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 جایگاه معماری در روند حرکت به سمت توسعه پایدار 

 

 

  2مرجان دهقانی ،1محمدحسین عزیزی بابانی

 

 
 

 .حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،معماری ارشد کارشناس 1
 حوزه مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،معماری ارشد کارشناس 2

 

 
 

 

آمده در قرن بیستم که نتیجه افزایش  معضالت زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی به وجود: چکیده

شتاب رشد صنعتی جوامع بوده و همچنین نا برابری های اقتصادی ناشی از عدم برخورداری از الگوی 

مناسب توسعه از جمله عوامل اصلی مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار در نیمه دوم قرن بیستم می باشند. 

ختمان های مسکونی بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی از آن جا که صنعت ساختمان به ویژه در بخش سا

کل جهان را به خود اختصاص می دهد، پرداختن به بحث توسعه پایدار در این حوزه و هم سو شدن سیاست 

های توسعه مسکن با اهداف توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا تامین پایداری 

از اثرگذارترین رشته ها در حوزه ساختمان می تواند نقش به سزایی را در جهت در معماری به عنوان یکی 

تامین اهداف توسعه پایدار ایفا نماید. لذا در این مقاله پس از بررسی مفاهیم و ابعاد مربوط به توسعه پایدار 

ر گرفته اند و پرداختن به آن ها در حیطه معماری به دسته بندی جنبش های معماری که در این راستا قرا

پرداخته شده و با توجه به تعریف جامع ارائه شده از توسعه پایدار، ویژگی های مربوط به یک ساختمان 

پایدار از نقطه نظر اهداف توسعه پایدار، برشمرده شده است و بنا بر آن راه برد ها و روش های دستیابی به 

ماری نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته پایداری در حوزه اجرا تدوین می گردد. در حوزه طراحی مع

بر روی داده های استخراج شده از مطالعات موردی، روند طراحی بر پایه مدل سازی اطالعات ساختمانی 

(BIM به عنوان رویکردی مناسب جهت تامین اهداف پایداری در طرح معماری مورد بررسی قرار گرفته )

 -دستیابی به پایداری اشاره شده است. روش تحقیق توصیفیو به پتانسیل های این روند کاری جهت 

تحلیلی و بر پایه اطالعات کتابخانه ای و داده های استخراج شده از مطالعات موردی است. و نتایج به دست 

 آمده در قالب راه برد هایی برای مراحل مختلف طراحی ارائه گشته است.

، انرژی های تجدید پذیر، مدل سازی سبز، ساختمان توسعه پایدار، معماری پایدار :كلیدي واژگان

 اطالعات ساختمانی

 

 

 مقدمه

پیشرفت صنعتی جوامع، نسل بشر را با معضالتی جدی در زمینه های مختلف زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی مواجه نمود که 

آثار سو آن با افزایش شتاب رشد صنعتی در قرن بیستم، بیشتر مشهود گردید. معضالتی از جمله افزایش متوسط دمای زمین و آلودگی هوای 

حیط زیست، افزایش نرخ مهاجرت از روستاها به شهر و مسائل به وجود آمده ناشی از تفاوت در فرهنگ و سبک شهرها و منابع آب در حوزه م

زندگی مردم در حوزه های اجتماعی و همچنین رویارویی با حقیقت پایان پذیری منابع سوخت های فسیلی، و قیمت رو به افزایش این منابع، 

ح شدن بحث توسعه پایدار در نیمه دوم قرن بیستم بودند. در این راستا به عقیده اغلب صاحب در حوزه اقتصاد از جمله عوامل اصلی مطر
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نظران تنها راه رهایی بشر از مشکالت به وجود آمده به واسطه رشد سریع صنعتی جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، حرکت در جهت تحقق 

درصد از مواد خام جهان را به خود  04درصد از انرژی و  04اختمان ها مصرف . امروزه س (Elington,2004)اهداف توسعه پایدار می باشد 

(. معماری به عنوان یکی از اثر گذار 3636)آتمن,  درصد از زباله تولید شده در جهان می باشند 63اختصاص داده اند. همچنین مسئول تولید 

بهره وری انرژی و روی آوردن به سمت استفاده از انرژی های  شافزایترین فعالیت ها در صنعت ساختمان، می تواند نقش به سزایی را در 

(. از این رو پرداختن به بحث توسعه 3630)عزیزی بابانی,  تجدید پذیر، که از الزمه های حرکت در جهت توسعه پایدار هستند، ایفا نماید

 کارگیری به موضوع کاهش مصرف انرژی و با پایدار اریمعم پایدار در حیطه معماری منجر به تدوین معیار های طراحی پایدار شد. بحث

 طراحی پایدار، از وسیعی بخش که است آن مورد این در صاحبنظران از ای پاره استدالل .است تنگاتنگی در ارتباط پذیر تجدید های انرژی

 از به بازه وسیعی شامل پایدار معماری . اگر چه اصول (Edwards, 2001) می دهیم انجام انرژی ذخیره طریق از که است چیزی آن

