فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1711جلد یک

بررسي راهكارهاي كاهش اثرات مخرب زيست محيطي انساني و
افزايش رابطهي انسان با طبيعت از طريق اصالح الگوي طراحي
معماري
محمد امين طاهري ،*1امير

تقيزاد2

تاریخ دریافت99/70/70 :
تاریخ پذیرش99/70/07 :
کد مقاله07509 :

چکـيده
امروزه مسالهي انرژي به مسالهي اصلي جهان تبدیل شده است و دولتها با تبيين برنامههاي بلند مدت سعي در کاهش
مصارف سوخت هاي فسيلي دارند .طبعاتي که زمين ،از این ازدیاد مصرف متحمل شده است ابعاد گستردهاي ،مانند
گرمایش زمين و آلودگيهاي زیست محيطي را شامل شده است؛ اما قدر مسلم اینكه ساختمانها به عنوان یكي از
اصليترین ارکان مصرف ،سهم بهسزایي در مصرف انرژي را به خود اختصاص دادهاند که همين امر سبب شده است توجه
معماران و طراحان شهري به اصالح الگوي مصرف جلب شود .از دیگر سو پيوند انسان با طبيعت در جهت ارتقا سطح
سالمت روحي و جسمي ،امري کتمان ناپذیر است؛ به همين دليل است که معماران عالوه بر اندیشيدن تدابير طراحي در
راستاي کاهش مصرف انرژيهاي تجدیدناپذیر ،بر آن شدند که کابران را به محيطي دلچسب فراخوانند ،که هم
پاسخگویي شرایط آسایش جسماني باشد ،هم نيازهاي معنوي را پوشش دهد .در این پژوهش تالش ميشود جنبههاي
کالبدي کاهش آسيبهاي زیست محيطي به وسيلهي یك طراحي مناسب بررسي و معرفي شود که در عين حال ميتوانند
سازوکار بسترسازي رفع نيازهاي روحي کاربران در برقراري ارتباط با طبيعت باشد.
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 -1مقدمه
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زمين نگهدارنده ما و عنصر اصلي زنجيره بقاي زیست محيطي و تامين کننده نيازهاي انساني است؛ در این بين منابعي هستند
که به واسطه بروز نيازهاي جدید بشر مورد استفادهي بيرویه قرار ميگيرند که قابليت و سرعت تجدیدپذیري پایيني دارند و با این
رویكرد بهرهگيري ،در آیندهاي نه چندان دور ،انسانها با معضالت جدي تامين انرژي مواجه خواهند شد ،اما از سویي دیگر توانایي
تجدیدپذیري گونههاي دیگر انرژي ميتواند کليد اصلي براي حل این مساله باشد؛ از این جهت که بخشي از منابع صرف ساخت و
ساز و تامين نيازهاي سكونتي انساني ميشود ،یافتن پاسخي مناسب در عرصهي معماري به این پرسش حياتي به نظر ميرسد.
معماران مي توانند بسياري از اثرات منفي جدید ناشي از استفاده نادرست از منابع طبيعي را به وسيلهي یك طراحي مناسب از
ميان بردارند که ریشهي آن در برقراري تعادل و ایجاد همبستگي بين سه مؤلفه انساني موجود در زمين ،یعني :محيط ،معماري و
