو
یک ساختمان میتواند پایدار باشد ،اما اکولوژیک یا سبز نباشد ،در حالیکه ساختمان سبز باید ترکیبی از ویژگیهای پایداری،
اکولوژیکی و عملکردی را دارا باشد .بنابراین سطح سبز بودن بر اساس سطح تعامل این سه مقوله تعیین میشود (Attmann,
 .)2009نظر به اینکه سیستم ارزشی معماری سبز به دلیل انتزاعی بودن بسیار چالشبرانگیز است ،برای حل این موضوع
از مدل مفهومی آتمن ( )2009که مفهوم سبز را در قالب ابعاد پایداری ،اکولوژیکی و عملکردی تعریف عملیاتی نمودهاست
(تصویر  ،)1استفاده میشود .اگرچه تعاریف عملیاتی بهندرت در معماری مورد استفاده قرار میگیرد ،اما در تعریف سبز و
دستهبندیهای مربوط به آن از اهمیت باالیی برخوردار هستند .این تعاریف با مشخص کردن ویژگیهای عملکردی ،پایداری
و اکولوژیکی ،به یک ساختار معنا میبخشد (.)Attmann, 2009

سبز
بعد پایداری
بعد اکولوژیکی

بعد عملکردی

تصویر  -1مدل مفهومی ارتباط بین ابعاد سبز ()Attmann, 2009

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

از اینرو ،در مطالعه حاضر سعی خواهد شد به جای تمرکز معمول بر مفاهیم هنری و زیباییشناختی ،به واکاوی معماری
مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی پرداخته و مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ارائهشود .لذا سیر تحول
معماری از منظر محیطزیست در طی دهههای  1950تا  2010مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات معماری مبتنی بر تفکرات
غالب هر دوره تشریح میگردد.
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 -2مبانی نظری

این قسمت در مورد تاریخ تحول معماری از منظر محیطزیست صحبت میکنیم که شامل معماری ارگانیک ،معماری مدرن
دههی  ،1850معماری مناطق گرمسیری ،معماری محیطزیستی ،معماری با انرژی اندک ،معماری پسیو ،معماری پایدار،
معماری کمکربن ،معماری انرژی صفر ،معماری کربن صفر و معماری انرژی پالس است.
 -1-2معماری ارگانیک
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معماری ارگانیک در سطح جهان و در طول تاریخ سابقهای طوالنی با ساخت و سازهای سبز دارد .بناهای حاصل از معماری
ارگانیک به منظور تأمین نیازهای بشری متناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و شیوههای زندگی شکل گرفتند.
همچنین بنا به ضرورت ،پاسخگوی شرایط اقلیمی و محیطی نظیر نحوه بهرهبرداری از منابع آب ،تخلیه فاضالب ،شدت
تشعشات خورشیدی ،میزان رطوبت ،طوفان شن و ...بودند تا به بهترین شکل با شرایط اکولوژیک بستر طرح سازگار باشند.
تکامل معماری ارگانیک در طی زمان انعکاسدهندهی تغییرات در هویت فرهنگی بود ( ،)Oliver, 1997تا زمینهای را برای
بهترین استفاده از شرایط و امکانات محیطی به منظور تأمین سکونتگاههای مناسب انسانی در نامساعدترین شرایط اقلیمی
جهان فراهم آورد ( .)Roaf et al., 2005اگرچه به اعتقاد برخی از محققین ،معماری ارگانیک به منظور ایجاد سرپناه درپی
ل گرفته است ( ،)Oliver, 1997از دیگر سو ،میتوان ادعا نمود که معماری
پاسخ به نیازهای ابتدایی و پایه انسانی شک 
ارگانیک رویکردی تجربی در ساخت و ساز و معماری بود که از طریق دانش شهودی ،دانش بومی ،دانش حاصل از آزمون
و خطا ،تجربه ساخت در طی زمان و یا به عبارتی عقالنیت اکولوژیک تکاملیافت ه است .عالوه بر این معماری ارگانیک به
دلیل تمرکز بر استفاده از منابع در دسترس و بهرهگیری از شرایط بستر اکولوژیک برای تأمین نیازهای کاربران ،پایدار است
و زمینهای را برای یکپارچگی بنا با بستر اکولوژیک و شرایط محیطی فراهم میآورد (( .Ionescu et al., 2015استفاده
از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی که قدیمیترین و جدیدترین شکل انرژی مورد استفادهی بشر است به صورت مستقیم و
غیرمستقیم ،همچنین استفاده از انرژی باد و آب منبع اصلی انرژی در معماری ارگانیک بودهاست .بسیاری از شهرهای کهن
ایران نظیر یزد ،کاشان ،اصفهان که بناها به بهترین شکل در سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی شکل گرفتهاند و با ارائه
عناصر اقلیمی نظیر بادگیر ،حوضخانه ،گودال باغچه ،سرداب ،پایاب ،مصالح بومآورد ،جهتگیری مناسب بنا ،طراحی مناسب
و جانمایی فضا و ...سعی نمودند سکونتگاههایی زیستپذیر با توجه به شرایط سخت محیطی را شکل دهند ،همگی سمبل
معماری ارگانیک و پایدار ایرانی هستند.
 -2-2معماری مدرن دههی 1850
با بروز انقالب صنعتی این ایده مطرح شد که انسانها با تکیه بر استفادهی انرژی و فناوری میتوانند بر محدودیتهای
طبیعت و محیط طبیعی غالب آیند .از اینرو اساس فکری جامعه بر تفکر غلبه بر طبیعت استوار بود ((Miller & Spoolman,
 .2011, 124مدرنیسم معماری انتزاعی را پیشنهاد کرد که هیچ اشارهای به بستر اکولوژیک و مکانی که طرح در آن ساخته
میشد ،وجود نداشت ( .)Frampton, 2007از اینرو کام ً
ال با معماری ارگانیک که در طی قرنها توسعه یافته بود ،ناسازگار
بود ( .)Oliver, 1997معماری مدرن از سنتهای التقاطی قرن  18رهایی یافت و به انتزاع ،استانداردسازی و تولید پیاپی
طرحهای یک شکل با هویت یکسان بینالمللی تمرکز یافت ( .)Tabb & Deviren, 2013در معماری مدرن ،کارکرد با
ایدههایی ترکیب میشد که مفاهیم و فرمهای تاریخی از آن حذف شده بود .جنبش مدرن با درنظرگرفتن سکونتگاه به
عنوان نقطهی عطف ،سلسله مراتب سنتی کارهای ساختمانی را دگرگون کرد .طرحهای مدرن معماری با افزایش پیچیدگی
و با تکیه بر فناوری از لحاظ انرژی ناکارآمد بودند .این ساختمانها بهگونهای طراحی شدند که عمر طوالنی نداشتند .با جرم
سبکتری نسبت به طرحهای قبل ساخته میشدند و به سیستمهای گرمایش ،سرمایش ،تهویهی مصنوع و مصرف حداکثر
سوختهای فسیلی متکی بودند ( .)Frampton, 2007اصول مدرنیستی با طرحهاي جامع متمرکز معرفی شد که به تعبیر
یورگن هابرماس این رویکرد مدرنیستها به عنوان طرحهاي بستهبنديشده ،معرفیشد ( .)Martinez, 2007مدرنیسم
مواد و مصالح جدید و تکنولوژی پیشرفته بهکار برد و سبکها و ایدههای تاریخی ،سنتی و کهن را رد نمود .مدرنیسم تأکید بر
عملکرد ،عقالنیت ،ایجاد اشکال جدید مطابق با رویکردهای زیباییشناختی جدید داشت ،این پدیده با عقالنیت و خردگرایی