(. اما به منظور حرکت در جهت اهداف 3633باشد )گرجی مهلبانی,  می روز های آوری فن ترین پیچیده تا ها روش ترین ساده کارگیری

 اهمیت حائز نیز طکنندگان محی استفاده و مردم فرهنگی و اجتماعی های زمینه با آن مطابقت و روش بودن مناسب مسأله توسعه پایدار،

 عین در و محیطی مالحظات برای جامع حل راه یک یافتن با ارتباط در پایدار معماری چالش به طور کلی، .(3630)عزیزی بابانی,  است

. (Kim, 1998)باشد می و آسایشی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، های حفظ ارزش و زندگی کیفیت سطح مناسب آوردن بدست برای حال

توسعه پایدار به دسته بندی جنبش های مرتبط با معماری پایدار و بررسی اصول و راه برد های  این مقاله پس از بررسی مفهوم جامعلذا در 

هر یک در جهت دستیابی به ابعاد مختلف پایداری در معماری خواهیم پرداخت. در ادامه با مشخص نمودن تعریف یک بنای پایدار و در نظر 

چارچوب نظری تحقیق سعی در ارائه راه کارهایی در خصوص تامین اهداف توسعه پایدار در حیطه فعالیت های مربوط به  گیری آن به عنوان

اجرای بنا و همچنین فعالیت های مربوط به مرحله فرآیند طراحی داریم. لذا به معرقی و بررسی فرآیند مدل سازی اطالعات ساختمانی 

(BIM و محیط نرم افزاری مختص آن )  و چگونگی تاثیر این فرآیند در جهت تامین اهداف پایداری در طرح می پردازیم. در این راستا

 ساختمان هایی پایدار که فرآیند مدل سازی اطالعات ساختمانی در روند طراحی آن ها نقش مهمی را ایفا نموده مورد بررسی قرار گرفته و با

الوه بر مشخص نمودن اهمیت روش های اجرا و طراحی جهت تامین پایداری بنا سعی در تحلیل اطالعات به دست آمده از مطالعات موردی ع

 م.تدوین الگویی جهت تامین اهداف توسعه پایدار در حیطه معماری داری

 روش پژوهش 

تحلیلی  -پژوهش انجام شده به منظور استفاده کاربردی در فرآیند طراحی و تامین پایداری در طرح معماری به صورت توصیفی

 انجام شده و بر پایه اطالعات کتابخانه ای و داده های استخراج شده از مطالعات موردی است.

 پژوهش  سواالت

ا رطراح معمار به عنوان یکی از اثر گذارترین افراد در فرآیند ساخت بنا و به تبع آن صنعت ساختمان با چه تمهیداتی می تواند زمینه الزم 

 در مسیر توسعه پایدار فراهم آورد؟جهت قرارگیری این صنعت 

 ویژگی های مربوط به یک بنای پایدار به گونه ای که تامین کننده اهداف ابعاد مختلف توسعه پایدار باشد، چیست؟

 چگونه می توان در مراحل اولیه فرآیند طراحی عملکرد ساختمان را از جهت تامین اهداف پایداری بهبود بخشید؟ 

 مفهوم توسعه پایدار

زیست در گزارش آینده مشترک ما )برانتلند( به کار  پایدار نخستین بار در کمیسیون جهانی توسعه و محیط یا پایا توسعه اصطالح

پایدار را گونه ای از توسعه نامیدند که بواسطه آن نیاز نسل های امروز بدون ایجاد  هتوسع"(. در این گزارش 3634برده شد)ضرابی و اذانی, 

(. با این وجود ابعاد مختلف موضوع در تعریف ارائه شده مشخص 33, ص. 3630)زاهدی و نجفی,  "نسل های آتی، تامین شودمخاطره برای 

نبود. این امر منجر به پیدایش برداشت های نادرست از این مفهوم در عرصه های مختلف می شد. به طور مثال در حیطه معماری و شهرسازی 

 . (Harris, 2004, p. 267)ایدار را معادل با اقدامات انجام شده در جهت بهره وری انرژی می دانستند مهندسین ابتدا مفهوم توسعه پ

در ادامه چارچوب ها ، اصول و ابعاد توسعه پایدار روشن تر گردید آن چنان که امروزه مفهوم توسعه پایدار بیشتر در سه حیطه پایداری 

 ,Ellington)  (.Error! Reference source not foundجتماعی بررسی می شود )زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری ا

 که از این قرار است:(2004
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پایداری محیطی: یک سیستم پایدار از لحاظ محیطی با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی، بیولوژیکی و اکوسیستم، به استفاده 

.در این مفهوم عالوه بر توسعه کمی (Harris J. M., 2000)ن به منابع تجدید شونده می پردازد حداقل از منابع تجدید ناپذیر و روی آورد

ی یو کالبدی، توسعه کیفی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیتی که عالوه بر تامین نیاز نسل امروز خدشه ای بر اکو سیستم  و توانا

 .(Morelli, 2011)آن برای تامین منابع وارد ننماید 

بعد اقتصادی توسعه پایدار با رشد اقتصادی و سایر پارامتر های اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه "پایداری اقتصادی:  

 (. 36, ص. 3630)زاهدی و نجفی,  "باید از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادالنه منافع حد اکثر شود

: بعد اجتماعی توسعه پایدار به ایجاد زمینه ای جهت تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش میزان تعامالت اجتماعی پایداری اجتماعی

 ,McKenzie)و ایجاد مساوات و برابری برای دسترسی به امکانات عمومی از قبیل بهداشت، آموزش، حمل و نقل، مسکن و ... می پردازد

2004) . 