انسان است .مسالهي اساسي آن است که ،پاسخي که ساختمان به محيط اطراف خود ميدهد ،منابع را بيش از حد مورد استفاده و
حتي در مواردي سو استفاده قرار ميدهد ).(Al_ musaed, 2007
به نظر ميرسد که بحرانهاي زیست محيطي پيش آمده
مانند گرمایش زمين و مصرف بيش از حد سوختهاي فسيلي
ناشي از عدم آگاهي مناسب ما در مورد ماهيت محيط زیست
باشد .با این حال ،راه حل رفع معضالت ،صرفا باال بردن درک
زیست محيطي نيست؛ بلكه ضروري است ،انسان در ارتباط با
محيط اطراف خود ،یك تحليل واضح و عيني از پيچيدگيهاي
محيطي که در آن زندگي ميکند را انجام دهد ،و یك واکنش
صادقانه نسبت به آن عوامل است که به شدت ماهيت محيط را
تحت تأثير قرار ميدهد.
شکل  -1دياگرام تاثير معماري و طبيعت بر انسان
مفهوم توسعه ي پایدار به عنوان یكي از رویكردهاي تعيين کننده در سالهاي اخير به عرصهي معماري وارد شده است که
ميتواند راهشگاي مسائل عدیدهاي باشد؛ توسعه پایدار با تأکيد بر محدود کردن استفاده نا بهجا از زیرساختها و مصالح مورد
استفاده ،از طریق بررسي دقيق خواستههاي طرح است که به کاهش هزینههاي اقتصادي و طبيعي در ساخت پروژه کمك به
سزایي ميکند؛ اما این مطلب تمام جنبههاي توسعهي پایدار را در برنميگيرد .در طوالني مدت ،رعایت اصول طراحي پایدار در
راستاي کاهش مصرف انرژي ،ایجاد فضاهاي سالم معماري و دوام مواد ،به فرآیند ساخت و ساز مناسب براي زیستگاه مطلوب،
نقشي اساسي ایفا ميکند.
هر سایت به لحاظ موقعيت مكاني ،اسكان طبيعي ،پوشش گياهي محلي و کالن آن ،داراي ویژگيهاي متفاوت است؛ امروزه،
پس از تأمل در تجارب مختلف زندگي ما ،باید بتوانيم بين ویژگيهایي که دوست داریم و ویژگيهایي که شانس بقا ما را بهبود
ميبخشند ،ارتباط نزدیك پيدا کنيم .پيوند با طبيعت ما را سالم نگه ميدارد و باعث بهبود عملكرد بدني نيز ميشود .کاربران در
محيطهاي ساخته شده ،صرفا نميخواهند به سادگي در یك ساختمان کار کنند ،بازي کنند ،بخورند یا بخوابند؛ آنها عالوه بر رفع
این نيازها باید از محيط خود الهام بگيرند ،نيرومند شوند و آسایش و اطمينان یابند .آنها به فضاهایي احتياج دارند که آنها را آسوده،
راحت و سالم جلوه دهد .بدین ترتيب است که داشتن یك محيط طبيعي مطلوب در وهلهي نخست باعث باال رفتن کيفيت زیستي
انسان در بستر یك معماري مناسب خواهد شد.
این پژوهش بر آن است که راهكارهاي دستيابي به این مطلب را معرفي کند و به این پرسش پاسخ دهد که ،چه عواملي به
صورت کالبدي در ارتقاي سطح کيفي زیستي ساکنان موثر بوده و در عين حال به لحاظ سازگاري و پایداري انرژي مطلوب هستند؟

