معماری ارگانیک،سازگار با محیط زیست
ٍاطُ هؼواسی اسگاًیک کِ دس قشى تیؼتن هیالدی اص ػَی فشاًک لَیذ سایت یکی اص پیـگاهاى هؼواسی ًَیي اتذاع ؿذ ،دس
حقیقت تش ایجاد ّواٌّگی تیي ػادت ّای اًؼاًی ٍ عثیؼت اؿاسُ داسد .سایت تا تاکیذ تش اػتفادُ اص خغَط افقی ّش چِ تیـتش
تش استثاط ٍ ّاسهًَی تیي هؼواسی ٍ عثیؼت تاکیذ کشد.
الثتِ تؼذّا دیگش هؼواساى ساص ٍ سهضّای دیگشی سا ًیض تش ایي ػثک هتفاٍت هؼواسی افضٍدًذ .دس هؼواسی اسگاًیک تالؽ هی
ؿَد تا حذ اهکاى عشح تا هحیظ خَد ػاصگاس ٍ یکذػت تاؿذ .اص ًوًَِ ّای هـَْس ایي ػثک هؼواسی هی تَاى تِ خاًِ آتـاس
ٍاقغ دس ایالت پٌؼیلَاًیا ،پـت تام ّای ػثض داًـگاُ ػٌگاپَس ،اػتادیَم الوپیک هًَیخ ،خاًِ پَالدی سٍتشت تشًٍَ هتاثش اص آثاس
ٌّشهٌذاى فشاٍاقؼیت گشایی ّوچَى آًتًَی گائَدی ٍ ػالَادٍس دالی ،پشٍطُ هشکض اکَلَطیکی اًگلؼتاىّ ،تل گیواسد ٍ ٍسٍدی
ّای هتشٍ پاسیغ دس فشاًؼِ ،خاًِ هیال ٍاقغ دس تاسػلًَا اػپاًیا ٍ چٌذ ًوًَِ دیگش اؿاسُ کشد.

دس ایشاى ًیض گشایؾ تِ ایي ًَع خاف اص هؼواسی ٍجَد داؿتِ ٍ داسد .عشح ّایی هثل هحَعِ ػاصی پاسک حاؿیِ ای چوشاى ٍ
خَاجَی کشهاًی دس ؿْش ؿیشاص (تَػظ هْشداد ایشٍاًیاى) ،عشاحی فضاّای قذیوی پاسک جوـیذیِ تْشاى ٍ هجتوغ فشٌّگی ـ
ٍسصؿی ٍ گشدؿگشی کَّؼٌگی هـْذ (اص ػَی غالهشضا پاػثاى حضشت) ًوًَِ ّایی ّؼتٌذ کِ دس قالة عشاحی هحیظ ٍ
هٌظش هتثلَس ؿذُ اًذ .ػشاًِ قاتل قثَل فضاّای ػثض ؿْشی دس ایشاى تشاػاع هغالؼات ٍ تشسػی ّا سقوی تیي  7تا 21

هتشهشتغ تشای ّش ًفش ػٌَاى ؿذُ کِ الثتِ ایي هیضاى تا هؼیاس ٍ تؼشیف تخؾ هحیظ صیؼت ػاصهاى هلل  10تا  12هتشهشتغ تِ
اصای ّش ًفش تفاٍت آؿکاسی داسد  .تایذ دس ًظش داؿت کِ ٍیظگی ّای جغشافیایی ،اقلیوی ٍ دس هجوَع خصَصیات صیؼت اقلیوی
هٌغقِ ٍ ؿْش تش ایي هیضاى تـذت تاثیشگزاس اػت .چٌاًچِ ػشاًِ فضای ػثض کالًـْشی ّوچَى تْشاى عثیؼتا تا ؿْشی
ّوچَى اَّاص هتفاٍت خَاّذ تَد.