پیوند خوردهبود که نشان از رویکردهای اقتدارمآبانه و عقالیی ،نگرش تصرف طبیعت ،انسانگرایی محض و بیکرانی زمان
و مکان بود )Allmendinger, 2002(.
 -3-2دههی  :1950معماری مناطق گرمسیری

در این دوران بیشتر طراحیهای بنا با توجه به شرایط اقلیم و آب و هوایی منطقه بوده است ،از این رو نه تنها معماری مناطق
گرمسیری نمود یافته بلکه در مناطق معتدل و مرطوب و سردسیر نیز معماری سازگار با اقلیم منطقه شکل گرفته است .به
طور مثال در مناطق سردسیر پالن متراکم و فشرده ،تعداد بازشوها کم،عمده مصالح مورد استفاده سنگ بوده است .در مناطق
معتدل و مرطوب دارای بارندگی زیاد ،اختالف درجه حرارت در بین شب و روز کم بوده و پوشش وسیع گیاهی سراسر منطقه
را فرا گرفتهاست .به دلیل رطوبت زیاد ،بناها بر روی کرسی (پیلوت) و از کورانهای دوطرفه حداکثر استفاده شده است.
 -4-2دههی  :1960معماری محیطزیستی

در این دوره ،مدرنیسم غالب هنوز بدون نگرانی در مورد مسائل محیطزیست پیشرفت میکرد .در اواخر دههی  ،1960با
آشکارشدن تأثیرات منفی زندگی مدرن بر محیطزیست و افزایش آگاهی در مورد ارتباط مستقیم بین مشکالت محیطزیستی
و اجتماعی ،منجر به فراخوانی روزافزون دولتها برای تنظیم هرچه بیشتر فعالیتهای صنعتی شد ،و به تشکیل سازمانهای
محیطزیستی مانند «صلح سبز »4و «دوستداران زمین »5در سالهای  1960انجامید .در سال  1961پارکر موریس گزارشی
تأثیرگذار با عنوان خانههایی برای امروز و فردا همراه با استانداردهای پیشنهادی برای کلیهی بناهای جدید ،عمومی و
خصوصی که منعکسکننده الگوهای جدید زندگی در نحوهی استفاده از فضاهای داخلی ساختمان به منظور افزایش کارایی
فضایی ،کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش و راحتی کاربران بود ،منتشر کرد (University of the West of England,
 .)2009; NHBC, 2015توصیههای اصلی در این دوران در مورد جانمایی صحیح فضاهای داخلی ،دسترسی به فضای بیشتر
زندگی و گرمایش بهتر تمام فضاهای ساختمان ،با سیستم گرمایش مرکزی بود .بهعبارتی تأمین آزادی ،آسایش ،راحتی و
کارآیی ،هم از نظر استفاده از فضا و هم از نظر مصرف انرژی ،به عنوان مهمترین عامل تعیینکننده آینده طراحی مسکن