 -2بحران انرژي
بحران انرژي شرایطي است که در آن ،یك سرزمين از اختالل در تأمين انرژي همراه با افزایش سریع قيمت انرژي که امنيت
اقتصادي و ملي را تهدید مي کند رنج مي برد .همانطور که ميدانيم ،استفاده از انرژي فسيلي براي جامعه مدرن اجتناب ناپذیر است
و این در حالي است که بيش از  55درصد از نيازهاي انرژي ما با احتراق سوخت هاي فسيلي برآورده ميشود .این نشان ميدهد که
دقيقاً چه سوختي براي جامعه شهري مدرن بسيار مهم است و چه مقدار از هر منبع انرژي مصرف ميشود).(Bartok W,1991
ما همچنين ميدانيم که پيشرفتهاي جدید فناوري ،امكان بازسازي ساختمانهاي موجود و طراحي و ساخت و ساز جدید را
فراهم ميآورد که تمام انرژي خود را از منابع انرژي تجدیدپذیر محلي تامين ميکند و به ما این امكان را ميدهد که ساختمان را به
عنوان منبع توليد نيرو طراحي کنيم).(Enric R ,2008
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 -1-2تغيرات آب و هوايي و گرمايش زمين

 -3نقش توسعهي پايدار دركاهش مصرف انرژي و سازوكار اجرايي آن
هر توسعه جدید به طور ایده آل باید یك استراتژي انرژي صریح داشته باشد و چگونگي دستيابي به این مزایا را مشخص کند.
ميزان مصرف انرژي در یك ساختمان نتيجهي رابطهي مستقيم آب و هوا ،ميزان مصرف انرژي ساختمان و شكل آن است.
مطالعات حوزهي انرژي نشان ميدهد طراحي بهتر ساختمانهاي جدید منجر به کاهش  ٪05-57در مصرف انرژي آنها ميشود و
مناسبسازي وضع موجود ،به آساني در کاهش  07درصد مصرف انرژي ،تاثير خواهد داشت .عالوه بر این ميتواند هزینههاي
انرژي یك کشور را به ميزان قابل توجهي کاهش داده و به طور چشمگيري به کاهش تأثيرات مخرب محيط زیست کمك ميکند
و به تبع آن کاهش تغييرات آب و هوایي را سبب ميشود)(Clark,2001
راهكارهاي بسياري از طریق مباني توسعهي پایدار قابل بررسي است اما با توجه به موضوع ،دو مورد قابل عنوان است که یكي
به صورت راهبردي در طرح موثر بوده و دیگري بهطور عيني در کاهش آسيبها عملكرد بهينه دارد .رویكرد بومي در حقيقت یك
سياستگذاري براي طراحي به منظور بهرهمندي از الگوهاي منطقهاي است که سازگاري مناسبي با محيط برقرار ميکند که داراي
مولفههاي چهارگانه است .مواد اوليه در ساخت و توليد نيز یكي از عوامل موثر بر بهبود طول عمر ساختمانهاست.
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در سال  0770دانشمندان حوزهي جغرافيا به یافتههاي ناخوشایندي دست یافتند ،که حاکي جهش بيسابقه سرعت گرمایش
زمين بود؛ مطالعات گستردهي بينالمللي در این زمينه بيانگر این مطلب بود که علت اصلي گرم شدن کره زمين ناشي از
فعاليتهاي انسان است .تازهترین تالشهاي علمي نشان ميدهد که تغييرات در سيستم آب و هوا در الگویي که دانشمندان
پيشبيني کردهاند بي شك اتفاق خواهد افتاد ،اما تغييرات مشاهده شده نشان از سرعت باالي این تغييرات دارد).(Ebi KL,2007
هرچند که نميتوان تغييرات اقليمي را به طور کامل متوقف کرد ،اما ميتوان آنها را با اقدامات ملي و بين المللي ،به ميزان قابل
توجهي محدود کرد تا ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي پخش شده در جو زمين ،طي چند دهه آینده و پس از آن کاهش یابد و به
تبع آن ،اثرات تغيير آب و هوا را محدود شود .این مساله در حال حاضر باعث ایجاد تأثيرات جسمي و بيولوژیكي در سراسر جهان
روي انسان شده است.
مدلهاي آب و هوایي کنوني پيش بيني ميکنند که بسته به ميزان گازهاي گلخانهاي ساطع شده و حساسيت سيستم آب و
هوایي ،دماي جهاني ميتواند از  0/4تا  5/5درجه سانتيگراد در طي  077سال آینده گرم شود) .(Al-musaed,2007این در حالي
است که با گذشت چيزي نزدیك به  05سال از این مطالعه ،انسان قسمت زیادي از روند گرمایش زمين را طي کرده است و
دولتها نيز ارادهاي راسخ براي جلوگيري از این رخداد را از خود نشان نميدهند .از دیگر عوامل باال افزایش گازهاي گلخانهاي،
ایجاد جزیرههاي گرمایي شهري است؛ ميانگين دماي ساالنه هوا در یك شهر با  0ميليون نفر یا بيشتر ،در طول روز ميتواند  0تا 0
درجه سانتيگراد گرمتر از محيط اطراف خود باشد ،این شرایط ميتواند منجر به ایجاد اختالف دماي 00درجه سانتي گراد بين روز و
شب شود .جزایر گرمایي پدید آمده در شهرها ميتوانند از طریق افزایش تقاضاي اوج انرژي تابستان ،مصارف انرژي تهویه مطبوع،
آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه اي بر جوامع تأثير بگذارند.

