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دهکده سازگار با محی

6

محیط�زیست�تعیین�کننده�ی�سالمت�است
چندین قرن است که می دانیم محیط زیست سالم برای بقا و سالمت انسان 
میکرو  ارگانیسم  سنگین،  فلزات  با  محیط زیست  آلودگی  است.  ضروری 
)ریزموجودها(، عوامل فیزیکی و برخی ترکیبات آلی می تواند سبب بیماری های 
شدید و یا مرگ شود. ارتقا کیفیت بهداشتی آب، غذا، شیر، کاهش ازدحام 
سوخت های  از  استفاده  با  مرکزی  حرارت  ایجاد  و  بهتر  تغذیه ی  فیزیکی، 
پاکیزه  از جمله راهبرد هایی است که در پیشرفت های چشم گیر قرن بیستم 
در زمینه ی بهداشت عمومی حاصل شده است. معضل های بهداشتی ناشی از 
تخریب محیط زیست در 20 تا 30 سال اخیر به شدت تغییر کرده است. تا پیش 
از این، مشکالت از نظر تأثیر، محلی و از نظر زمانی کوتاه مدت بود. بسیاری 
از مشکالت زیست محیطی امروز مانند باران های اسیدی، آلودگی شدید هوای 
شهر ها با گاز اُزن و آلودگی دریای مدیترانه از نظر دامنه، هم منطقه ای و هم 
بین المللی است. تنها در آمریکا صد میلیون نفر در دوره های مختلفی از سال 
مقادیر خطرناکی گاز اُزن را استنشاق می کنند. باران های اسیدی پیوسته به 
جنگل ها و اکوسیستم های آبی تمام قاره ها آسیب می رساند. از بین رفتن الیه ی 
اُزن استراتوسفر که ما را در برابر اشعه ی فرابنفش خورشید محافظت می کند و 
تغییرهای آب و هوایی کره ی زمین ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای به درون 
جو، می تواند بر زندگی تمام آحاد بشر تأثیر گذار باشد. این مشکالت بلند مدت 
زیست محیطی را نمی توان به مدد فن آوری )تکنولوژی( به سرعت حل کرد. 

اغلب، اثر آنها نامشخص است و سال ها بعد بروز می کند. }1{

انقالب�صنعتی�و�اثرهای�زیست��محیطی�آن�
انقالب صنعتی بُعد جدیدی به روابط میان انسان و محیط زیست اضافه کرد 
و باعث تغییرهای بنیادی در همه ی بخش های فعالیت انسانی گردید. با این 
غیر ممکن  انقالب صنعتی  اثرهای محیط زیست  کلیه ی  از  بردن  نام  حال، 
است. ولی مهم ترین آنها عبارتند از: آلودگی آب، هوا و حتی خاک که ناشی 
از مواد زائد کارخانه ها، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و معدنی، استفاده 
از سوخت های فسیلی، توسعه ی شهر ها و به تباهی کشیدن اوضاع زندگی در 
شهر های بزرگ و صنعتی، از دست دادن زمین های با ارزش کشاورزی به نفع 
مصارف شهرسازی، صنعت حمل و نقل، اجرای طرح های مهندسی بزرگ مانند 
سد سازی که در برخی موارد به دلیل عدم مطالعه ی کافی باعث اختال ل های 
زیست محیطی جبران ناپذیری شده  است؛ به طوری که گاهی اثر های زیان آور 
بوده است. هم چنین اضافه شدن مواد  آنها  از فواید  طرح های مربوط بیش 
مصنوعی، سمی و تجزیه ناپذیر به محیط طبیعی و ... . عالوه بر این، انقالب 
صنعتی و پیشرفت علم و فن آوری مواد آلوده کننده ای بس خطرناک تر و یا 
دیرپای تری را در محیط انتشار داد. پیش بینی بسیاری از این اثرهای مضر در 
صورتی امکان پذیر بود که از قبل مورد مطالعه و بررسی کافی قرار می گرفت تا 
شاید از بروز آنها جلوگیری می شد و یا آنها را کاهش می داد. پس، به چه دلیل 
اقدام های پیشگیرانه به موقع انجام نشد؟  اگرچه در قرن 19 میالدی قوانینی بر 
علیه آلودگی در چند کشور وضع شد. اما در اواسط قرن 19، وضعیت اسف بار 
بهداشت شهرهای صنعتی اروپا و آمریکا مقام های مسئول را وادار کرد تا این 
شهر ها را به الگوهای بهداشتی مجهز سازد. ولی این اقدام ها کافی نبود و همه ی 
جوانب مشکالت زیست محیطی را در بر نمی گرفت. زمانی که انسان  پا به قاره ای 