ایدار که در آن به ابعاد مختلف آن اشاره شده است را به عنوان معیاری جهت ارزیابی پایداری ساختمان در نتیجه این تعریف از توسعه پ

 ها در نظر می گیریم.

توسعه پایدار فرآیندی است که در آن بهره برداری از منابع، سمت و سوی سرمایه گذاری ها، جهت گیری توسعه فن آوری ها و  "

 ,WCED) همگی به گونه ای هماهنگ در خدمت تامین نیارها و خواسته های نسل کنونی و آیندگان هستندتغییرات بنیادین به وجود آمده 

1987)." 

 

 نگارندگان: منبع                            نظر مد اهداف و داریپا توسعه مختلف ابعاد:3 شماره جدول

 توسعه پایدار

 اجتماعی اقتصادی زیست محیطی ابعاد

 اهداف

اسااادهاااده از ه یاااده  ااای  کااا    -

 زیست محیطی

تاججااه و ماحااافاراات از شااارایاا       -

 اکجلجژیکی

 حهظ و مدیریت ماابع طبیعی -

 سالمت فردی و شهروندی

 تججه به رفاه و اقدصاد شهروندان -

 رفع معضل اشدغال و فقر  -

 رشد یکسان سطح رفاه اقشار جامعه -

 تقجیت و ارتقا فعالیت  ای شهری -

اسااااسااای امروز و   تاامی  نیاز  ای  -

 فردای بشر

تججاه به فر ا  بجمی و ماطقه ای   -

 و سالمت اجدماعی شهروندان

برقراری عدالت اجدماعی و فرصت  -

  ای برابر

تاججااه بااه ساااالماات اجاادماااعی     -

 شهروندان

حهظ پجیایی و سااارزندمی محی   -

 شهر

 توسعه پایدار و معماري

منجر به آن شد که عالوه بر مسئله بهره وری انرژی که با کاهش اثرات سو زیست  پرداختن به ابعاد توسعه پایدار، در حیطه معماری

محیطی همراه است، بحث تامین آسایش استفاده کنندگان و توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز به عنوان الزمه های یک طرح 

تعاریف و مؤلفه های مربوط به نوعی طراحی هم راستا با اهداف توسعه (. این امر منجر به تدوین 3630)عزیزی بابانی,  پایدار شناخته شود

پایدار گردید، که تحت عنوان طراحی پایدار شناخته شده که محصول آن در حیطه معماری، معماری پایدار است. مفهوم معماری پایدار در 

با رویکرد های مختلف زیر مجموعه این نوع معماری برگیرنده طیف وسیعی از تعاریف فنون و روش ها است که جنبش های متعدد معماری 

 یقرا گرفته اند. این جنبش ها را با توجه به درون مایه و رویکرد هایی که در طراحی اتخاذ نموده اند می توان به سه دسته کلی تقسیم بند

تر مباحث زیبایی شناسی معماری در خصوص نمود. دسته اول که مربوط به پیش از قرن بیستم و دهه های آغازین قرن بیستم می شوند، بیش

هماهنگی بنا با طبیعت پیرامون از لحاظ هندسه و نوع مصالح و همچنین الگو گیری فرمی و شکلی از طبیعت را مد نظر قرار داده و با توجه 

ودی ص می توان به آثار آنتونی گائبه شرایط زمانی کمتر به مسائل مربوط به آلودگی های زیست محیطی و انرژی توجه داشته اند. در این خصو
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و همچنین نهضت های نظیر هنر نو اشاره نمود. بحث استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر و حفظ منابع طبیعی در دیگر جنبش های 

ردار است. در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخو مربوط به معماری پایدار که از لحاظ زمانی عمدتا مربوط به نیمه دوم قرن بیستم می باشند،

دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول مبتنی بر استفاده از تکنولوژی های نوین در جهت کاهش مصرف انرژی و استحصال انرژی های تجدید 

وشنایی پذیر است. که می تواند طیف وسیعی از روش های هوشمند سازی ساختمان ها به منظور کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از ر

طبیعی، استفاده از سیستم های فعال تولید انرژی های تجدید پذیر و سیستم های ذخیره آب باران و استفاده مجدد از فاضالب های خاکستری 

را شامل شود. اما دیدگاه دوم بر استفاده از مواد و مصالح و روش های ساخت بومی و به کارگیری سیستم های گرمایش و سرمایش غیر فعال 

جنبش های مربوط  .Error! Reference source not foundکید داشته و در پاره ای از موارد کامال تکنولوژی را رد می کند. در تا