 -4طراحي بومي و منطقهاي
طراحي بومي و منطقهاي رویكردي پایدار نسبت به طراحي است که یك ساختمان را به گونهاي سازگار ميکند که به خوبي
بتواند شرایط خاص منطقهي خود را تحمل کند که شامل پارامترهاي زیر است:
 طراحي با توجه به ویژگيهاي آب و هوایي و مهار ریزگردها برنامه ریزي براساس قابليت تحمل حوادث شدید در نظر گرفتن الگوهاي کالبدي معماري بومي منطقه اي مطابقت با استانداردهاي فني ساختمان در منطقهبه عنوان مثال آلودگي هوا و ریزگردهاي موجود در یك سایت ميتواند تأثير عميقي در نحوه استفاده افراد از فضاهاي فضاي
باز آن داشته باشد .اختالل در استفادهي کاربران از فضاي آزاد به شكل قابل مالحظهاي از ميزان مطلوبيت یك ساختمان ميکاهد
اما طراحي یك ساختمان کارآمد ،ميتواند به مهيا کردن یك محيط راحت و زیبا کمك شایاني کند) .(Pearlmuttere,1993رمز
موفقيت یك طراحي مناسب آن است که یك سایت را ميتوان براي پاسخگویي به منظور گرم کردن ،خنك کردن ،پناه دادن و
کاهش انتشار آلودگي صوتي و صدا ناخواسته تغيير داد .طراحي مناسب چشم اندازهاي اطراف ميتواند یك سرمایهگذاري بلند مدت
براي کاهش هزینههاي گرمایشي و سرمایشي به منظور محافظت در برابر سرماي زمستان و گرماي تابستان باشد.
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بهرهگيري از باد و جهتگيري مناسب تابشي ساختمان هر دو تهویه تابستاني خوبي را ایجاد کرده و سرمایش و همچنين
ميزان بار گرمایش مورد نيز در زمستان را کاهش ميدهند .براي بهينهسازي مناطق مورد نظر در یك سایت ،نظارت دقيق الزم
است؛ عوامل بسياري مانند پوشش گياهي ،زمينشناسي و توپوگرافي موجود ،همگي در ایجاد بخشي از یك سيستم با عملكرد
منحصر به فرد براي هر سایت درگير هستند .مقادیر تحليلي براي شبيهسازي الگوهاي جریان باد در اطراف ساختمانها ،درختان و
شكلهاي زميني براي مطالعات اوليه و آناليز دادهها از طریق نرمافزارها و پایگاههاي اطالعاتي زیست محيطي در دسترس هستند.

 -5دوام طراحي در مواد و مصالح
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این مفهوم شامل استفاده از مواد با دوام است که به درستي مونتاژ شده است تا یك سيستم با دوام را تشكيل دهد .استفاده از
مواد بادوام از هزینه و مصرف منابع طبيعي که عمر مفيد کمتري دارند ،جلوگيري ميکند و نياز به تعویض را به حداقل ميرساند.
دستيابي به این مطلب از طریق دو راهكار زیر امكانپذیر است:
 استفاده از مواد بازیافتي (در غير این صورت هدر مي روند) کاهش ضایعات حاصل از ساخت و سازبدین صورت است که به واسطهي بازیافت و استفاده از مواد با دوام ،ميزان قابل توجهي از مصرف مواد اوليه در فرآیند
ساختوساز کاهش یافته و مطابق با اصول معماري پایدار ،چرخهي صحيح استفاده از منابع و صرفهي اقتصادي شكل ميگيرد.

 -6فراهم آوري شرايط آسايش انساني
بر مبناي هرم مازلو نيازهاي انساني اینگونه دسته بندي ميشوند که نيازهاي زیستي انسان مانند سرپناه ،پوشاک و خوراک در
ردههاي پایين قرار ميگيرند و پس از برآورده شدن آنهاست که فرد در جهت تكامل گام برميدارد؛ بدان معنا که خواستههاي
زیبایي شناسانه و معنوي فرد در راس این نمودار قرار دارند که به صورت سلسله مراتب کامل ميشوند .بر این مبنا یك طراح پيش
از آنكه بخواهد در طرح خود پاسخگوي خواستهاي معنوي کاربران باشد باید بتواند شرایط آسایش بيولوژیكي را فراهم کند که
شامل عوامل متعددي است .عواملي که به طور کلي بر راحتي انسان تأثير ميگذارند را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:
 پارامترهاي فيزیكي شامل :درجه حرارت هوا ،شرایط حرارتي محيط ،رطوبت نسبي هوا ،سرعت هواي محلي ،بو ،رنگمحيط اطراف ،شدت نور و سطح سر و صداي محيط.
 پارامترهاي فيزیولوژیكي شامل :سن ،جنس و ویژگي هاي خاص ساکنان -پارامترهاي خارجي شامل :فعاليتهاي انساني ،لباس و شرایط اجتماعي)(Al-musaed,1996