می گذارد، آن قاره به سرعت پیر می شود. 

مسائل�عمده�ی�زیست�محیطی�ناشی�از�گسترش�بی�رویة�ی�صنعت�
و�فن�آوری

ابتدا باید به این نکته توجه کرد که سرمایه گذاری بر روی محیط زیست و 
این  به  با توجه  منابع زیر زمینی در دراز مدت مقرون به صرفه است. حال 
نکته، درباره ی برخی از آلودگی ها و مشکالت زیست محیطی، پیشنهادهایی 
برای حل این مشکالت مطرح شده است که نشان می دهد رفع آلودگی همیشه 
مستلزم سرمایه گذاری در وسایل ضد آلودگی نیست. بلکه باید در روش های 
مصرفی سال های اخیر و طرق استفاده از فن آوری تغییرهایی به وجود  آید. از 
نظر کشور های در حال توسعه، توجه کامل به روش های نادرست کشور های 
توسعه یافته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بدین وسیله آنها می توانند از تکرار همین 

اشتباه ها جلوگیری کنند. }2{
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آلودگـی�آبـها�و�حفـاظت�آن�
 احتیاج به تأکید نیست که آب مایع حیات است و تمامی فعالیت های انسان 
وابسته به آن می باشد. مصرف آب در جهان هر روز افزایش می یابد، ولی 
به طور مساوی  و  مقدار آب شیرین موجود در سطح کره ی زمین محدود 

توزیع نشده است. 
متأسفانه قسمتی از منابع آب شیرین آلوده و قابل استفاده نیست. بنابراین، 
حیات انسان ها و آبزیان در معرض خطر قرار دارد. تنها به این دلیل که بشر 

رودها، دریاچه ها و دریا ها را یک زباله دان رایگان و بی انتها  می پندارد. 
کشاورزی مدرن، منشأ دیگر آلودگی آبها است. دراین نوع کشاورزی با استفاده 
از سموم آفت کش و کودهای شیمیایی ُفسفاته و اَزته رشد جلبک ها افزایش 
پیدا می کند؛ بدین ترتیب، تجزیه ی آنها به وسیله ی باکتری ها مقدار اکسیژن 
محلول در آب را کاهش می دهد. فاضالب های شهری و پس آبهای دامداری های 

مدرن نیز همین عمل را انجام می دهند. 
راه حل پیشنهاد ی این است که فاضالب های شهری و پس آبهای دامداری ها را 
پس از استریلیزه شدن به طرق بهداشتی به مزارع هدایت کنند؛ تا هم احتیاج 
به کود شیمیایی کاهش یابد و هم فاضالب انسان، دام و نیز کودهای شیمیایی 

به مقدار خیلی کمتر وارد آبها شود. }2{
در  تغییرهایی  ایجاد  به  منجر  همیشه  انسان  فعالیت  اکنون،  به  تا  ابتدا  از 
محیط زیست شده است. ولی در دهه های اخیر تأثیر این فعالیت ها سریع تر 
و مشخص تر بوده است. فشار های حاصل از رشد جمعیت، مصرف بی رویه و 
کنترل نشده، شهرنشینی، گسترش صنعت و پیشرفت های علوم و فن آوری 
باعث افزایش سرعت تغییرهای محیط زیستی شده است. این عوامل مشکالتی 
را ایجاد می کند که نه تنها بر محل یا اجتماعی خاص، بلکه بر جمعیت سراسر 

