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اصطالحي كالن كه به شرح تكنیك ھـايي در  : مي شناسیم» معماري پايدار«معماري سبز را بیشتر با اصطالح 
و بـا ايـده احتـرام بـه طبیعـت شـكل        طراحي معماري مي پردازد كه ھمسو با نگرش ھاي زيست محیطي بوده

چـرا كـه در بسـیاري از تمـدن ھـاي باسـتاني و       : معماري سبز، در حقیقت روند تازه يي نیسـت     .گرفته است
ھمچنین نمونه بارز و . معماري ھاي سنتي از جمله معماري سنتي ايران به صورتي بنیادين وجود داشته است

 .ديــــد» ھنــــر چیــــدمان چینــــي«يــــا ھمــــان » شــــوييعلــــم فنــــگ «سیســــتماتیك آن را مــــي تــــوان در 
امروزه در پي پیامدھاي منفي جھان صـنعتي، نظیـر آلـودگي روزافـزون ھـوا و محـیط زيسـت، كـاھش منـابع              

طبیعي و بحران انرژي، حفظ و پاسداري از منابع طبیعي جھان به يكي از مھم ترين دغدغـه ھـاي انسـان عصـر     
ي سـبز بـا جسـت و جـوي راھـي بـراي بـه حـداقل رسـاندن اثـرات منفـي            اما معمار    .حاضر تبديل شده است

ساختمان ھا بر محیط زيست در حقیقت تالشي است براي ھم آوايي و ھمسويي با طبیعت از طريق افـزايش  
بـدين ترتیـب در معمـاري سـبز بـه جـاي            .كارايي و بھینـه سـازي در مصـرف مصـالح، انـرژي و گسـترش فضـا       

 .ژي ھاي آن را مھار كرده و به بھترين شكل در ساختمان ھا مورد استفاده قرار مي گیرددشمني با طبیعت، انر
به عنوان مثال در يك ساختمان سبز و ھمراه بـا  . دستیابي به چنین ھدفي با اندك نگرشي ممكن مي شود    

لوده نمي كند، بلكـه  طبیعت از مواد و مصالحي استفاده مي شود كه براي طبیعت زيان نداشته و نه تنھا آن را آ
ساختماني كه با استفاده از مصالح پیرامون خود و در عین حـال بـه گونـه    . قابل برگشت به چرخه طبیعت است

در اسـتقرار چنـین سـاختماني، فـراھم كـردن          .يي مستحكم بنا شده باشد، خود جزيي از طبیعت مي شـود 
چـرا كـه   : یاده رو مناسب مدنظر قـرار مـي گیـرد   دسترسي آسان به حمل و نقل عمومي و از جمله دوچرخه و پ

ھمچنـین جھـت يـابي سـاختمان بـا توجـه بـه جھـت             .بدين ترتیب استفاده از اتومبیل به حداقل خواھد رسید
به عنوان مثال تجھیز بنا بـا  (بھینه تابش خورشید و با ھدف حداكثر استفاده از نور طبیعي و كسب انرژي رايگان 

ولیكن آنچه در اين گونه سـاختمان ھـا بـه خصـوص داراي اھمیـت      . است) ولد برق نوريآبگرمكن خورشیدي و م
است فراھم كردن راه و امكاني براي ورود طبیعت به بنا است كه مي تواند مثًال با ايجاد برش ھايي در حجـم و  

بسـاز  «حـاكم  ايـن راھكارھـا اگرچـه در ديـد نخسـت بـا انديشـه ھـاي             .پر كردن آن با فضاي سبز انجام شـود 
 .امــروز جامعــه مــا در تقابــل اســت ولــیكن در نھايــت، اقتصــادي تــرين شــیوه معمــاري اســت           » بفروشــي

نكنیم طراحي ساختمان ھاي سبز به صورت منفرد و تك به تك اگرچـه خـوب اسـت ولـیكن كارسـاز       فراموش    
چرا كه طبیعت متشكل از لكه ھـاي سـبز جـدا از    : نیست و بايد ھمزمان با يك طراحي شھري سبز انجام شود