شکل  -2رابطهي آسايش زيستي انسان و افزايش سالمت معنوي فرد

ایجاد شرایط مساعد زیستي براي ساکنان ،نخستين گام طراحي محسوب ميشود که پس از بر اوردن آن امكان باال بردن
سطح خواستهاي معنوي ميسر است.
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 -7نقش فراغت در شکلگيري رابطهي معنوي با محيط
روند چگونگي گذراندن وقت افراد در سنين مختلف تغيير ميکند؛ با این حال ،آن را به طور جامع ميتوان به عنوان فرصتي
براي فرار از شهر ،تنها بودن یا بودن با افراد دیگر ،نزدیك بودن با طبيعت ،و استراحت کردن و لذت بردن از اوقات خود تعریف
کرد).(Jensen,2006
تفریح اصطالحي است که عمدتاً اشاره به فعاليتهایي دارد که نه چندان دور از خانه و در روال عادي روزانه انجام ميشود در
حالي که اصطالح گردشگري طبيعي به معناي فعاليتهایي است که عمدتا نيازمند تعطيالت و سپري کردن زمان طوالني مدت
هستند؛ دالیل زیادي براي بازدید و گشت و گذار در فضاي باز وجود دارد :ورزش بدني ،رهایي از فشارهاي زندگي شهر ،استفاده از
هواي تازه ،نزدیك شدن به طبيعت و لذت بردن از مناظر).(Bell,2008
اینها تعاریف و ویژگيهاي اوقات فراغت هستند؛ زماني که انسان بهطور اگاهانه به دنبال کسب رضایت از محيط زندگي خود
است و پيش از آن نيازهاي اوليهي خود را پوشش داده است.
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معماري عنصر اصلي زندگي بشر است و محيطهاي سكونتي از اهميت دو چنداني برخوردارند زیرا که ما بيش از  97درصد
وقت خود را داخل خانه ميگذرانيم؛ خانه فقط یك سقف و سرپناه نيست ،بلكه مكاني است که جو اخالقي در آن شكل ميگيرد و
آن را تقویت ميکند و روح خانواده حل و فصل تنها یك سيستم ارتباطي نيست بلكه شكل پيچيده اي نيز دارد که ضرورت
عميقتري از انسان به عنوان یك موجود معنوي را بيان مي کند؛ نياز او به برقراري ارتباط و رونق بخشيدن از طریق فعاليتهاي او
در پهنههاي اجتماعي و فردي در بستر معماري است که معنا و شكل ميیابد و معماري نيز دز بستر طبيعت است که رخ ميدهد.
به طور عمده ،معماري امروزي ما حاصل ،ترکيبي از مواد ،انرژي و سيستمهایي است که به طور همافزایي با نشاط و سالمتي
انسان مغایرت دارند؛ به همين دليل ساختار سياستگذاري معماري را باید مورد بررسي دقيق در ابعاد پایدار قرار داد .براي دستيابي
به اهداف معماري زیست شناختي ،ميتوان از طریق نقش ترکيب معماري از طریق فعاليتهاي مختلف فردي ،ایجاد چارچوب و
ساخت فضاي سازمان یافته با هدف برآوردن نيازهاي مادي و معنوي شخص و جامعه ،اقدام کرد .از طرفي راحتي به عنوان احساس
بهزیستي کامل جسمي و روحي تعریف ميشود؛ این تعریف فقط تحت کنترل طراح نيست از این رو  ،اگر گروهي از افراد در اتاقي
یكسان قرار بگيرند ،به دليل شرایط آب و هوایي ،تفاوت هاي بيولوژیكي ،عاطفي و جسمي ،امكان رضایت همه افراد بهطور
همزمان زمان ممكن نخواهد بود.
بررسيهاي صورت گرفته در زمينهي محيط زیست و آسيبشناسيهاي به عمل آمده حاکي از آن است که انسان به ميزان
قابل توجهي در سالهاي اخير ،به واسطهي صنعتي شدن و گسترش شهرها ،به طبيعت آسيب وارد کرده است و با ادامهي این روند
مصرفگرایي در قبال منابع طبيعي ،نسل هاي آتي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه خواهد شد .این در حالي است که مسالهي
گرمایش زمين و آلودگيهاي نوري و صوتي ،جداي از آنكه به کرهي زمين ضربه وارد ميکنند ،بر ساکنان آن نيز تاثير منفي روحي
و جسمي دارد؛ حال آنكه ميتوان با یك برنامهریزي دقيق در قالب طرح توسعهي پایدار به مقياس خرد و کالن ،به رفع این
معضالت کمك شایاني کرد.
راهكارهایي که توسعهي پایدار پيشنهاد ميدهد عالوه بر جنبههاي محيطي ،صورتي انساني دارد و حفظ رابطهي فرد با محيط
زیست را از طریق سياستهاي طراحي و برنامهریزي ميسر ميسازد که عالوه بر صرفهي اقتصادي در طرح ،باعث همسانسازي
فرهنگي کاربريها ،حفظ منابع و بهينهسازي مصرف منابع شود.
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