
 زيست هاي محيط  سازي همسو با كاهش آلودگي ساختمان

  سبز سازهاي  و  ساخت  سوي  به   جهان، حركت

    

ها و بناهاي مختلف  امروز كه هر لحظه بر تعداد و حجم ساختماندر دنياي پرهياهوي : جام جم آنالين

رساني شهرسازي و معماري مساحت كل  شود، بر اساس آمار پايگاه اطالع مسكوني و اداري افزوده مي

هاي آبي اعم از  ششم از عرصه اند، چيزي حدود يك هايي كه روي اين كره خاكي بنا شده ساختمان

  .ها را به خود اختصاص داده است رياها و اقيانوسها، د ها، درياچه انهرودخ

اي جديد بنا  اند تا خانه يا كارخانه ها خراب و خشك شده هاي زير كشت و جنگل بيش از يك چهارم زمين

هاي مختلف موجب نابود شدن و از ميان رفتن  سوم از مصالح ساختماني به كار رفته در عمارت دو شود و

  .است شده رژي و منابع زيرزمينيميزان غيرقابل تصوري از ان

كرديم به راه خود ادامه دهيم تا چند  آوري كه تاكنون حركت مي چنانچه بخواهيم با همين سرعت سرسام

سال آينده ديگر زمين تحمل هيچ انساني را نخواهد داشت، چرا كه منابع محدود آن به طور كامل تمام شده 

  . اقي نخواهد ماندهاي زيبا ب ها و اقيانوس و اثري از جنگل

ساختمان سبز . هاست ترين مساله، تضمين و تامين سالمت جسمي و روحي انسان هاي سبز مهم در ساختمان

هاي بعد فرصت زندگي  رسد رو به نابودي است نجات دهد و به نسل تواند آينده زمين را كه به نظر مي مي

  . توام با آسايش و آرامش را دهد



به هر حال . ماني كه كمترين آلودگي و مداخله را در محيط زيست ايجاد كندساختمان سبز يعني ساخت

د تا هم كارآمد و هم زيبا ساختمان فقط يك چهار ديواري نيست بلكه بايد به همه جزئيات آن توجه بشو

  . باشد

مهندس عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران و كارشناس ارشد مديريت 

هاي   سازي محيط زيستي و ايمن باعث افزايش ارزش طرح ساختمان: باره گفت ط زيست در اينمحي

وري  بهره. شود كه اين نوع روش معموال يك يا چند مزيت دارد ساختماني و كاهش اثرات سوء بر محيط مي

ن و عموم استفاده از منابع انرژي، آب و حفاظت از منابع طبيعي، ارتقاي سطح بهداشت و سالمت ساكنا

  .مردم از آن جمله هستند

آوري و حمل و نقل مواد براي انجام يك طرح  ها نشان داده استخراج مواد خام، فرآيندهاي عمل بررسي

  . بل توجهي براي محيط زيست هستندسازي داراي اثرات قا ساختمان

ز منابع انرژي و آبي، نشر استفاده ا   هاي اكولوژيكي ، اين عمليات در بيشتر موارد آسيب رساندن به نظام

محيط (سازي فاقد استراتژي سبز  اي را به همراه دارد؛ همچنين ساختمان هاي هوا و گازهاي گلخانه آالينده 

  . ت مهمي روي ساكنان بناها دارنداثرا) زيستي

ك وري كاركنان ي ها كه موجب كاهش بهره اين كارشناس با اشاره به كيفيت پايين هواي دروني ساختمان

بايد . پوشي نيست اين موضوع اثرات اقتصادي فراواني به دنبال دارد كه قابل چشم: شود، ادامه داد سازمان مي

توجه كرد كه از طريق افزايش كارايي فرآيند ساخت، بازيافت و كاستن يا حذف تركيبات مضر، 

  . دهند ي را كاهش ميمحيط مدت و بلندمدت منفي زيست سازي سبز به طور آشكاري اثرات كوتاه ساختمان

كنند، به طوري كه سالمت و  ضرر يا كم خطر همچنين به سالمت ساكنان كمك مي ذرات بي: وي افزود

در كنار اين مساله، بسياري از مواد ساختماني همسو با محيط زيست . وري آنها پيشرفت خواهد كرد بهره

  .يابد نيز براي مالكان تقليل مي ها دوام زيادي دارند، بنابراين هزينه نگهداري اين ساختمان

 30براساس تحقيقات خود برآورد كرده است كه فراتر از ) EPA(آژانس حفاظت از محيط زيست جهاني 

  .هستند يت پايين هوا در داخل خودها داراي كيف درصد سازه



شود كه اين  وري كاركنان يك اداره يا شركت مي اين در حالي است كه كيفيت پايين هوا موجب كاهش بهره

ساله، ضرري كه از  30دهد پس از يك دوره  ها نشان مي بررسي. مطلب اثرات اقتصادي مهمي به دنبال دارد

درصد دستمزد او برآورد شده  98هر كارمند به خاطر اين مساله بر پيكره اقتصادي سازمان وارد شده حدود 

  .است

  دوستدار محيط زيست دستاورد استفاده از مواد

هاي سبز و به مرحله اجرا درآوردن بسياري از  ز كارشناسان با مطرح كردن نظريه ساختمانبسياري ا

ها جلوگيري كرده، بلكه به افزايش طول  اند نه تنها از نابودي اكوسيستم پيشنهادهاي مفيد خود سعي كرده