از مرز پیچیدگی تا اوج سادگی
هؼواسی اسگاًیک یا هؼواسی ػثض یا هؼواسی اکَلَطیک تِ ًَػی حاصل سٍیکشد راتی اًؼاى دس پزیشؽ هْن تشیي اصل حیات
یؼٌی احتشام تِ عثیؼت ٍ ًِ لضٍها هْاس آى اػت .اص آلثشت ایٌـتیي جولِ هؼشٍفی تِ ایي هضوَى ًقل ؿذُ :سٍیکشد راتی ٍ
تصشی تٌْا چیضی اػت کِ هی تَاى سٍی آى حؼاب کشد
ّش کؼی ًوی تَاًذ اص خَد یک تؼشیف تشای هؼواسی اسگاًیک اسائِ کٌذ .صیشا ایي تؼشیف ؿٌاٍس ًیؼت .اگش تؼاسیف ها گاّی تا
ّن تفاٍت هی کٌذ ؿایذ تٌْا دلیلؾ ػذم ؿٌاخت اص هؼواسی اسگاًیک اػت .اص ًظش هفَْهی ٍ ًِ صذ الثتِ ادتی ٍ تیتشٍاس،
هؼواسی اسگاًیک حاصل کٌاس ّن قشاس گشفتي چٌذ ٍاطُ اػتّ :وگاهی ٍ ّوؼاصی ،عثیؼت (هحیظ صیؼت) ،حفاظت ،تشهین
(تاصگـت دٍتاسُ تِ هحیظ یا ّواى تاصیافت) ،صشفِ جَیی ٍ چٌذ هَسد دیگش .ها تاکٌَى دس ّش تخـی ًگاّی تِ ایي هَاسد داؿتِ
این .تشای هثال یک جا تحث حفاظت اص هحیظ صیؼت ،یک جا تحث صشفِ جَیی اًشطی ٍ دس جای دیگش تحث ّوگاهی تا
عثیؼت ٍ ساتغِ اسصؽ ّای عثیؼت تا سٍح اًؼاى سا هغشح کشدُ این .اها تٌْا تؼشیفی کِ تواهی ایي ٍیظگی ّا سا دس خَد لحاػ
کٌذ ،تْتشیي تؼشیف اص هؼواسی اسگاًیک اػت .یؼٌی ّش چقذس کِ دس یک هؼواسی ًـاًِ ّایی هثل حفاظت ،صشفِ جَیی ٍ
ّواٌّگی تا هحیظ سا تْتش تتَاى دیذ؛ آى هؼواسی تیـتش تِ ػوت هؼواسی اسگاًیک هیل کشدُ اػت.

افق معماری ارگانیک
ًیاص جَاهغ اًؼاًی اػن اص ؿْشی ٍ سٍػتایی تاصگـت تِ عثیؼت ٍ استثاط هتقاتل تا آى اػت ٍ ؿْشًٍذاى کالًـْشّا ایي ًیاص سا
اهشٍصُ تخَتی دسک هی کٌٌذ .ها اگش اص اهشٍص ًخؼتیي قذم سا تشای ًضدیک ؿذى تِ تَػؼِ پایذاس ؿْشی تشداسین ،دس آیٌذُ حتوا
ؿْشّا ٍ خاًِ ّایی ػالن تش خَاّین داؿت .تالؽ تشای اػتفادُ اص اًشطی صهیي گشهایی ،تْشُ تشداسی اص ػلَل ّای خَسؿیذی،
تـَیق تشای آؿتی تا عثیؼت حتی اص عشیق ػاهاًذّی تاغچِ ّای کَچک ٍ ػثض دس تشاع ّای هٌاصلّ ،وِ اصجولِ اقذاهات
هثثتی اػت کِ هـاسکت جوؼی سا هی علثذ  .اًؼاى هذسى اهشٍصی چاسُ ای جض تجذیذحیات اکَلَطیک ًذاسد .دس حقیقت ها
هجثَسین کِ تا دسخت صًذگی کٌین ٍ ایي الضام صشفا تِ ٍاػغِ تْشُ هٌذی اص صیثایی ًیؼت؛ تلکِ ًیاص اػت کِ ها سا اجثاسا تِ آى
ػوت خَاّذ تشد.
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