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

مطابق تحقیقات باوجا ،)2008( 3معماری مناطق گرمسیری حکایت از پاسخگویی بهینه به شرایط آب و هوایی و طراحی
محافظهکارانهی مصرف انرژی دارد ،که پیشرو در جنبشهای محیطزیست از دههی  1960بود ( .)Baweja, 2008انتشار
آلودگی بهخصوص ،آلودگی هوای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی زمینهای را برای بروز چنین سبک معماری فراهمآورد.
این نخستینبار در طول تاریخ بود که مشوقهایی برای صاحبان بنا به منظور جایگزینی روشهایی با مصرف کمتر
سوختهای فسیلی و انتشار آلودگی کمتر را پیشنهاد میداد ( .)NHBC, 2015بهعبارتی گسترش سریع استفاده از مواد
شیمیایی ،سوختهای فسیلی ،افزایش انتشار آالیندهها و بروز پیامدهای ناگوار آلودگی ،زمینهای را برای افزایش آگاهی در
مورد اثرات مخرب فعالیتهای انسانی بر کیفیت زندگی ایجاد نمودهبود ( .)Roaf et al., 2005معماری مناطق گرمسیری را
میتوان نوعی از ساختمان سبز بهطور خاص برای آب و هوای گرمسیری درنظرگرفت ،که بهمنظور کاهش بهینهی مصرف
انرژی ساختمانها ،به ویژه افزایش بار خنککنندگی طراحی میشوند .بهعبارتی معماری مناطق گرمسیری در کشورهای
منطقهی آسیا و اقیانوسیه طرحهای بومی را متناسب با نیازهای اقلیمی خود گسترش داد تا با استفاده از ارتفاع سقفها،
مکانیابی مناسب ،اندازهی صحیح بازشو و پنجرهها ،جهتگیری مناسب ساختمانها ،سایبانها و عایقبندی سقف و...
تهویهی طبیعی ،خنکسازی پسیو محیط داخلی ساختمان انجام شود ( .)Bay & Ong, 2007, 115مهمترین اصول طراحی
معماری مناطق گرمسیری شامل :ارزیابی منطقهای ،استفاده از عناصر اقلیمی ،انتخاب سایت ،بررسی مناسب ساختمان در
برابر تشعشعات خورشیدی ،استفاده از فرم و اشکال مناسب ساختمان ،جانمایی مناسب فضاهای داخلی ،بررسی الگوهای
جریان هوا و باد غالب ،اثرات حرارتی مواد و مصالح ساخت ،ارتفاع مناسب سقف ،حداکثر تهویهی طبیعی ،روشنایی طبیعی
ساختمان ،استفاده از بادگیرها ،و استفاده از عناصر اصلی برای بهینهسازی تهویهی طبیعی به منظور خنکسازی ساختمانهای
مناطق گرمسیری و ارتباط با فضای باز است .نظر به اینکه بیشترین میزان ارتباط با فضای خارج ،در سطح همکف ساختمان
رخمیدهد ،این تراز و نحوه ارتباط ساختمان با سایت بسیار مهم تلقی میشود .فضاهای عبوری (فضاهای بینابین) ،این
فضاها کام ً
ال بسته نیستند ،اما امکان کنترل شرایط محیطی آنها وجود دارد.
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شناختهشد  )NHBC, 2015(.نخستین قوانین و مقررات ساختمان بهمنظور حفاظت از انرژی در انگلستان در سال 1965
تصویب شد ( )Palmer & Cooper, 2011و محدودیتهایی را برای کاهش میزان اتالف انرژی از طریق عناصر کالبدی
ساختمان تعیین نمود .دراین دوره استفاده از عایقهای حرارتی در دیوار و سقف مطرحشد و زمینهای را برای بهبود ساختار
کالبدی ساختمان و پیشرفت فرایندهای کاهش اتالف انرژی فراهمنمود (.)HMSO, 1965
 -5-2دههی  :1970معماری با انرژی اندک
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در سال  1972الکساندر گدرون 6مدیر موسسه سلطنتی معماران انگلیس معماری خوب را بدین نحو تعرف نمود :معماری
9
خوب از استراتژی سه ا ِل پیروی میکند که اصول طول عمر طوالنی ، 7انعطافپذیری و سازگاری 8و در نهایت انرژی اندک
را شامل میشد  )Gordon, 1972(.در طی آن سالها معماران اندکی به اصول عمر طوالنی ساختمان و انعطافپذیری
و سازگاری توجه داشتند و با توجه به جنبشهای انرژی ،بیشتر توجهات بر اصل انرژی اندک در ساختمان تمرکز یافت
( .)Langston, 2014در این دهه روشهای ساخت و ساز بهبود یافت ،استفاده از عایقهای حرارتی و دیوارهای دوالیهی
سبک رواج یافت .همچنین موضوع مقاومت ساختمان در برابر ورود و خروج جریان هوا که منجر به اتالف انرژی میشد ،به
شدت مورد توجه قرارگرفت و نرمافزارهایی برای پیشبینی تهویهی طبیعی ساختمان و محاسبات انرژی طراحی شد (Jones,
 .)2015از اینرو پیشرفتهای تکنولوژیکی ،توسعهی اهرمهای حقوقی و قانونی ،همچنین راهکارهای کالبدی ساختمان
همگی زمینهای را برای بهبود عملکرد انرژی فراهم نمود ( .)Jones, 2012در سال  1976طرح کیتهای عایق معرفی شد
که عایقهای حرارتی را با نصف قیمت در اختیار طراحان و مجریان ساختمان قرارمیداد ( .)Fuller et al.,1982پروژههای
هادی توسعه مسکن 10این دوران به بررسی مزایای بهبود عملکرد انرژی در ساختمان پرداختند و نقش عایقهای حرارتی و
هوابندی 11ساختمان را در حفظ آسایش حرارتی و کاهش اتالف انرژی در طراحی ساخت برجسته نمودند (.)Jones, 2012
جریان هواي ورودي کنترلنشده از خارج به داخل ساختمان که از طریق شکافها ،منافذ ،بازشوهاي غیرعمد و استفاده عادي
13
از دربهاي بیرونی ،هنگام ورود و خروج اتفاق میافتد نفوذ هوا 12و انتقال جریان هوا از داخل به خارج ساختمان نشت هوا
نام دارد )ASHRAE, 2009(.عامل اصلی نفوذ یا نشت هوا ،اختالف فشار بین داخل و خارج ساختمان است .این اختالف
فشار ممکن است ناشی از برخورد باد به پوستهی خارجی ساختمان ،اثر دودکشی 14و یا تهویهی مکانیکی باشد .البته نفوذ
هوا ،عالوه بر عوامل ذکر شده ،به وضع و محل قرارگیري شکافها و منافذ ،کیفیت ساخت و قدمت ساختمان ،شرایط آب و
هوایی محیط و هندسهی ساختمان نیز بستگی دارد ( .)Cook et al., 2005که این امر میتواند بر مصرف انرژي ،طراحی
سیستمهاي تهویهی مطبوع ،کیفیت هواي داخل ساختمان ،آسایش حرارتی ،و همچنین جلوگیري از نفوذ ذرات ،آلودگی ،صدا
و رطوبت تأثیرگذار باشد (.(Chen et al., 2012
 -6-2دههی  -1980معماری پسیو
پست مدرنیستهای دههی  1980سعی نمودند سرعت تحول معماری سبز را کاهش دهند و از زبان مدرنیسم همراه با
فناوریهای نوظهور انرژیهای تجدیدپذیر در زمان خود استفاده نمایند ( .)Tabb & Deviren, 2013پست مدرنیستها
بهجای استفاده از فرمهای اغراقآمیز ،قابلپیشبینی ،خشن ،سخت و انعطافناپذیر ،از استراتژیهای پسیو ،فرمهای
ارگانیک ،مصالح ساخت محلی ،منابع تاریخی و معماری موجود در مکان الهام گرفتند ( .)Venturi et al., 2972تب
و دویرن ( )2013در مطالعات خود مهمترین ویژگیهای معماری دوران پست مدرن در دههی  1980را به صورت زیر
متذکر شدند:
 −فرمهای معمارانه و عناصر ساخت پاسخگو به شرایط اقلیمی؛
 −استراتژیهای طراحی پسیو نظیر استفاده از انرژی خورشیدی ،جهتگیری مناسب ،بهرهگیری از قابلیت سایهاندازی،
ایجاد زونهای بافر ،توجه به اثرات گلخانهای؛
 −بهرهگیری بهینه از منابع طبیعی نظیر روشنایی روزانه ،تهویهی طبیعی ،استفاده از تشعشعات خورشیدی؛
 −استفاده از تکنولوژیهای کارای انرژی به منظور تأمین گرمایش ،سرمایش و تهویهی ساختمان؛
 −مصالح ساختمانی و انرژیهای محلی ،ارگانیک ،طبیعی ،محصوالت با انرژی نهان اندک.15

