پایداری و شیوههای طراحی پایدار
ابراهیم باقری
عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه سمنان

چکیده:
دغدغه زیس��ت محیطی ،پایداری ،توس��عه پایدار و طراحی سبز مفاهیمیآش��نا در نظر معماران ،شهرسازان ،طراحان
صنعت و بسیاری از اقشار مسئول جوامع انسانی هستند .در این مقاله سعی شده است تا مفاهیم مذکور بیشتر در
حوزه طراحی صنعتی مورد بررسی واقع شود و به روشهای ارائه شده از سوی اندیشمندان این حوزه اشاره گردد.
بنابراین ابتدا مفهوم پایداری در سامانه طبیعی ذکر شده و به تاریخچه مختصر طراحی پایدار اشاره میشود .سپس
مهمترین ش��یوهها و اصول طراحی پایدار محصول مورد بررس��ی قرار میگیرد و برخی از مثالهای کاربردی طراحی
محصوالت که مبتنی بر اصول مذکور هستند نیز به همراه تصویر ارائه میشوند .این مقاله میتواند به صورت کام ًال
کاربردی مورد استفاده طراحان صنعت ،مدیران تولید و دانشجویان رشتههای مرتبط قرار گیرد.
کلید واژهها:
طراحی پایدار ،توسعهی پایدار ،اکودیزاین ،1طراحی سبز ،بهرهوری زیست محیطی
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سامانهی طبیعی و مفهوم پایداری

س��امانه مجموع��های از اجزاس��ت که ب��ا یکدیگر دارای
برهمکنش (تعامل) هس��تند و هدف واحدی را دنبال میکنند.
تش��کیل س��امانه باعث پدید آمدن ارتب��اط و تعامل برون
س��امانهای نیز میش��ود ،بدین معنا که س��امانه با محیط،
سامانهها و دیگر مؤلفههای بیرونی میتواند ارتباط برقرار
نموده و تعامل داش��ته باش��د .آسیبرس��انی یک مؤلفه به
مؤلفهه��ای دیگر متعامل ،زندگی کل س��امانه را به مخاطره
میاندازد .بنابراین تهدیدی برای خود مؤلفه آسیبرسان نیز
محسوب خواهد شد.
سامانهی طبیعت سامانهای بسیار پیچیده است و ارتباط
متقابل مؤلفههای س��اختاری طبیعت ،حیات طبیعی را باعث
شده است .انس��ان جزئی از این سامانه است ،اما با رشد و
پیشرفت تکنولوژی شاهد آسیبرسانی این موجود متفکر به
سامانهی طبیعی ،یعنی زیستگاه خود او هستیم .انسان باید
هر عاملی را که به سامانه طبیعی آسیب میرساند از برنامه
رفتاری خود حذف نماید.

تاریخچهی طراحی پایدار

اکودیزاین که سعی در یکپارچهسازی دغدغههای محیطی
با طراحی محصوالت و دنیای مصنوع دارد در اواسط دههی
 1970به صورت یک رش��تهی علمیمجزا ش��ناخته شد .اما
پیشزمینهی این رشتهی علمیبه دغدغهی اکولوژیستهایی
همچون لئو پولد ،)1887-1948( 2نیس )1912( 3و نگرشها
ی اجتماعی و سیاس��ی اف��رادی چون
و انتق��ادات اقتصاد 
مامفورد ،)1895-1990( 4بوکچین ،)1921( 5پکارد-1996( 6
 )1914و شوماخر )1911-1977( 7بازمیگردد .برخی افراد
انتشار کتاب «بهارخاموش »8راشل کارسون 9در سال 1962
را کاتالیزور دغدغهی محیطی ،و کتاب «طراحی برای دنیای
واقع��ی »10ویکتور پاپانک 11در س��ال  1971را بارقهی پدید
آمدن جنبش اکودیزاین میدانند (.)dti, 2009, 2
انسان در مسیر توسعه ش��اهد پیشرفتهای چشمگیری
بوده اس��ت ،اما در اواخر دوران مدرن متوجه آشفتگیهای
غیرطبیع��ی و غیرمعم��ول در آب و هوا ،دم��ای زمین و...