  .ه در اختيار داريم نيز كمك كنندعمر منابع محدود انرژي و معادن طبيعي ك

ست به اين دليل كه مواد سبز يا دوستدار محيط زي. الح ساختماني اغلب روندي قابل تامل داردانتخاب مص

  .داراي مزاياي گوناگوني هستند

هاي  ابزارها و استراتژي: اي در ارتباط با ارزيابي سود و هزينه گفت مهندس عميد مرندي، با مقايسه

ارتباط با ارزيابي منافع حاصل وجود دارد كه كننده متعددي براي تجزيه و تحليل سودمندي در  تعيين

يك ساختمان گذاري چرخه طول عمر، معيارهاي انتخاب و ضوابط ايجاد  ارزيابي چرخه طول عمر، قيمت

  . اند سبز از آن جمله

ارزيابي چرخه طول عمر يك روش مناسب براي تجزيه و تحليل تطبيقي است كه توجه كاملي : وي ادامه داد

  .ها در طول فرآيند دارد به تمام جنبه

گذاري چرخه طول عمر نيز تجزيه و تحليل دوره كوتاه يا بلندمدت سهم هزينه از استخراج، توليد تا  قيمت

ز مواد هايي كه استفاده ا هاي نگهداري و قيمت اين موارد شامل تناوب جايگزيني، قيمت. بازيافت يا دفع است

  .كند را اجتناب ناپذير مي

  .آن نكنند) توليد(صر به گام اول دهد فقط ارزش مواد را منح شي مناسب است كه نشان مياين روش، رو

ها هم بايد  هاي سبز معتقدند مبلمان و اثاثيه داخل اين عمارت اين در حالي است كه حاميان طرح ساختمان



  .به طبيعت و استفاده مجدد باشند قابل بازگشت

ديگر وسايل تزييني يا مورد نياز در يك ساختمان و مدنظر قرار  ها، نما، مبلمان و توجه به جنس كفپوش

فرد طرح  هاي كامال منحصر به دادن اصل بازگشت مواد به محيط زيست و چرخه حيات يكي از شاخصه

  .زيست را به خود جلب كندان محيط هاي سبز است كه موجب شده توجه بسياري از حامي ساختمان

 دوها و جهت آنها به سوي افق، ارتفاع سقف، ضخامت ديوارها،  ن در و پنجرهاز سوي ديگر، شيوه قرار گرفت

اي در ديوارها، سقف و كف زمين، انتخاب مصالحي ويژه در هر  هاي ويژه ها، تعبيه سوراخ بودن پنجره  اليه

اريكي و كند تا از نور و گرماي خورشيد، ت ها كمك مي ديوارها و ستون  ها و زاويه قسمت از ساختمان، شكست

كردن نيازهاي آنان   هاي سبز و به منظور رفع خنكي شب، بادهاي ماليم و شديد به نفع ساكنان ساختمان

  . استفاده شود

نكته جالب توجه اين است كه ميزان نور، گرما يا سرما، در اين بناها قابل تنظيم، كنترل و حتي ذخيره شدن 

  .است

سقف و ديوارها موجب شده است نورهاي رنگي متنوع، زيبايي هاي صدفي ويژه در  حتي استفاده از پوشش

  .ها را دو چندان كنند ين ساختمانا

ها و بخصوص در كف و ديوارها و حداقل استفاده از شيشه در  هاي مناسب در برخي قسمت بندي عايق

نا اي كه صرف گرم و خنك كردن يك ب هاي غربي و شرقي ساختمان سبب شده تا در مصرف انرژي بخش

  .شود بشدت كاسته شود مي

پذير و قابل  اي خاص در هر قسمت به شرط برگشت كارگيري ماده توجه به انتخاب مصالح ساختماني و به

تجزيه بودن در طبيعت، اندازه هر ماده و جايگزين كردن هر عنصري كه در ساختمان سبز ما به كار گرفته 

  .شود، در اكوسيستم يك اصل مهم است مي

  

  



  هاي جهان اختمانبرترين س

  . كنيم تعدادي از آنها اشاره مي هاي سبز وجود دارد كه در اينجا به هاي موفقي از ساختمان در جهان نمونه

ساختمان بيگ ديگ هاوس در لكزينگتون ماساچوست ممكن است در نگاه اول معمولي به نظر برسد ولي 

اني شهر ماساچوست ساخته شده بزرگ عمر هاي  اش در اين است كه از ضايعات ساختماني در طرح برتري

  .است

درصد آن، سيستم تهويه مطبوع حذف  70ساختمان ايالتي سانفرانسيسكو نيز اولين برج آمريكاست كه در 

 شود به تغييرات جوي حساس است و ياي كنترل م نماي خارجي ساختمان كه به صورت رايانه. شده است

  . كند را با شرايط محيط هماهنگ مي ساختمان

همچنين ساختمان وزارت كشور ولز تمام از مصالح .در همه جاي اين سازه سيستم تهويه طبيعي وجود دارد

هاي دولتي  در حالي كه معموال در ساختمان. محلي قابل بازيافت ساخته شده و سيستم تهويه طبيعي است

از شيشه به جاي ديوار استفاده شده  شود در اين سازه براي تاكيد بر شفافيت همه چيز، از ديوار استفاده مي

  .است

. هاي معروف ساختمان سبز در دنياست و ساختمان گلن هاوس در سانتامونيكاي كاليفرنيا يكي ديگر از نمونه

اين ساختمان برق و آب مصرفي خود . هاي سازگار با محيط زيست است اين ساختمان بهترين نمونه از سازه

  .مصرف بهينه انرژي تاكيد شده استكند و در آن بر  را توليد مي

 