دنیا اعم از کشور های پیشرفته و درحال پیشرفت اثر می گذارد. 
آلودگی زیست محیطی و بحران انرژی در سده ی بیستم، زمینه های پیدایش 
رویکردهای مختلف برای همسازی معماری با اقلیم را ایجاد کرد. به تازگی، 
سبک زندگی انسان در حل بحران های زیست محیطی، به رغم نادیده انگاشتن 
نقش وی در برخی از این رویکردها مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر 
این موضوع تأکید دارد که معماری و زندگی پایدار در پناه اندیشه و جهان بینی 
سبز می تواند مجموعه ای متعادل برای زیسِت پایدار و سالم انسان در زمین 
ایجاد کند. به عبارتی، راهبردهای فعال و غیرفعال اقلیمی، با مشارکت سبک 

زندگی می تواند سالمت پایدار انسان و طبیعت را در آینده تضمین نماید. 

من َمَلک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم

توجه به جهان بینی هایی که ارتباط انسان، فن آوری و محیط زیست را یاد آوری 
می کند و اهمیت سبک زندگی و نحوه ی سکنی گزیدن انسان را از زندگی 
روی زمین به، با زمین زندگی کردن تغییر می دهد؛ با این دیدگاه، کنترل و 
نحوه ی مصرف انرژی به عنوان بخشی از سبک زندگی، متکی بر توجه انسان 
به تغییر و اصالح برخی شیوه های زندگی فردی و جمعی و مجموعه فعالیت ها 
در معماری است. توجه همزمان برخی الزامات طراحی مسکن، طراحی کشت و 
صنعت، طراحی چرخه ی مصرف آب، بازیافت زباله، فاضالب، انرژی تجدیدپذیر، 
مدیریت و محیط زیست و ... برای حمایت از این سبک زندگی مهیا شده است. 
در درجه ی نخست، مسئله ی حفظ و پایداری زیست بوم زمین بر اساس هر 
نوع راهبردی، وابسته به توسعه و نظارت گفتمان علوم انسانی از سبک زندگی 
انسان بر گفتمان مهندسی، برای همسازی و تعامل دوسویه ی انسان و طبیعت 
باورند که موجودهای  این  بر  در مجموعه ای یکپارچه است. زیست شناسان 
زنده برای بقا و حفظ تعادل زیستی، روش های خاصی از هماهنگی با شرایط 
محیطی دارند. این موجودها در درون خود و در ارتباط با محیط، بر اساس 
نظامی هدفمند از تعامل اجزا عمل می کنند. انسان برای این هماهنگی، نیاز 
به تغییر رفتار و سبک زندگی دارد. از نیمه ی دوم قرن بیستم این نگرش 
نظام مند به پدیده ها، مبنایی برای بازاندیشی نقش و تأثیر انسان و رفتارهای 
فرهنگی- اجتماعی او در محیط پدید آورد. هرچند زندگی انسانی فقط به بقا 
ختم نمی شود؛ اما انسان برای رسیدن به اهداف خود در زندگی، بیشترین 
تأثیر متقابل را با محیط دارد. امروزه، می دانیم که بازخورد تغییرهای ناموزون 
و بحران های زیست محیطی که انسان بر طبیعت اعمال کرده، زندگی سالم او 
را با خطرهای جدی مواجه کرده است. این تحول ها، اندیشه ی نظام مند را از 
زیست شناسی به علوم دیگر گسترش داد و بر حوزه های مختلف اثر گذاشت. 
بخشی از مسایلی که زمینه ی این نوع اندیشه ورزی را پدید می آورد، به نقش 
مخرب آالینده های فسیلی و بخش دیگر به ارزش ذاتی، اقتصادی و پایان پذیری 
این مواد طبیعی باز می گردد. برای مثال، امروزه بحران آلودگی هوا، کمبود 
آب سالم، خشکی رودخانه ها و تاالب ها از عوامل مؤثر تهدید بشر و طبیعت 
جاندار است. این مسایل زمینه ساز تالش هایی برای اندیشه ی دوباره به انسان 
و نجات محیط طبیعی برای زندگی سالم  شده است. ورود رویکرد نظام مند به 
برنامه ریزی، طراحی شهری و معماری نیز به عنوان بازیگران وابسته به انسان 
در ایجاد بحران های زیست محیطی، راه را برای بازنگری رویکردهای معماری 
مدرن باز کرد. رویکردهایی مانند معماری پایدار، معماری بوم شناختی یا سبک 