به معماری پایدار به همراه اصول و رویکرد های هریک ارائه شده است. جنبش های مختلف مربوط به معماری پایدار اگرچه در زمینه اتخاذ 

در  جویی رویکرد ها و روش های طراحی و ساخت تفاوت هایی با یکدیگر دارند اما از اصول مشابهی پیروی می کنند که عبارتند از: صرفه

برد ها و روش هایی چه در  انسانی، به منظور حرکت در چارچوب این اصول، ابزار، راه طراحی و حیات چرخه براساس طراحی منابع، مصرف

به آن ها اشاره شده  .Error! Reference source not foundحوزه ساخت و چه در زمینه بهره برداری از بنا، تدوین شده که در 

و نرم افزار های مربوط به آن می تواند به عنوان زمینه ای مناسب جهت ارزیابی میزان پایداری طرح،  BIMاست. اما در حوزه طراحی، بستر 

طرح پایدار قرار دهد. لذا در ادامه به بررسی قابلیت های کلی و مزیت  کمک شایانی را در اختیار طراحان و برنامه ریزان در مراحل اولیه تهیه

های استفاده از این محیط نرم افزاری جهت دستیابی به پایداری در طرح معماری خواهیم پرداخت. البته می بایست به این نکته اشاره نمود 

یست محیطی توجه به بستر پروژه ویژگی های فرهنگی و معماری که به منظور تامین اهداف پایداری در یک طرح معماری عالوه بر مسائل ز

 بومی منطقه و همچنین مسائل اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نتیجه می توان اهداف معماری پایدار را نیز در سه بعد محیطی،

 اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود که از این قرار است:

 حیطی برتر، قابلیت کاربرد مجدد، حذف زباله و بازماندهاهداف محیطی: ایجاد کیفیت م 

 اهداف اقتصادی: ایجاد ارزش های برتر، تقلیل هزینه های جاری، روش های تولید آسان 

 اهداف اجتماعی: امنیت، انطباق، به خدمت گرفتن کیفیت و زندگی توأم با سالمت 

معماری، عالوه بر آن که طرح ارائه شده می بایست دارای حداقل اثرات  به عبارت دیگر به منظور تامین اهداف توسعه پایدار در حیطه

 سو زیست محیطی باشد، باید از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و تضمین کننده سالمت فردی و اجتماعی استفاده کنندگان باشد.

خودش احترام گذاشته و هر سه جنبه  زیست محیطو  اقلیم، به انسان، به فرهنگبه بر این اساس امروزه ساختمان پایدار می بایست 

 (.3636محیطی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار در آن لحاظ شده باشد )عزیزی بابانی م. , 

 (3636. , م یبابان یزیعز: )ریتصاو منبع       داریپا یمعمار به مربوط یها جنبش: 2 شماره جدول

 تصاویر رویکرد های اصلی توضیحات عنوان

معماری 

 ارگانیک

جاب  معماااری کااه در اوا ر 

دوره مدرن شاااکل مرفت و از 

پیشاامامان هن سااالیجان، فران   

لجیااد رایاات و هلجار هلدج را می 

 تجان نام برد.

ودیعه مرفد  مدل  ا و سیسدم  -

  ای طبیعی

 دیدماه کل نمر -

 ترکیب عملکرد با فرم -

 

 

معماری 

 اقلیمی

در ایا  رویااکاارد از تاحاالاایاال   

اقالایامی، باااجاب     اطاالعااا   

 طراحی اسدخراج می شجد.

 

طراحی بر مباای مجنه شاااسی   -

 اقلیمی

تاثیر پذیری فرم باا از عااصااار  -

 اقلیمی

اسادهاده بهیاه از عااصر اقلیمی   -

  جهت تامی  شرای  هسای 
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 تصاویر رویکرد های اصلی توضیحات عنوان

معماری 

Low-tech 

در ای  جاب  معماران سعی در 

طراحی پاایادار بدون نیاز به ف    

کشف هوری  ای بسیار جدی و 

مجدد شایجه  ای سااادی سا ت  

 دارند.

اسااادهاده حداقل از تکاجلجژی  -

  ای نجی 

کشف مجدد شیجه  ای سادی  -

 سا ت

به حد اقل رساااندن  نیاه  ای  -

  سا ت

معماری 

Eco-tech 

با رویکرد  Eco-techمعماری 

فا  هورانااه در نااقطااه مقاااباال   

 Low-techمعماری 

 قرار دارد.

قارار مارفادا  تکاجلجژی در      -

 طبیعت جهت دسدیابی بهکاار 

 پایداری

 

 

معماری 

 اکولوژیک

در ای  نمرش طراح یااا برنااامااه 

رین نه تاها به ساااا دمان  ا بلکه 

بااه کاال محی ، ماااابع، فر ااا  

محلی، اقدصاااااد، محی  و مابع 

 مصالح تججه می کاد.