در کشورهایی مانند انگلیس در دههی  1970معماری کمانرژی در کنار معماری پسیو ظاهر شد .از اینرو استفاده از تمهیداتی
که موجب کاهش نیاز به مصرف انرژي بود ،در همین رابطه برجستهتر شد .معماری پسیو استفاده از ساز و کارهاي انرژيهاي
غیرفعال نظیر انتخاب و استفادهی بهینه از جهت تابش آفتاب در ساختمان با توجه به موقعیت جغرافیایی و فصول سال،
استفاده از جهت وزش باد غالب مداوم-فصلی ،استفاده از فضاهاي زیرزمینی و بازگردش هواي سرد در تابستان و گرم در
زمستان ،استفادهی مجدد از هواي گرم/سرد درون ساختمان و بازیافت انرژي از داکتها ،استفاده از مفاهیم روشنایی روز،16
تفکیک فضاهاي ساختمانی و زونبندي بر اساس کاربري (اتاق خواب ،آشـپزخانه و )...و نیازهاي سرمایشی ،گرمایشی و
روشنائی متفاوت ،استفاده از مصالح ساخت با ظرفیت حرارتی باال ،تثبیت درجه حرارتی فضای داخل ساختمان ،استفاده از
تهویهی طبیعی را در استراتژیهای خود قرار داد ( .)Jones, 2012روند دیگری که در دههی  1980پدیدار شد ،استفادهی
مجدد از ساختمانهای موجود با اهداف جدید و مصارف امروزی بود .روند حفاظت شامل مرمت ،17که متمرکز بر حفظ
ویژگیهای تاریخی ضمن حذف مواد و مصالح زائد از دورههای قبل بود ،احیاء ،18که بهمرمت تاریخیترین عناصر تمرکز
داشت و بازسازی ،19که به ارتقاء ساختمانهای موجود با مصالح و ویژگیهای جدید به منظور تأمین استانداردهای ساخت و
ساز زمان و سطح عملکرد باالتر انرژی میپرداخت )Stein, 2010(.
 -7-2دههی  :1990معماری پایدار

 -8-2دههی  : 2000معماری کمکربن
در این دهه تغییرات آب و هوایی از جمله انتشار کربن ناشی از سوختهای فسیلی ،انتشار متان و استفاده از کودهای شیمیایی
در کشاورزی در مقیاس بزرگ به یک کانون سیاسی کلیدی تبدیلشد .بهتبع آن معماری بهمنظور ایفای رسالت خویش در
برابر طیف گستردهای از مشکالت مربوط به انتشار کربن ،راهحلهایی در نظرگرفت و جنبش دههی  1990بهعنوان معماری
کمکربن نامگذاری شد ،که هدف آن کاهش انتشار کربن با ترکیب اقدامات و فنآوریهای پایدار در سطوح و مقیاسهای
چندگانه بود .از اینرو افزایش نگرانیهای تغییرات اقلیمی منجر به ایجاد سیاستها ،دستورالعملها و ابداعات انرژی در

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

مفهوم پایداری را میتوان نتیجهی رشد منطقی آگاهی نسبت به مسائل جهانی محیطزیست و توسعه دانست که به نوبهی
خود تحتتأثیر عواملی چون نهضتهای محیطزیستی دههی  ،۶۰انتشار کتابهایی نظیر محدودیتهای رشد و اولین
کنفرانس سازمان ملل در مورد محیطزیست و توسعه در سال  1972در استکهلم ،قرار داشت .دراین دوره تکنولوژیهای
پایدار به عنوان عناصر پویا در طراحی ساختمان اضافه شدند .رویکردی ترکیبی از طراحی که سعی در ترکیب عناصر فعال
تولیدکننده انرژی و عناصر غیرفعال موجود در سایت ،استفاده از مصالح طبیعی و سبک به منظور افزایش عایقبندی ساختمان
داشت .معماری پایدار ،از فناوریهای پیشرفته بیشتر در طراحی ساختمانهای عمومی در مقیاس بزرگ مانند فرودگاهها،
ایستگاههای قطار ،برجهای ارتباطی ،استادیومهای ورزشی و موزهها استفاده نمود ( .)Tabb & Deviren, 2013خروجیهای
حاصل از «دستور کار  »21و «کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا» در رابطه با معماری ،زمینهای را فراهم کرد که
اتحادیهی معماران بینالملل 20در جلسهی کنگره جهانی خود در سال  1993اعالم کرد« :معماری پایدار باید به یک استاندارد
تبدیل شود» ( .)Williamson et al., 2003; Kubba, 2016چرا که معماری پایدار یک نسخه نیست بلکه یک رویکرد و
یک نگرش است ( .)Guy & Farmer, 2001برای حمایت از این تغییر ،تکنولوژی در کنار روشهای ساخت و فرایندهای
طراحی وارد عمل شد .استفاده از نرمافزارهای مختلف به منظور طراحی ،ارزیابی ،مدلسازی ،منجر به کاهش ریسک طراحی،
اجرای سازهها و فرمهای پیچیده شد و توجه معماران به طراحی دقیق عناصر ساختمان از قبیل مصالح ،سازه ،سیستمهای
مکانیکی ،خدمات ساختمانی و طراحی داخلی متمرکز شد .تعامل بین معماری و فناوری رویکرد روششناختی را در معماری
پایدار افزایش داد و منجر به ایجاد رویکردهای جامع به مواد و مصالح ساخت ،سیستمهای انرژی ،آسایش و راحتی انسانی،
و پاسخگویی ویژگیهای سایت طراحی شد .از اینرو روشهایی جهت ارزیابی ،رتبهبندی و تأئید پایداری ساختمان نظیر
بریم انگلیس ( ،)1990انرژی استار امریکا ( ،)1992لید ( )1993و غیره مطرح شد .بنابراین بهطور خالصه میتوان بیان
نمود که ساختمانهای پایدار ،اجتماعات پایدار و شهرسازی پایدار سعی بر آن دارد تا به سطوح باالی یکپارچگی و پیچیدگی
تکنولوژیهای انرژی تجدیدپذیر و استراتژیهای طراحی محیطزیستی دست یابد (.)Wines, 2000
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ساختمان ،در سطوح ملی و جهانی شد .در اروپا یکی از اهرمهای اصلی در بهبود کارایی انرژی ،دستورالعمل پارلمان اروپا در
مورد عملکرد انرژی در ساختمان بود ( ،)EU, 2003که گواهی عملکرد انرژی 21در ساختمان برای مطابقت با اهداف ملی
برای تمام ایالتها تا سال  2006را الزم االجرا میساخت( .)Jones et al., 2009بر این اساس تمامی کشورها سعی نمودند،
قوانین و مقرراتی را در مورد افزایش اثربخشی انرژی در ساختمان و کاهش میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن در دستورکار
خود قرار دهند ( .)Bell, 2004در طی سالهای  2007با ظهور مفاهیمی نظیر ردپای اکولوژیک که ایدهی اولیهآن از دههی
 1990آغاز شده بود ،زمینهای را برای کاهش میزان انتشار کربن بهعنوان یک شاخص میزان مصرف انرژی فراهم نمود
( ،)US Environmental Protection Agency, 2016همینامر منجر به تقویت و ترویج معماری کمکربن بهعنوان یک
رویکرد معماری در طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری از ساختمان شد (.)Wright et al., 2011
  -9-2دههی  :2010معماری انرژی صفر ،معماری کربن صفر ،معماری انرژی پالس