  .ھم نیست بلكه پوشش سبز گسترده يي است كه بايد شھر را در بر بگیرد

از اختصاص جوايز ارزنده به ساختمان ھاي . تالش ھاي زيادي در اين راستا صورت گرفته استامروزه در دنیا     
از آن . سبز گرفته تا سرمايه گذاري روي طرح ھايي كه بعضًا برخي از آنھا پروژه ھايي عظـیم و شـگفت انگیزنـد   

ه حـداقل آسـیب ممكـن    ھدف اين پروژه دستیابي ب. در چین اشاره كرد» دونگتان«جمله مي توان به طرح شھر 
نامیده است كـه بـا وسـعت    » نخستین شھر پايدار«شركت آروپ طراح اين پروژه ، آن را . به محیط زيست است

. ھزار نفر در نزديكي شانگھاي، در دھانه رود يانگ تسه ساخته خواھـد شـد   ٥٠٠جريب و براي سكونت  ١٤٨٢
در ايـن شـھر از   . میالدي بـه پايـان خواھـد رسـید     ٢٠٢٠ھزار نفر در سال  ٨٠مرحله اول اين پروژه براي سكونت 

بیشـتر خیابـان ھـاي آن نـه فقـط مسـیر عبـور، كـه راه ھـاي خـدماتي           . انرژي قابل تجديد استفاده خواھـد شـد  
خواھند بود كه در آنھا مي توان پیاده روي و دوچرخه سواري كرد و انـرژي سـاختمان ھـا از طريـق تـوربین ھـاي       

يكي ديگر از پروژه ھا در معماري سبز، نخستین شھر بـدون      .ازيافت تامین مي شودبادي، پانل ھاي نوري و ب
شـھر  . طراحـي خواھـد شـد   » فاسـتر و ھمكـاران  «است كه توسط دفتر معمـاري  » ابوظبي«كربن و ضايعات در 

 با الھام از طرح شھرھاي عربي محصور در میان ديوارھا است ولي ديوارھـاي سـنگي و  » مصدر«جريبي  ١٤٨٣
ــاي    ــه ھـ ــا ورقـ ــي آن بـ ــك«گلـ ــد   » فتوولتايیـ ــت تولیـ ــا ظرفیـ ــد    ١٣٠بـ ــد شـ ــیده خواھـ ــرق پوشـ ــاوات بـ  .مگـ

با مھار انرژي خورشید و به كـارگیري عناصـر سـاختماني مقـاوم در برابـر حـرارت ھمچـون سـايبان اضـافي و              
 ٢٠یرامون شـھر كـه   در زمین ھاي پ. سرمايش كف، اين پروژه عظیم با احتیاط به قلمرو بیابان پا خواھد گذاشت



مايل با مركز ابوظبي فاصله دارد، نیروگاه ھاي فتوولتايیك و بادي، مراكز تحقیقي و مزارعي قـرار مـي گیرنـد كـه     
اين مزارع به كاھش ضايعات ھم كمـك مـي كننـد زيـرا بـا جـذب       . سوخت كارخانه ھاي شھر را فراھم مي كنند

. و با پساب تصفیه خانه ھـاي آب شـھر آبیـاري خواھنـد شـد     كربن، گازھاي حاصل از كارخانجات را متعادل كرده 
در اينجا ھدف آن نیست كه در برابر عظمـت      .میالدي افتتاح شود ٢٠٠٩دانشگاه اين شھر قرار است در سال 

كافي است آگاه باشیم كـه تـا امـروز بـا غفلـت و بـي تـوجھي        . چنین پروژه ھايي دچار حیرت و نا امیدي شويم
طرناك براي سرمايه ھاي طبیعي سرزمین مان به وجود آورده ايم و از پیشرفت ھـاي جھـاني   چگونه وضعیتي خ

كاھش مصرف سـوخت ھـاي فسـیلي بـا تكنیـك      . الزم است ھر چه زودتر اين روند را متوقف كنیم. باز مانده ايم
سـبز  . اسـت ھاي ساختماني موجود و بدون ھزينه ھاي گزاف و تنھا با به كارگیري طراحي مناسب نیـز ممكـن   

 .بینديشیم