 ایجاد  ما امی با طبیعت -

 اسدهاده بهیاه از عجامل طبیعی -

ایجاااد حااد اقاال تغییرا  در  -

 طبیعت
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 نگارندگان :منبع         داریپا یطراح یها روش و ها راهبرد اصول،:6 شماره جدول

 طراحی پایدار

 روش ها راه بردها اصول

صرفه جویی در 

 مصرف انرژی

 حفظ انرژی
 برنامه رینی هما انه نسبت به مسائل انرژی -

 اندیشیدن به ماابع انرژی جایمنی  -

 سرمای  و مرمای  غیر فعالاسدهاده از سیسدم  ای   -

 حفظ آب
 یریو بکااارم یبجم یمارر ساااااز : از طریقمصااار  نانیکااا   م -

 مرتب  نا یتجه

 یهب باران و هب  اکسدر رهیذ از طریق  مجدد: اسدهاده -

 حفظ مواد اولیه
 طراحی و سا ت بر اساس صرفه ججیی در مصر  ماده -

 اندخاب اندازه درست برای سیسدم  ای سا دمانی -

 مرمت سا دار  ای مجججد و اسدهاده از اجنای بازیافدی -

طراحی بر اساس 

 چرخه حیات

 پیش از ساخت
صااار   اننیم  یکه با کمدر یشااادن افتیو باز یافدیاسااادهاده از مجاد باز

داشده  ستیز  یاثر مخرب را بر مح  یکمدرو  قابل اسدحصال باشاد یانرژ
 باشاد.

 دوره ساخت
 پسماند  ا یجدا ساز ال یتسه جادیا -

 جهت محافرت از کارمران یسم ریمجاد غ یریبکارم -

 یسم ریمارم با مجاد غ ینکاریبر تم دیتاک -

 پس از ساخت
 دیجد ی ا یمجججد با کاربر یسا دمان  ا قیتطب -

 مجاد افتیو باز یمجدد از اجنا و مجاد سا دمان اسدهاده -

 مجججد ی ا رسا تیو ز  یمجدد از زم اسدهاده -

 طراحی انسانی

 حفظ شرایط طبیعی
  یزم یاز تجپجمراف تیو تبع عتیطرح بر طب ریدرک تاث -

   یو جانجر یا یپجش  م حهظ -

 یایزم ریهب ز ینندن سهره  ا بر م -

طراحی شهری برنامه 

 ریزی سایت

 حمایت از تجسعه چاد مارجره -

 طراحی شهری پیاده مدار -

 تلهیق حمل و نقل عمجمی در طرح -

آسایش  طراحی برای

 انسان

 تامی  هسای  حرارتی بصری و صجتی کاربران -

 در نرر مرفد  تجانایی  ای جسمی مدهاو  افراد -

 بکارمیری مجاد غیر سمی و مجادی که ماز تجلید نمی کااد. -

BIM و طراحی پایدار 

یکی از  BIM( یا مدل سازی اطالعات ساختمانی است. Building Information Modelingمخفف عبارت ) BIMواژه 

دستاورد های اخیر در زمینه معماری، مهندسی و ساخت و ساز، به حساب می آید. به واسطه این فن آوری مدل دیجیتالی دقیق مربوط به 

در محیطی شبیه سازی شده، تولید شده و می تواند جهت فعالیت هایی از قبیل برنامه ریزی،  یک پروژه که حاوی اطالعات ساختمانی است،

نمایش را می توان به عنوان   BIMو ساخت پروژه و همچنین بررسی عملکرد های آتی اجزای تأسیساتی بنا مورد استفاده قرار گیرد. طراحی

ل اعتماد مبنایی قاب دربرگیرنده دیجیتالی خصوصیات فیزیکی و کاربردی یک ساختمان و منبع دانش مشترکی برای اطالعات ساختمان که

یا نرم افزار کاربردی  بیش از یک وسیله، BIM(. از این جهت 3636)فانی,  است، تعریف نمودچرخه عمر پروژه  لدر طوبرای تصمیم گیری 

هیه ت روند عالوه بر آن می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت تسریعو  زیرا در شکل گیری روند طراحی تاثیر گذار است برای طراحی است،

 در طراحی می توان به موارد زیر اشاره نمود: BIM. از جمله مزیت های به کارگیری (Levy, 2012) به کار گرفته شود ،مدارک ساخت بنا

 توانند ارزش افزوده ایجاد کرده و دوباره مورد  شوند و می تر به اشتراک گذاشته می اطالعات بسیار ساده :رتر و سریع ترثفرآیندهای مو

 گیرند. قرار فادهاست

 بیارزیا زیادی اطمینان با عملکردها و انجام، سرعت با شبیه سازی ها تحلیل، زیاد دقت با می توانند، طراحی پیشنهادات: بهتر طراحی 

 های نوآورانه می شود. حل ها و راه . این موارد همگی موجب ارتقا تواناییشوند

 ای حیات  های چرخه عملکردهای محیطی بسیار قابل پیشبینی می شوند و همین طور هزینه :های محیطی کنترل شده هزینه ها و داده

 .گردد فهم تر میقابل 
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  پذیر هستند. انعطاف خروجی های نهایی کار، مدل این تولید: در برترکیفیت 