فصلنامه | بهار  | 1400شماره یک | هنر مدیریت سبز

معماری انرژی خالص صفر 22هدف در دههی  2010دستیابی به انرژی صفر ،استقالل و خودکفایی در ساختمان و یا
ساختمانهای بدون صورتحساب بود  )Voss et al., 2013(.معماری انرژی صفر به طورکلی به ساختمانی گفتـه میشود
کـه میزان مصرف انرژي آن با استفاده از شیوههاي مختلف تا حد زیادي کاهش و در مقابل تولید انرژي آن به میزان مورد
نیاز با استفاده از منابع پاك و انرژيهاي تجدیدپذیر جبران شود ( .)European Commission, 2010در قلـب مفهوم و
تصور کلی ساختمان انرژي صفر ،ایـن ایده وجود دارد که ساختمانها میتوانند تمام نیازهاي خـود را به انرژي با یک روش
کمهزینه ،با دسترسـی محلی ،بدون آالیندگی و با منابع تجدیدپذیر برطرف نمایند .براي تحقق اهداف معماري انرژي صفر و
ساخت بنایی که انرژيهاي مورد نیاز را خودش تأمین کند ،گزینههاي متفاوتی وجود دارد که بسته به شرایط محل و نحوهی
طراحی ،میتواند طیف گستردهاي از روشها را در برگیرد .از این منابع میتوان به انرژي خورشید ،انرژي باد ،انرژي آب،
انرژي امواج ،انرژي زمینگرمایی و انواع دیگر اشارهکرد .براي هر منطقه با توجه به منابع دردسترس طراح روش مناسبی را
جهـت تـأمین انـرژي انتخاب میکند .واس 23و همکاران ( )2013در مطالعه خود معماری انرژی خالص صفر را با توجه به
شرایط تأمین انرژی به بخشهای زیرتقسیمبندی نمودند (.)Voss et al., 2013
انرژي صفر خالص سایت :24یک ساختمان صفر انرژي حداقل همان مقدار انرژي را که در طول یک سال مصرف
میکند ،در حیطهی سایت خود تولید میکند ،یعنی بررسی تعادل در انرژي در حیطهی سایت ساختمان (.)DECLG, 2010
انرژي صفر خالص منبع :25منبع ساختمان صفر انرژي حداقل همان مقدار انرژي که در یک سال مصرف میکند،
همانقدر هم تولید میکند .منبع انرژي اشاره دارد ،به انرژيهاي ابتدایی که براي تولید و تحویل انرژي به سایت استفاده میشود.
انرژي صفر خالص هزینه :26در هزینههاي ساختمان صفر انرژي ،مقدار پولی که صاحب ساختمان براي ابزار (تأسیسات)
و خدمات انرژي پرداخت میکند ،حداقل برابر است با مقدار پولی که مالک به علت صرفهجویی در مصرف انرژي در
ساختمان ذخیره میکند (.)DECLG, 2010
انرژي صفر خالص انتشار :27یک ساختمان انرژی صفر همانقدر که از منابع انرژي داراي انتشار و آلودگی استفاده
میکند ،همانقدر هم انرژي از طریق انرژيهاي تجدیدپذیر بدون انتشار تولید میکند (.)DECLG, 2010
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معماری صفر کربن :معماری صفر کربن خالص 28به ساختمانهایی اتالق میشود که میزان انتشار کربن در طول
چرخهی حیات ساختمان منفی و یا در طول یک سال معادل صفر باشد ( .)DECLG, 2010میزان انتشار کربن در چرخ هی
حیات ساختمان مرتبط با فازهای تولید مصالح ساختمانی ،ساخت بنا ،استفاده و نگهداری بنا و در نهایت انهدام و تخریب بنا
است ( .)Bows et al., 2006در واقع براي حل مسئلهی بحران انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای و گرم شدن جهانی ،هر
مجموعه (ادارات ،مجتمعهاي مسکونی ،دانشگاه و یا شهرکهای صنعتی و )...باید انرژي مورد نیازشان را در داخل همان
مجموعه تأمین نمایند .دراین صورت نهتنها با کاهش تقاضا و تلفات میزان مصرف انرژی کاهش مییابد ،بلکه با استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و سیستمهای سی.اچ.پی 29.بر محدودیت افت شبکهی انتقال غالب آمده و تأمین انرژی مورد نیاز با

قابلیت اطمینان زیاد انجام میپذیرد .این معماری با هدف طراحی ساختمانهایی با سیستمهای عرضهی انرژی تجدیدپذیر
طراحی شده است .از اینرو تقاضای ساختمان برای مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی کاهش یافته ،بنابراین کل
انتشار ساالنه دی اکسید کربن خنثی 30میشود .به اعتقاد جونز ،)2012( 31خنثی به معنای آن است که ساختمان در صورت
عدم دسترسی به منبع انرژی تجدیدپذیر ،انرژی مورد نیاز را از شبکهی انرژی دریافت میکند ،اما در صورت دسترسی به
انرژی تجدیدپذیر اضافی ،انرژی را به داخل شبکه باز میگرداند .بنابراین شبکه به عنوان ذخیرهی انرژی عمل میکند
).(Jones, 2012

معماری انرژی پالس :معماری انرژی پالس یا انرژی خالص مثبت ساختمانهایی را شامل میشود که انرژی فراتر
از نیاز ساالنهی خود را تولید میکنند .ب ه عبارتی این ساختمانها نهتنها اهداف پایداری را دنبال میکنند ،بلکه به مراحلی
فراتر از خودکفایی کامل دست یافتهاند ( .)Tabb & Deviren, 2013طراحی ساختمانهای مازاد انرژی نیازمند دو فرایند
کلیدی است -1 :کاهش تقاضای انرژی و حداکثرسازی تأمین انرژی برای تزریق مازاد انرژی در شبکه  -2ارزیابی و
اعتبارسنجی عملکرد سیستم و تأثیر آن بر محیطزیست جهت تصمیمگیری مناسب (;Matallanas & Gutierrez, 2013
 .)Jones et al., 2020این ساختمانها میتوانند از شبکهی تأمین انرژی جدا و مستقل باشد .بدینترتیب انرژی از طریق
ترکیبی از فنآوریهای تولید انرژیهای نو از قبیل انرژی خورشیدی و بادی تأمین میشود .این درحالیاست که با استفاده
از تکنولوژیهای خاص برای سیستمهای روشنایی ،گرمایش و سرمایش فوق پربازده ،در مصرف هرچه کمتر انرژی تالش
میگردد (.)Voss & Musall, 2013