اکو تک و معماری سبز از این جمله است. 
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 هزاران سال مردم در جوامعی نزدیک به طبیعت با ساختارهای حمایتی- اجتماعی
 زندگی می کردند. بسیاری از این جوامع یا "دهکده های سازگار با محیط زیست" 
تا به امروز وجود داشته اند و در حال مبارزه برای بقا هستند. اکنون، دهکده ی 
سازگار با محیط زیست به طور عمدی ایجاد می شوند، تا مردم بتوانند بار دیگر 
به منظور تضمین سالمت و رفاه در تمام شکل های زندگی تا آینده ی نامحدود، 

در جوامعی زندگی کنند که با زمین در ارتباط است. 
دهکده های سازگار با محیط زیست، یک راه حل برای مشکالت بزرگ عصر 
حاضر است. این سیاره در حال تجربه ی محدودیت های رشد است. زندگی 
تعداد  افزایش  به  توجه  با  است.  معنا دار  فاقد محتوای  اغلب  امروزی  انسان 
دانشمندان، از انسان به عنوان یک موجود زنده ی متفکر انتظار می رود که 

بتواند زندگی پایدار را یاد بگیرد. }17{

مقدمــه
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سازمان ملل متحد چشم انداز سال 2000، محیط زیست جهانی  را مشخص 
کرده است. در حال حاضر، براساس گزارش های آژانس های مرتبط با سازمان 
از 30 مؤسسه محیط زیستی(، وضع موجود  بیش  و  نفر  متحد )850  ملل 
کره زمین غیرقابل تحمل است و به تعویق انداختن اقدام های اساسی دیگر جایز 
نیست. دهکده ی سازگار با محیط زیست با ارائه ی مدل هایی از زندگی پایدار 
برای ایجاد سبکی از زندگی تالش می کند که به طور موفقیت آمیزی تا آینده ی 
نامعلوم ادامه داشته باشد. به طور مثال، آنها یک روش مؤثر و در دسترس را برای 

مبارزه با تخریب محیط های اجتماعی، بوم شناختی و معنوی نشان می دهند. 
آنها به انسان  می آموزند که چگونه می تواند در قرن 21 به سمت پایداری حرکت 
کند. در سال 1998، دهکده ی سازگار با محیط زیست برای اولین بار در صدر 
لیست سازمان ملل متحد به عنوان مدل عالی از زندگی پایدار و یکی از بهترین 

روش ها به طور رسمی نام برده شده است. 
بیشترین تراکم جمعیت در این دهکده ها بین 50 تا 150 نفر می باشد. اگرچه بعضی 
از آنها نیز کوچک تر هستند؛ اما دهکده های بزرگ تری با جمعیت باالی 2000 نفر 

وجود دارد که به عنوان شبکه هایی با زیر جوامع کوچک تر محسوب می شوند. 
بعضی از این دهکده ها با افزایش جمعیت خانواده ها و یا گروه های کوچک 
دیگر )لزوما افرادی نیستند که در پیرامون دهکده اقامت دارند و یا افرادی 
که درجامعه ی دهکده شرکت دارند( شکل گرفته و رشد کرده اند. دهکده های 
سازگار با محیط زیست به وسیله ی ارزش های مشترک بوم شناختی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، گردهم آمده اند. ساکنان این دهکده ها به دنبال راه حل های 
جایگزین برای چرخه های مخرب الکتریکی، آبی، حمل و نقل و دفع زباله های 
بیمارستانی هستند. هم چنین، به دنبال مجموعه های اجتماعی بزرگ تری که 
از آنها حمایت  کند. افراد بسیاری تأکید می کنند؛ تجزیه ی اشکال سنتی جامعه 
به سبک های زندگی مصرف گرای بیهوده، تخریب زیستگاه طبیعی، پراکندگی 
مراکز شهری، کارخانه، کشاورزی و تمرکز بیش از اندازه بر سوخت های فسیلی 
باید تغییر کند، تا از فاجعه های زیست محیطی جلوگیری شود و در ایجاد 