 طرح پیشنهادی با توجه به سه بعدی و بصری بودن آن  :خدمت بهتر به مشتری

 .باشد رداران قابل فهم تر میب برای کارفرما و بهره

  توانند  حیات: احتیاجات، طراحی، ساخت و اطالعات عملیاتی می های چرخهداده

 مورد استفاده قرار گیرند. ،در مدیریت منابع و امکانات

 کارگیری به با آمریکا فدرال دولت آمار اساس بر اجرا: هزینه های کاهش BIM 

های ه های اجرای پروژ هزینهدرصد در  6/4 در صنعت ساختمان بیش از

 .(Azhar, Hein, & Sketo, 2011)شود  ساختمانی صرفه جوبی می

شرکت ها و سازندگان  BIM کارگیری به با ساختمانی: اجزای و اشیا بانک •

 آسانی به را خود محصوالت شده مدل اطالعات می توانند ساختمانی تجهیزات

  دهند. قرار متخصصین و طراحان اختیار در

طراحی در  مختلف با توجه به قابلیت هایی که در مراحل ،BIMمحیط  

اختیار طراح قرار می دهد، می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت دستیابی به 

 BIMجهت این امر می توان از نرم افزار های  در نظر گرفته شود. نیز طرحی پایدار

 در موارد زیر استفاده نمود:

 ر پاسخ به توپوگرافی از طریق مدل سازی سایتاندیشیدن تدابیر مناسب د 

 جهت و سرعت وزش باد و در نظر گرفتن این موارد در مراحل اولیه  ،بررسی تاثیر ساختمان ها و موانع اطراف بر میزان جذب نور خورشید

 طراحی

 ی منظور صرفه جویه ضاهای معماری بدستیابی به ابعاد و اندازه بهینه در ساخت فضاها و تجهیزات و انتخاب مصالح مناسب جهت ساخت ف

 در مصرف انرژی

 انجام آنالیز های مربوط به الگوی مصرف انرژی در ساختمان و اخذ تصمیمات الزم در مراحل اولیه طراحی 

 ،اده د سرعت وزش باد و... در پایگاه بررسی تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر حجم بنا از طریق مشخص کردن فاکتورهایی نظیر شدت نور روز

 های نرم افزار

انجام شده، خواهیم پرداخت  BIMدر ادامه به بررسی مطالعات موردی که شامل پروژه هایی است که روند طراحی آن ها در محیط 

 و نتایج به دست آمده در خصوص تاثیر این روند بر تامین جنبه های مختلف پایداری در پروژه را بررسی خواهیم نمود.

 جورجیا(-تمان مركز روانشناسی دانشگاه ایموري )آتالنتا: ساخ1مطالعه موردي

در زمینه  LEEDمترمربع و با کاربری آموزشی و پژوهشی، موفق به اخذ گواهینامه  34244این مرکز روانشناسی با مساحتی بالغ بر 

جرا شده و در روند طراحی آن از محیط ماه ا 33میلیون دالر در مدت  60ساختمان های پایدار شده است. این پروژه با هزینه ای بالغ بر 

BIM  جهت بررسی میزان پایداری بنا در مراحل مختلف طراحی استفاده شده و نتایج بدست آمده منجر به انتخاب بهترین گزینه ها در

 Azhar et)ده است و استفاده بهینه از روشنایی روز ش خصوص جهت گیری ساختمان، پوسته متناسب با اقلیم، ابعاد مناسب برای بازشو ها

al, 2011) همچنین ساخت مدل .BIM  سایت پروژه به همراه همجواری ها منجر به بررسی و  کاهش اثرات سو ساختمان بر محیط اطراف

(. از جمله تغییراتی که در نتیجه تحلیل های انجام شده .Error! Reference source not foundاز لحاظ سایه اندازی شده است )

 در طراحی معماری لحاظ شده می توان به موارد زیر اشاره نمود: BIMبر روی مدل 

 کاهش بازشو های ساختمان در جبهه غرب 

  کاهش مساحت طبقه آخر ساختمان 

 کاهش ارتفاع ساختمان 

با توجه به آن که تمامی این تغییرات در مراحل اولیه طراحی اعمال شده، روند طراحی پروژه مشمول صرف زمان و هزینه اضافی 

 نشده است.
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: ویالي مسکونی شهر سونوما ایالت كالیفرنیا )ایاالت 2مطالعه موردي

 متحده(

 32444متر مربع در زمینی به مساحت  034این ویال با زیربنایی بالغ بر 

متر مربع در دامنه تپه و با دسترسی از باالی تپه، ساخته شده است. ساخت این بنا 

ر نابع تجدید پذیبه پایان رسید و تمامی نیاز ساختمان به انرژی از م 2433در سال 

مرتفع می شود. سقف شیب دار سطح الزم جهت استقرار سلول های فوتوولتائیک و 

آبگرم کن های خورشیدی را فراهم می آورد. گرمای مورد نیاز از طریق سیستم 

ه از سیستم های گرمایش از کف و انرژی مورد نیاز برای پمپ حرارتی از طریق صفحات خورشیدی سقف تامین می گردد. به جای استفاد