 -3روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله ،بـر اساس روش کیفی و استدالل منطقی اسـت .همچنین مطالعهی اسنادی و منابع مکتوب اساس
بیان ،تحلیل ،توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را تشکیل میدهد .پژوهش کیفی به تفسیر شرایط میپردازد و بر نقش
محقق بـه منزلهی عنصری حیاتی در نتیجهی حاصل از تحقیق تأکید خاص دارد (گروت و وانگ .)88 ،1389 ،ایـن پژوهش
بـه پژوهشگر امکان آن را میدهد که با موضوع تعامل داشـتهباشـد ،برای گردآوری ،تحلیل و تفسیر دادهها از روشهای
انعطافپذیری استفاده کرده و پدیدههای مورد مطالعه را از دیدگاهی جامع مورد مالحظه قرار دهد (حریـری .)5 ،1390 ،از اینرو
در طی مراحل پژوهش به بررسی سیر تحول معماری از منظر محیطزیست در دورههای مختلف پرداخته شده و ضمن استنتاج
مهمترین تفکرات حاکم بر هر دوره ،دستیابی به معماری سبز مورد واکاوی قرار میگیرد و در نهایت مدل مفهومی اصول و
معیارهای معماری سبز ارائه میشود.
 -4یافتهها و بحث

برخی معماران در تبیین معماری مطلوب ،بارها از زاویهی عملکرد به معماری پرداخته اند .معنای عملکرد از یکسو در ارتباط
با انسان و مسالهی نیاز او در اثر معماری بیان شده و از سوی دیگر در برخی از آرا ،در نسبت با خود اثر معماری ،مجموعه
نیروهای موجود در بنا و ساختار آن ،تعریف شده است .معماری سبز در دورههای مختلف عالوه بر توجه به نیازهای ساکنان و
کاربران ،سازگار با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی نیز بوده است .جدول  1خالصهای از ویژگی سبکهای معماری در دورههای
مختلف و تفکرات محیطزیستی غالب بر آنها را بیان میکند.

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

مرور بر تحوالت معماری در دورههای مختلف مبتنی بر تفکرات غالب محیطزیستی حاکی از آن است ،که اصطالح سبز
یکی از اصطالحات بسیار پر کاربرد ،اما کم تعریف در معماری امروزی است .معماری سبز ،ترکیبی از ارزشهای محیطی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و تکنولوژیکی را پوشش میدهد و از این رو درصدد کاهش تأثیر منفی ساختمانها بر عوامل
ط زیست با افزایش کارآیی و اعتدال در استفاده از مصالح ساختمانی ،انرژی و توسعه است .معماری فرایندی پویا و در
محی 
حال پیشرفت در جهت کسب مراحل تعالی سبز بودن است.
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جدول  -1خالصهای از سبکهای معماری دورههای مختلف و تفکرات محیطزیستی غالب بر آنها
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معماری

ویژگی

معماری ارگانیک

طراحی سازگار با شرایط و تغییرات محیطی ،استفاده از مصالح ارگانیک ،قابل بازیافت،
غیرشیمیایی ،استفاده از انرژیهای طبیعی در مصرف روزمره ،توجه به شرایط اقلیمی
منطقه ،استفاده از گیاهان طبیعی به عنوان الهامبخشطراحی زنده ،اجتناب از صدمه
رساندن به وضعیت سایت طراحی و سیمای سرزمین ،طراحی با مصالح نزدیک به
طبیعت ،توجه به شخصیت اکولوژی منطقه و بهرهگیری بهینه از پتانسیل سایت طرح

معماری مناطق
گرمسیری

جهتگیری ساختمان ،توجه به شرایط سایت و شرایط اقلیمی ،ارتباط با فضای باز،
ایجاد فضاهای عبوری (فضاهای بینابین) ،ساماندهی پالن و جانمایی فضاهای داخلی،
استفاده از دیوارها به عنوان غشاهای فعال محیطی ،جایگیری صحیح بازشوها و پنجره
برای ایجاد تهویهی طبیعی در ساختمان ،طراحی سایبانهای مناسب به منظور کمک
به تنظیم نور و بهتبع آن گرمای حاصل از تابش خورشید ،ایجاد تراسها یا فضاهای
نیمهباز ،استفاده از عناصر اقلیمی در بنا نظیر بادگیر ،حوضخانه و...

معماری پسیو

استفاده از روشنایی روز ،استفاده از جهت وزش باد غالب مداوم و فصلی ،انتخاب و
استفادهی بهینه از جهت تابش آفتاب در ساختمان با توجه به موقعیت جغرافیائی و
فصول سال ،استفاده از فضاهاي زیرزمینی و بازگردش هواي سرد در تابستان و گرم
در زمستان ،استفادهی مجدد از هواي گرم و سرد درون ساختمان و بازیافت انرژي از
داکتها ،دیوار ترومب ،بازیافت آبهای خاکستری در ساختمان و...

معماری پایدار

ثبات وضعیت محیط داخلی ،افزایش کارایی انرژی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،
کاهش اتالف انرژی ،بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر ،ایزوالسیون دیوارههاي خارجی،
کف ،سقفها ،عایقبندی ساختمان ،هوابندی درزها و بازشوها برای جلوگیری از نفوذ
و نشت هوا ،کاهش تبادل انرژي با فضاي بیرونی ،تفکیک فضاهاي ساختمانی و
زونبندي بر اساس کاربري با توجه به نیازهاي سرمایشی ،گرمایشی ،روشنایی و...

معماری انرژی
صفر

روشنایی روز ،بازدهی باالي تجهیزات اچ.وی.ایسی ،خنک سازی با تبخیر ،تهویهی
طبیعی ،آب گرمکن خورشیدي ،نصب توربین بادي ،نصب صفحات فتوولتائیک
پی.وی ، 32استفاده از کود تولیدشده از زیست توده ،قطعات چوب و اتانول به عنوان
بیوگاز ،انرژي برق تولیدی از آبهای خاکستری خانگی ،نمای دو پوسته ،مصالح با جرم
حرارتی باال ،بام سبز ،شومینهی خورشیدی ،سیستم هوشمند کنترل انرژی

معماری کم کربن و
کربن صفر

استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای مختلف در زمینهی افزایش کارایی انرژی ،استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر ،کاهش اتالف انرژی ،بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر و کاهش
مصرف سوختهای فسیلی،کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،صفحات فتوولتائیک،
جمعکنندهها و مبدلهای انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی ،استفاده از سامانهی
تشخیص حضور ،33استفاده از سامانهی روشنایی ال.وی.دی و ال.ای.دی با ولتاژ پائین،
35
سامانهی مدیریت انرژی ساختمان ،34استفاده از سامانههای هوشمند