روش های پربار و ارضا کننده تر از زندگی اقدام نماید. 
این دهکده ها اغلب با دهکده های همسان )هم وجه( در شبکه های خود همکاری 
می کنند. این مدل از فعالیت های جمعی شبیه به آن است که ده هزار دهکده 

در سراسر جهان تجارت منصفانه ی کاال را پشتیبانی می کنند. 
بررسی وضعیت کلی اجتماع های روستایی در ایران نشان می دهد که برنامه های 
رفاه اجتماعی و توسعه ی روستایی، انطباقی با الگوی توسعه ی پایدار ندارد. 
واقعیت این است که در انتخاب مراکز روستایی برای استقرار خدمات برتر 
در آنها، بیش از هر چیز سطح پذیرش اجتماعی باید در نظر گرفته شود؛ چرا 
که محتوا و خدمات هر طرحی )همچون مجتمع کشت و صنعت( باید به 
گونه ای باشد که پاسخ گوی نیازها و مشکالت مردم روستا در زمینه ی مورد نظر 

باشد. در برنامه های توسعه ی روستایی نیز فعالیت های زیرساختی و توسعه ی 
کشاورزی غلبه ی بیشتری دارد. ولی در ایران تحول خاصی در بخش کشاورزی 
و صنعت و تجارت روستاییان به وجود نیامده است. فرایند رو به افزایش تخریب 
محیط زیست و گسترش بیابان در مراتع کشور، تغییر چهره ی روستا ها در 
بخش مسکن، سیاست های اشتباه مدیران برای جلوگیری از مهاجرت و توجه 

یک سویه به مسایل متعدد است. 
دهکده ی سازگار با محیط زیست1، جوامع اشتراکیـ  عمدی2 یا سنتی است که با 
ـ محلی ترکیبی از پایداری ابعاد زیست محیطی،  استفاده از فرآیندهای مشارکتی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به طور کل، بازسازی محیط اجتماعی و طبیعی 
است. انگیزه ی ایجاد دهکده ی سازگار با محیط زیست یک روش انتخابی است؛ 
برای معکوس کردن فروپاشی تدریجی که ساختارهای حمایتی، اجتماعی- 
فرهنگی را پوشش می دهد و یک اقدام فوری و ناگهانی بر علیه کارهایی است که 
باعث تخریب محیط زیست می شود. اغلب، هدف این دهکده ها ایجاد سازگاری با 
محیط زیست بدون استفاده از زیر ساخت ها است، برای مثال: کشاورزی، فعالیت 
تجاری و تناسب استفاده از آب و زمین، استفاده از آخرین و بهترین اقدام های 
مربوط به توسعه و برنامه ریزی زمین از جمله واحد های مسکونی به صورت 
خوشه ای، امکانات مشترک، استفاده کم از وسایل نقلیه، بازیافت زباله حاصل از 
ساخت و ساز، استفاده از مواد سازگار با محیط زیست، حفاظت از فضای باز و.... در 
دهه ی اخیر با افزایش رغبت شهرنشینان به بازگشت به طبیعت )سکنی گزیدن 
و معاش در دل طبیعت( به دور از دستاورد های فن آوری غرب که جز دلزدگی از 
زندگی و فضاهای شهری ارمغانی برای روح انسان مدرن نداشت؛ ضرورت مطرح 
کردن الگوی نوین سکونت و معاش که پاسخ گوی نیازهای واقعی انسان باشد، در 

دنیا و کشور ما احساس می شود.

