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 مقدمه مولف

 

 در ایپیچیده مشکالت آن، ارزش با تحوالت دها ودستاور وجود با مدرن، معماری تجربه قرن یک از پس

 دهدمی گواهی ناپایدار توسعه به یک میالدی، 11 قرن آغاز در جهان وضعیت دهد.می رخ محیط زیست عرصه

 همانند جمعیت رشد .باشدمی منابع نامتعادل توزیع و مصرف افزایش رشد جمعیت، آن هایمشخصه از که

 در حفره و هوایی، آب تغییرات به منجر ما زمان در که است طبیعی بر محیط بزرگی تحمیل غربی سبک زندگی

رویکرد  وتغییر مصرف فرهنگ تغییر آن نتیجه که است گردیده های طبیعیسکونتگاه و هاگونه زوال الیه ازون،

 ساکنان دی،میال بیستم و نوزدهم قرن در منابع طبیعی از اسراف آمیز یاستفاده 1باشد. طبیعت به انسان نسبت

 بیستم، قرن آخر یدهه چند در دلیل همین به مواجه ساخت. فراوانی زیست محیطی عوارض را با زمین یکره

ادامه  همچنان که گردید آغاز زیست محیطی هایآلودگی کاهش یا و رفع جهت ی جهانیگسترده هایتالش

 میالدی 1991 کنفرانس در چنانکه. شد ایدار مطرحپ توسعه عنوان با ایتازه مفهوم تغییرات، این دنبال . بهدارد

 برای اصولی آن در و شد امضا زیادی هایتوسط کشور ریو یبیانیه توسعه، و محیط یمتحد درباره سازمان ملل

توانایی  اینکه بدون نماید، برآورده را امروز انسان نیازهای که ایتوسعه .شد معین ی پایداربه توسعه دستیابی

 و نسل امروز هم دهد اجازه که ایتوسعه .ببرد از بین نیازهایشان و آرزوها به برای دستیابی را یندهآ هاینسل

 یبه توسعه دستیابی .نمایند استفاده ممکن وجه بهترین به خدادادی مواهب از آینده بتوانند نسل های هم

 به توجه با هادولت یهمه و ددار قرار جهان ی کشورهایهمه دستورکار در هم اکنون و بیش، کم پایدار،

 به نتیجه درجهانی ایفا نماید.  بزرگ نهضت این در را خود سهم دارند تالش خود اعتقادی فرهنگی و هایزمینه

 .قرار گرفت صاحب نظران مورد توجه پایدار معماری پایدار، توسعه جریان شده در ساخته محیط مهم دلیل نقش
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 توسعه درحال کشورهای شهرنشینی نیز در رشد و بیشترین است شینیشهرن و شهر قرن بیست ویکم قرن

کشورمان طلب  برای های پایدار راگیرد و این مهم، توجه هر چه بیشتر به مفاهیم پایداری و طراحیصورت می

 .باشدمیاجرای هر چه بیشتر اصول معماری پایدار به روشی برای تولید مسکن پایدار، مستلزم دستیابی  کند.می

پایدار مد نظر قرار داشت، موسسات  معماریکنترل اجرای اهداف و چشم اندازهایی که برای به این منظور 

و به تنظیم استانداردهای خود پرداختند. موسسه  ندشکل گرفتا، مختلفی نظیر موسسه ساختمان سبز امریک

LEEDساختمان سبز امریکا، استاندارد 
ها، امتیازدهی خود به ساختمان را به عنوان مبنایی برای قضاوت و 1

تر از استانداردهای تدوین شده موسسه ملی ساختمان مطرح کرد. برای استفاده هر چه بیشتر و همه جانبه

(
1
NIBSI) ،BIM (Building Information Moddeling ) را در جایگاه یک راهکار مناسب برای

و طراحی تا مراحل نهایی در صنعت ساختمان جایگاه گیری از مراحل آغازین تصمیم BIM این امر معرفی نمود.

انجام شده است. سایت مورد نظر در شهرک  BIMبا تمرکز بر فرآیند طراحی در روش  نگاشتهای دارد. این ویژه

دهد که تنها با به کار بستن برخی پیشنهادات باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میغرب تهران واقع می

در بخش طراحی، مانند: سایبان متحرک، نورگیر مرکزی )گلخانه مرکزی در  BIMه از روش ی مشتق شدساده

 شود.درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می 11گیری ساختمان، حداقل زمستان(، فرم و جهت
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 مقدمه
 

به طوری که  ،المللی استم و رایج در سطح بینهای بسیار مهی از بحثامروزه، بحث توسعه پایدار شهری یک

گونه تعریف اجالس ریو ایندر  ی پایدارتوسعه گیرید.ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را در برمی

ی که نیازهای کنونی بشر را بدون به مخاطره افکندن نیاز نسل های آینده، برآورده ساخته و اتوسعه ": شده است

طور که از تعریف همان"  (Mounghtin, 2005: 14) محیط زیست و نسل های فردا نیز توجه شوددر آن به 

های بعد، توجه به آینده، توجه به محیط زیست و حفاظت از آن، محورهای اصلی آن نسل آید، توسعه پایدار برمی

ان زمان که گذشتگان ما برای است که ریشه در تاریخ دارد. همی موضوعنیز پایدار  معماری را تشکیل می دهند.

ها، ایجاد گیری تمدنگزیدند. به مرور زمان، شکلهای مناسب با بوم خود را برمیهای خود، روشساخت خانه

ی ها، تفکرات، پیشرفت علم، دانش و تکنولوژی و در نهایت رسیدن به نقطهتفاوت در سبک زندگی و سلیقه

هایی که مخصوص آب و هوا، فرهنگ، مکان و مختصات طرحرا از  عطف انقالب صنعتی، صنعت ساختمان

ی شرایط حرکت داد و محیط ساخت و ساز ما را به خاص خود بودند، به سمت طرح هایی یکنواخت برای همه

های ساختمانی تبدیل شدند و در نتیجه تعهداتی را به وجود نامهکرد که اغلب به آیین استانداردهایی وابسته

آورد، بحث ست وارد میین تغییرات، به دلیل صدماتی که این معماری یکسان به محیط زیآوردند. در پی ا

 . ی پایدار مطرح شدمعمار

ی پایدار شهر، توجه به آن دارای اهمیت زیادی ترین عنصر شهری است که در توسعهدر این رابطه مسکن مهم

گذارد. هنگ و مسایل اجتماعی تأثیر میفر ،ی مسکن عالوه بر محیط زیست، بر اقتصادکه توسعه چرا ،است

     کیفیت زندگی کنونی و نسل آینده امر خطیری به شمار بنابراین دستیابی به مسکن پایدار در جهت افزایش

اما متاسفانه ، افزون جمعیت نیاز به ساخت مسکن نیز روز به روز بیشتر می شودکه امروزه با رشد روز آید، چرامی

  پایدار ساخته  یتوسعهاصول و اهداف های مسکونی بدون توجه به به ویژه ساختمان ،هاندر کشور ما ساختما

ی که در آن گونه شودبندی میی تک خانواری و آپارتمانی طبقهبه طورکلی مسکن امروزه در دو گونه می شوند.