معماری انرژی
پالس

عایقبندی ساختمان ،هوابندی ،تأمین انرژی الزم برای تهویهی مکانیکی از طریق بازیابی
گرما .بهینهسازی سیستم حرارتی پسیو برای آسایش حرارتی در تابستان و زمستان ،استفاده
از وسایل الکتریکی کممصرف و سیستم روشنایی ال.ای ،مبدل انرژی خورشیدی به
انرژی الکتریکی ،استفاده از سیستم ذخیرهی انرژی ،صفحات فتوولتائیک ،جمعکنندههای
انرژی خورشیدی ،استفاده از سامانهی تشخیص حضور ،36استفاده از سامانهی روشنایی
37
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تصویر

 -5بحث

ون در راین و کوان )1996( 38راهحل ممکن برای بحران عصر حاضر را تأثیرپذیری طراحی محصوالت ،ساختمان ،منظر و
سیمای سرزمین از درک دقیق و کامل اکولوژی بیان مینماید ( .)Van der Ryne & Cowan, 1996به عبارت دیگر ،راهحل
ممکن در پیشگیری از ادامهی بحران کنونی ،از یکسو در نظر گرفتن مالحظات اکولوژیک در فرآیند طراحی است ،بهگونهای
که ارتباطات انسانی به بهترین شکل با محیط طبیعی شکل گیرد ( )Shu-Yang et al., 2004و از سوی دیگر طراحی
فضاهای چندعملکردی است که در طول زمان قابلیت پذیرش عملکردهای چندگانه و ظرفیت تطبیقپذیری با تغییرات شرایط
محیطی و نیازهای انسانی را داشته باشند ( .)Padovan, 2019ارتباطات فضایی ،ارتباط فضاهای مصنوع با فضای طبیعی ،و
چندعملکردی بودن فضاها معنای مبهم و پیچیده به فضاهای معماری میبخشد و ارتقاءدهندهی حس شادی و سرزندگی در
فضای معماری و کاربران میشود ( .)Venturi, 1966نظر به انتزاعی بودن تفکر سبز ،معیارهای سنجش و ارزیابی معماری
سبز با توجه به سیر تحوالت معماری در طی دهههای گذشته استنتاج و در قالب مدل مفهومی آتمن ( )2009که معتقد است،
تفکر سبز از گسترهی اشتراکی ابعاد پایداری ،عملکردی و اکولوژیکی حاصل میشود ،به تصویر کشیده شده است (تصویر .)2
اصول و معیارهای معماری سبز
بعد عملکردی

بعد اکولوژیکی

اصول طراحی عملکردگرا

بعد پایداری

اصول طراحی اکولوژیک

حفظ انرژی و منابع
طراحی بر اساس چرخهی حیات
افزایش آگاهی عمومی برای حمایت اجتماعی
پیشبرد اقتصاد پایدار
حداکثرسازی آسایش و کارایی کاربران
استفاده از انرژيهاي پسیو و طبیعی
تقلیل هزینهی احداث و نگهداری ساختمان
مصالح با دوام و قابل بازیافت و جایگزین
تجهیزات با عمر زیاد،
طراحی بام سبز ،دیوار سبز ،بام سفید و ...
روشهای جمعآوري آب باران و بازیافت آب
بازیافت موثر از فاضالب و به کارگیري آن
اجتناب از کلیه مواد شیمیایی
جهتگیری و فرم مناسب برای استفاده از
انرژیهای طبیعی و تهویهی طبیعی
ایجاد محیط مطبوع خارجی
انرژی نهان محدود
نمای دو پوسته ،مصالح با جرم حرارتی باال
هوابندی و عایقکاري حرارتی مناسب
سامانهی مدیریت انرژی ساختمان
جایگیری صحیح بازشوها و پنجرهها
سالمت و بهداشت انسان و طبیعت
کاهش انتشار آالیندههای آب ،خاک ،هوا ،صوت
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 -5نتیجهگیری

در این مطالعه مروری جامع بر سیر تحوالت معماری از منظر محیطزیست از دههی  1950الی سال  2010ارائه شدهاست.
نتایج مطالعه حاکی از آن است که فرایندهای تحول معماری درپی افزایش آگاهیها و دغدغههای محیطزیستی ،برگزاری
پروتکلها ،کنوانسیونها و نشستهای بینالمللی و ملی ،معرفی مقررات جدید ساختمان ،سیاستگذاریهای محیطزیستی،
بروز جنبشهای محیطزیستی ،استقرار فناوریهای کماثر و بروز مخاطرات جهانی ،نظیر انتشار گازهای گلخانهای ،افزایش

تدوین مدل مفهومی اصول و معیارهای معماری سبز ،مبتنی بر سیر تحول تفکرات محیطزیستی

ایجاد امنیت قابل تحقق
سهولت در انطباق و تغییر پذیري
قابلیت پاسخگویی نیازهای کاربران
درهمآمیختگی سازههای ساختمان با تاسیسات
طراحی ساده ،مدوالر و قابل تطبیق با فرایند توسعه
سهولت تغییر نقشه و کارکردها در درون بنا
حداکثرسازی فضاهاي قابل استفاده
حداقلسازی فضاي کانالکشیهاي هوا
درهمآمیختگی عناصر سازهای و تاسیساتی
تقلیـل فضاهاي تاسیساتی و موتورخانه،
تقلیل پیچیدگی فضایی
استفاده از سازههای کارآمد
استفاده از جمعکنندهها ومبدلهای انرژی خورشیدی
طراحی فضاهای زیرزمینی
ساماندهی پالن و جانمایی فضاهای داخلی،
استفاده از دیوارها به عنوان غشاهای فعال محیطی،
طراحی فضاهای چند عملکردی
فرمهای الهام گرفته از طبیعت
افزایش قابلیت فضاهای طراحی
کیفیت ساختاری-عمکلردی ساختمان
افزایش غنای فضایی
ارتباط بهینه بین فضای داخلی و محیط اطراف
ایجاد فضاهای ارتباطی و بینابینی

پاسخگویی به نیازهای درونی بشر و جامعه
پایداری ساختار و عملکرد اکوسیستمهای طبیعی
الهام از طراحی ذاتی طبیعت
سیستمهای مدیریت ارتباط بهینه بشر با طبیعت
تکیه بر انرژی و منابع تجدیدپذیر
تمرکز بر بازیافت ،استفاده مجدد و
مصالح بومیآورد و استفاده موثر از مواد و انرژی
استفاده از اقتصاد اکولوژیک
کاهش استفاده بیش از حد از منابع
کاهش آسیبهای محیطی
نگهداشت اکوسیستمهای طبیعی
حفظ تنوع زیستی
ذخیرهی منابع و حفاظت از جهان طبیعی
راهحلهای مبتنی بر بستر اکولوژیک
طراحی هماهنگ با طبیعت
حضور مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در طراحی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
احیاء و توسعهی سرمایههای طبیعی
پیوند دانش بومی و دانش علمی
قابلیت دسترسی به منابع و انرژی
توجه به شرایط محیطی و اقلیمی