بررسـی�امکان�پایـداری�زیست�محیطـی،�اجتماعـی،�فرهنگـی�و�
اقتصـادی�با�مشارکـت�و�حضور�ساکنـان�دهکده�هـا

بررسی نحوه ی طراحی و اجرای ساختمان  سازی برای به حداقل رساندن  ●
ردپای ساخت و ساز و مصرف انرژی در دهکده ی سازگار با محیط زیست. 

حفظ عرصه های طبیعی و ارزش دادن به فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی. ●
کاهش آلودگی های محیطی و بصری. ●
و  ● از زمین ها  برداشت محصول  پایدار  از شیوه های  استفاده  الگوی  ارائه ی 

جنگل و ... .
اشتراک گذاشتن منابع، خودکفایی، تولید مواد غذایِی محلی}4{. ●

01. Ecovillage : هماهنگ کردن مسکن انسان با محیط زیست محلی است
02. Cohousing



شرکت ساختمانی »کوشک کسری« )با مدیریت مؤلف( 
از سال 1388 مطالعه در زمینه ی بومی سازی مسکن را 
با حداقل هزینه و امکانات کامل و سازگار با محیط  زیست 

آغاز کرد.
ایـن شـرکت بـا هـدف در اختیار گذاشـتن بخشـی از 
اطالعـات و تجربیـات خـود بـه مهندسـان، طراحان و 
عالقه منـدان محیـط  زیسـت، اقـدام بـه انتشـار این 

مجموعـه کتـب کرده اسـت.
امیـد اسـت بـا راهنمایـی خواننـدگان، ایـن کتـاب و 
کتاب هـای دیگـر که بـه زودی منتشـر خواهد شـد، با 
کمتریـن کاسـتی در اختیـار عالقه منـدان قـرار گیرد.

خواننـدگان می تواننـد سـؤاالت و نظرهـای خـود را از 
طریـق ایمیل هـای زیـر ارسـال فرمایند.

koshk.co@gmail.com
 saberi.archi@gmail.com

»دهکـده  سـازگار بـا محیط زیسـت« نخسـتین کتـاب از 
مجموعه کتب  سـازگار با محیط زیسـت )Eco Books( است.

ایـن کتـاب در دو بخش کلـی تئوری و عملی تنظیم  شـده 
اسـت و تالش شـده تا تمام ابعاد زندگی جمعـی پایدار را 
در یـک مقیـاس کوچک)50 تـا 150 نفری( کـه به صورت 

خوشـه ای شـهری یا روستایی اسـت، به تصویر  بکشد.
بخـش اول شـامل پنج فصل اسـت که به معرفـی اجمالی 
ایـن نـوع دهکده هـا بـه همـراه توضیحاتـی دربـاره ی 
چگونگـی نـگاه و نحـوه ی برخـورد بـا زمیـن و افزایـش 
درصد فضاهای اشـتراکی )مشـاع( باز و بسـته می پردازد. 
عـالوه بـر آن، برخی از اسـتانداردها، چالش هـا و... در این 

نـوع از دهکده هـا نیز بررسـی شـده اسـت.
بخـش دوم نیز به بررسـی چنـد نمونه از دهکده هـا که با 
هـدف سـازگاری با محیط زیسـت طراحی و اجرا شـده یا 

تبدیل شـده، اختصاص یافته اسـت.
در ایـن بخش هـا، چگونگـی طراحـی ایـن نـوع دهکـده 
هـا و به کارگیـری مصالـح بومـی و بازیافتـی کم هزینـه 
بیـان شـده اسـت. همچنین بـه بررسـی هماهنگـی بین 
مسـکن و محیط  زیسـت و نحوه ی اسـتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیـر پرداختـه شـده اسـت. در پایان نیـز نحوه ی 
بهره بـرداری درسـت از منابع آب و بازیافت آب و آشـنایی 
بـا چگونگی اسـتفاده از روش های کشـاورزی پایـدار و...

ارائه شـده اسـت.

Ecovillage
Asghar Saberi - Sepehr Saberi

دهکـده  سـازگار با مـحیط زیست
هماهنگی بین مسکن و محیط زیست محلی
تـرجمه و تالیـف: اصغـر صابریـ  سپـهر صابری

قیمت: 000 15 تومان
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