تهویه مطبوع رایج، جریان هوا در تابستان از فضای خنک که در زیر خانه قرار گرفته عبور داده شده و از طریق پنجره های زیر شیروانی و 

خارجی ( و در ساخت دیوارهای ICFمنافذ نزدیک سقف به بیرون هدایت می شود. در ساخت فونداسیون بنا از قالب های بتنی عایق ماندگار)

( استفاده شده است. با استفاده از این تدابیر عالوه بر فراهم کردن پوسته ای عایق برای بنا، در زمان SIPاز سیستم پانل های عایق سازه ای)

 هو هزینه های الزم برای قالب بندی نیز صرفه جویی صورت گرفته است. درها و پنجره های خارجی از پروفیل های عایق آلومینیومی و شیش

گالونی برای ذخیره آب باران و همچنین استفاده از مصالح  24،444های دو جداره تهیه شده اند. از دیگر ویژگی های پروژه پیش بینی منبع 

  نفوذ پذیر در کف سایت به منظور حداقل هدر رفت آب های جاری است.

 ه است:در موارد زیر استفاده شد  BIMدر فرآیند طراحی سایت و ساختمان از محیط 

 آنالیز سایت به منظور درک بهتر توپوگرافی و خطوط دید 

  محاسبه میزان خاک ریزی و خاک برداری برای گزینه های مختلف جا نمایی

 (2تصویر شماره ساختمان و انتخاب گزینه بهینه )

 ارائه حجم سه بعدی پروژه برای کارفرما و دپارتمان برنامه ریزی 

 مطالعات مربوط به سایه اندازی و تهویه طبیعی 

  آماده سازی و تثبیت نقشه هایSIPS یا سیستم پانل های عایق سازه ای 

  استفاده از مدلBIM  در نرم افزارEcotect  به منظور بررسی کارکرد تهویه

 طبیعی ساختمان

: ویالي مسکونی شهر مدیسون ایالت ویسکانسین 3مطالعه موردي

 )ایاالت متحده(

 LEEDطراحی آن ضوابط الزم به منظور دریافت گواهینامه  این بنا که در

مدل سازی شده و فرم آن تحت تاثیر مالحظات مربوط به طراحی غیر فعال  BIMلحاظ شده است. از مراحل اولیه طراحی در محیط 

ه این باشد، لذا جهت دستیابی بخورشیدی قرار گرفته است. کانسپت طرح ایجاد یک مکعب کنترل شده از لحاظ دسترسی به نور خورشید می

به عنوان بستری مناسب جهت طراحی تشخیص داده شد. مطالعات خورشیدی متعددی منجر به بکارگیری آفتاب شکن  BIMمنظور محیط 

مقی قسمت های عای طراحی شده که امکان نفوذ نور به این ابزار به گونه هایی در نمای جنوبی شد که تاثیر زیادی را بر فرم ساختمان دارند. 

ها سایه بیاندازد. به منظور دستیابی به اهداف پایداری های سرد سال فراهم آورده و در ماه های گرم روی پنجرهو داخلی فضا را در میان ماه 

ت اشته اسدر تعیین مناسب ترین مکان جهت استقرار پانل های فوتوولتائیک نقش مهمی د BIMدر طرح، مطالعات انجام گرفته بر روی مدل 

(Error! Reference source not found. در این راستا مدل .)BIM  در

بازه های زمانی مختلف در طول سال به منظور به حداقل رساندن میزان سایه اندازی 

 03رد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این پانل ها بر روی پانل های خورشیدی مو

درصد از انرژی مورد نیاز ساختمان را تامین می کنند. آب باران در مخازن ذخیره 

استفاده می شود، پوسته خارجی ساختمان کامال عایق بندی شده و سیستم تهویه به  جمع آوری شده و یا مستقیما برای آبیاری فضای سبز

شده متناسب با مساحت و تعداد طبقات خانه می باشد. اهداف مد نظر قرار داده شده در برنامه پروژه با به کارگیری راه کارهای  هکار گرفت

 بر ساختمان یانداز هیسا یبررس: 3 صویر شمارهت

 ,Azhar et al)منبع اطراف یها ساختمان و طیمح

2011): 

مورد نیاز :بررسی میزان عملیات خاکی 3تصویر شماره 

از طریق قرار دادن مدل ساختمان در مدل ساخته شده 

 (Levy, 2012) منبع:       از سایت

 از یدیخورش یها پانل محل نییتع:6 شماره ریتصو

 . تیسا BIM مدل یبررس قیطر

 (Levy, 2012: )منبع
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راحت و قابل زیستن است که در اثر تابش نور خورشید در فصول سرد مناسب و منسجم طراحی برآورده شد که نتیجه آن ساخت خانه ای 

ویسکانسین  سال بر سطوح فضاهای داخلی، بخشی از گرمای مورد نیاز به صورت غیر فعال تامین می شود. این پروژه به عنوان اولین پروژه در

 .(Levy, 2012) شده است LEEDموفق به کسب رتبه پالتین در بخش خانه های مسکونی در سیستم 

 الگوي طراحی و اجرا

با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص مفاهیم مربوط به توسعه پایدار، معماری پایدار و روند مدل سازی اطالعات ساختمانی  

ر جهت تامین اهداف و اطالعات به دست آمده از بررسی مطالعات موردی می توان الگویی را جهت قرار گیری فعالیت های مربوط به معماری د

 ،توسعه پایدار پیشنهاد نمود. شایان ذکر است که عالوه بر مزیت هایی که رعایت این الگو در ابعاد مختلف، می تواند به دنبال داشته باشد

جهت  اجرای سیاست های تشویقی از جانب مراجع مربوط به صدور پروانه و سایر مراجع ذیربط در قالب لحاظ نمودن معافیت های مالی

 ساختمان های پایدار، می تواند محرکی قوی در جهت حرکت در این راستا باشد.