اصول طراحی پایدار
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جهانی دمای کرهی زمین رخ دادهاست و منجر به بروز اصطالحاتی نظیر ساختمانهای ارگانیک ،کمانرژی ،انرژی پسیو،
پایدار ،انرژی صفر ،کمکربن و کربنصفر در طی دهههای  1950تا  2010شدهاست ،تا زمینهای برای کاهش میزان ردپای
محیطزیستی در معماری و صنعت ساخت فراهم آورد .بهعبارتی در طی هر دوره ضمن نهادینه نمودن مبانی و مفاهیم سبز
در طراحی و اجرای ساختمانها در ابعاد و مقیاسهای مختلف ،سعی شد ه از اهرمهای حقوقی ،تصویب قوانین و مقررات،
چارچوبهای استاندارد و ابزار تکنولوژیک بهمنظور تسهیل فرآیند تبدیل نظریه به عمل ،ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت
در مسیر معماری سبز استفاده شود .طراحی سیستمهای تهویهی طبیعی ،استفاده از مصالح ساختمانی با حداقل آالیندههای
شیمیایی ،استفاده از مصالح ساختمانی سبز ،بام سبز ،دیوارهای سبز ،سقفهای مجهز به جمعکنندههای حرارتی خورشیدی
و پنلهای فتوولتائیک ،دیوار ترومب ،عایقهای حرارتی ،مبدلهای انرژی خورشیدی ،سیستمهای بازیابی انرژی ،سیستم
تصفیه آب خاکستری ،انرژی زمینگرمایی ،عموم ًا باعث کاهش هزینههای نگهداری و جایگزینی در طول عمر ساختمان،
حفظ انرژی و منابع ،قابلیت بازیافت و استفادهی مجدد از ساختمان میشود و ضمن کاهش ردپای اکولوژیک ،با تأمین
سالمت و آسایش کاربران همراه است .از اینرو میتوان معماری سبز را بلوغی در سیر تحوالت معماری دانست که ابعاد
عملکردی ،اکولوژیکی و پایداری را تحت پوشش قرار میدهد .واقعیتی مهم كه از بازخوانی متأمالنهی تفکرات غالب در هر
دوره بهوضوح استنتاج میشود این است که معماری در طی مراحل تکامل خود سعی به درهمآمیختن اصول و معیارهای
برگرفته از تفکرات باستان ،همچون معماری ارگانیک ،گرمسیری ،سنتی ،اکولوژیک تا مفاهیم معماری مدرن نظیر معماری
عملکردگرا ،مکانگرا و پایدار داشته ،تا با ارائهی چارچوب مفهومی از اصول و معیارهای معماری سبز در جهت پارادایم تفکر
سبز گام بردارد .تفکر سبز فرآیندی است پویا که با معرفت ،فهم و باور درونی آغاز و با کمک اهرمهای مناسب تکنولوژیکی،
قانونی ،حقوقی ،آموزشی و فرهنگی ،به بروز رفتار مداوم نائل میشود .در این زمینه در کشور ایران محدودیتهایی وجود
دارد از جمله  -1مفهوم سبز به طور واضح و روشن تبیین نشده است( ،از اینرو در این مطالعه سعی شده ضمن تبیین مفهوم
سبز ،به ابعاد و اهم اصول معماری سبز پرداخته شود) -2 .عدم وجود قوانین و مقررات منسجم  -3عدم نظارت بر اجرا
 -4عدم وجود سازمانها و ارگان هایی که به صورت خاص در زمینهی معماری سبز فعالیت کنند -5 .محدودیت در زمینهی
تکنولوژی و فناوری .می توان گفت کشور ایران ،یکی از غنیترین نقاط جهان از حیث تنوع زیستی و اقلیمی و برخورداری
از منابع طبیعی و معدنی در جهان بهشمار میآید و مدیریت صحیح منابع تجدیدپذیر و بهرهبرداری خردمندانه از این منابع
و نیز منابع غیر قابل تجدید کشور اساسیترین اصل در رویکرد معماری سبز ایران و یکی از قدرتهای اقتصادی در عرصه
بین الملل در آیندهی نه چندان دور خواهد بود .با توجه به منابع و شرایط اقلیمی ایران توجه به اصول و معیارهای معماری
سبز الزامی است تا بتوان معماری باکیفیتتر و کاراتری ایجاد کرد و همچنین استفاده از تکنولوژیهای روز در مدیریت سبز
میتواند ما را در تحقق هدف و ایجاد معماری سبز یاری رساند .امید که با تعیین شاخصهای معماری سبز ،تدوین قوانین
و مقررات ،نظارت مستمر ،ایجاد سازمانها و ارگانها و دستگاههای نظارتی ،افزایش آگاهی و تخصص معماران و طراحان
بتوان پیشرفت در معماری سبز را قابل ارزیابی نمود.
همانگونه که وینز )2000( 39در مطالعات خود مطرح میکند ،معماری سبز ،هنر معماری در عصر اکولوژی است .درک این
نکته ضروری است که اگرچه در این مطالعه سعی شد ه است ،تفکرات غالب در هردوره مورد بررسی قرارگیرد ،اما نمیتوان
مرزهای دقیق و مشخصی برای ایجاد تفکیک زمانی-مفهومی قاطع در نظر گرفت ،لذا مفاهیم ،چارچوبها ،روشها،
تکنیکها و فنآوریهای طراحی و اجرای غالب در هر دوره ،زیربنایی برای تکامل معماری در دورههای بعد تلقی میشود،
تا راه برای برداشتن گامهایی استوار و مکمل در جهت دستیابی به معماری سبز هموار گردد.
پینوشت
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1- Tabb & Deviren
2- Attmann
3- Baweja
4- Green Peace
5- Friends of the Earth
6- Alexander Gordon
7- long life
8- loose fit
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9- low energy
10- Housing Development Directive
11- Air tightness
12- Infiltration
13- Exfiltration
14- Stack effect
15- low-embodied Energy
16- Lighting Day
17- Restoration
18- Rehabilitation
19- Reconstruction
20- Union of International Architects
21- Energy Performance Certificate(EPC)
22- Net Zero Energy Architecture
23- Voss
24- Net Zero Site Energy
25- Net Zero Source Energy
26- Net Zero Cost Energy
27- Net Zero Emission Energy
28- Net Zero Carbon
29- Combined Heat & Power
30- Neutral
31- Jones
32- Photo Voltaic
33- Occupancy Sensing
34- Building management system
35- Smart Systems
36- Occupancy Sensing
37- Building management system
28- Van der Ryne & Cowan
29- Wines
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