 
 : الگوي دستیابی به توسعه پایدار1نمودار شماره 

 

 نتیجه گیري

رویکرد های طراحی و اجرا در خصوص استفاده از انرژی های تجدید پذیر و به کارگیری تهویه طبیعی و روشنایی روز از یک طرف، 

و همچنین هوشمند سازی ساختمان ها و استفاده از تکنولوژی های نوین در جهت کاهش وابستگی به منابع انرژی های تجدید ناپذیر از طرف 

رت مستقیم در دستیابی به پایداری محیطی در حوزه معماری تاثیر گذار باشند. همچنین صرفه اقتصادی و ارزش افزوده دیگر می توانند به صو

ای که در بلند مدت به واسطه عدم وابستگی به منابع تجدید ناپذیر در یک پروژه معماری حاصل می شود را می توان از نمود های دستیابی 

عماری دانست. توجه به الگو های معماری بومی و در نظر گرفتن فرهنگ و سنن جوامع در طراحی معماری و به پایداری اقتصادی در حوزه م

همچنین حفظ پویایی و سرزندگی محیط به واسطه طراحی را می توان از نمود های تامین پایداری اجتماعی در حوزه طراحی معماری در 

با قابلیت هایی که در مراحل اولیه طراحی در خصوص انجام  BIMمحیط نرم افزاری  نظر گرفت. در خصوص ابزار دستیابی به طرح پایدار،

آنالیز های مختلف بر روی مدل حاوی اطالعات ساختمانی در اختیار طراح قرار می دهد، می تواند در انتخاب بهترین گزینه در خصوص لحاظ 

های بهینه، سیستم های سرمایش و گرمایش متناسب با نوع کاربری و نمودن مسائل اقلیمی، مصالح و جهت گیری مناسب، ابعاد و اندازه 

ت خاقلیم و سایر مسائل تاثیر گذار بر پایداری طرح، بسیار راه گشا باشد. از طرف دیگر به دلیل رویکرد اتخاذ شده در خصوص ارائه مدارک سا

چه در نظر گرفته می شود، خطاهای احتمالی در خصوص که در آن تمامی جنبه های طراحی )معماری، سازه و تاسیسات( به صورت یکپار

عدم تطابق نقشه ها به حداقل رسیده و این امر موجب حذف هزینه های پیش بینی نشده در ساخت بنا می شود. در نتیجه طراحی معماری 
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ر نقش مهمی را ایفا نماید و در این به عنوان یکی از اثرگذارترین فعالیت ها در حوزه ساخت می تواند در روند حرکت به سمت توسعه پایدا

 می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند بستر الزم جهت دستیابی به طرحی پایدار را فراهم آورد. BIMراستا محیط نرم افزاری 

 مراجع

 ( .تهران: انتشارات اول و آخر.3636آتمن, ا )(. معماری سبز: مواد و تکنولوژی های پیشرفته. )ف. صادقی, مترجم 

 ( .0(. پایداری شهری با نگاهی به ویژگی های شهر های ایران., )ص. 3630جعفریان, م., عبدالحسین پور, ف.) 

 ( .بسط مفهومی توسعه پایدار. فصلنامه مدرس علوم انسانی. دوره 3630زاهدی, ش. ا., نجفی, غ .)00-63, 0شماره 34. 

 ( .توسعه پایدار در جهان صنع3634ضرابی, ا., اذانی, م .) ,03تی و در حال توسعه. مجله رشد آموزش جغرافیا. 

 ( .مرکز مطالعات انرژی های تجدید پذیر بینالود. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 3636عزیزی بابانی, م .)

 تهران مرکز.

 ( .نقش هوشمند سازی ساختمان ها در روند حرکت به سمت توسعه 3630عزیزی بابانی, م .) پایدار. دومین همایش بین المللی

معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم. تهران: کنسرسیوم آناباف شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه 

موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر. بازیابی از -مهندسان شهرساز موسسه بنا شهر پایدار

http://www.civilica.com/paper-IACUT02-IACUT02_170.html 
 ( .کاربرد های مدل سازی اطالعات ساختمان 3636فانی, ف .)BIM  در مدیریت پروژه های ساخت و ساز. اولین کنگره سراسری

 فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار. تهران.

 ( .معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست. نشری3633گرجی مهلبانی, ی .) ه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و
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