میش��ود و پس از بررس��ی ،تخریب الی��هی ازن را یکی از
عوامل این آش��فتگیها میداند .اما ای��ن پدیده حاصل رفتار
و طراحی و تولید انس��انی اس��ت .آلودگی روزافزون آب و
هوا و س��طح زمین ،افزایش بیرویهی مصرف سوختهای
تجدیدناپذیر ،ازدیاد پس��ماندها و دیگر عواملی که زاییدهی
رفتار انس��ان هستند نیز س��امانهی زیستمحیطی را مورد
تهدید قرار دادهاند .به بیان دیگر انس��ان زیس��تگاه خود را
به مخاطره انداخته اس��ت و ح��ال و آتیهی خود را در خطر
میبیند .ش��رایط موج��ود ،متفکران و طراح��ان را به تأمل
وامیدارد و دیدگاه کلگرا مطرح میگردد.
12

کلگرایان معتقد هس��تند که مش��کالت موجود ناش��ی از
جزءگرایی است .تفکری که بر اساس آن سرنوشت انسان
13

جزئی از سرنوشت کل طبیعت دانسته نمیشده است و نگرش
انسان به زمان ،در حد عمر خود یا نسل فعلی بوده است .در
نگرش کلگرایی انس��ان طبیعت را حاکم بر سرنوشت خود
میشناس��د .بنابراین به دنبال تعام��ل و هماهنگی با طبیعت
است و زمان را جاری و غیر منقطع میداند و بر این اساس
به آینده و سرنوشت بشر میاندیشد(احمدی.)94 ،1382 ،
بر اس��اس تفک��رات جدی��د ،مفاهیم پایداری ،توس��عهی
پای��دار و طراحی پای��دار عنوان میش��وند که همگی به
15

14

دنبال سالمت سامانه زیستی و دوام و پایداری آن در آینده
هس��تند ،مفاهیمیکه تحقق آنها تضمینکنندهی آتیهی بشر
تلقی میش��ود .در س��ال  1987در گردهمایی سازمان ملل
در برانتلند مفهوم توس��عهی پایدار به صورت زیر تعریف
16

میشود:
«توس��عهی پایدار توسعهای اس��ت که تا اندازهای به نیاز
بشر حاضر پاسخ گوید که امکانات پاسخگویی نیاز آیندگان
را نابود نکند» (.)ace ,2010
مدیران ،متفکران و طراحان نقش بس��زایی در مش��کالت
زیست محیطی بهوجود آمده داشتهاند .بنابراین مفاهیمیچون
تفکر سبز 17و طراحی پایدار نیز مطرح میشود:
«طراحی پایدار ،گونهای از طراحی است که در آن طراح با
ارائهی راهحلهایی ب��ه اهداف محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
در نگاهی کلنگر پاسخگوید و بتواند کیفیت برتر برای زندگی
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نسل کنونی و میراث ارزشمند برای آیندگان فراهم سازد».
گزارش برانتلن��د موج دوم دغدغهی محیطی را تس��ریع
نمود و به همراه آن «انقالب مصرفکنندهي سبز» 18طراحی
را در توسعهی خط فکری محصوالت سبز و افزایشپذیرش
آن در ذهن مش��تری بس��یار حایز اهمیت میدانست .کتاب
«الزامات سبز» 19ویکتور پاپانک« ،20زیبایی مطلق محصوالت
پایدار »21اثر داتچفسکی 22و بسیاری از کتب و مقاالت دیگر
نیز توسط طراحان و تئوریسینهای طراحی ارائه میشوند
که همگی خواستار نگرش متفاوت و تغییر در مسیر طراحی
محصوالت هس��تند .در اوایل ده��هی  1990با جای گرفتن
«طراح��ی ب��رای محیط زیس��ت »23در دس��تور کار صنفی
ش��رکتها ،طراحان ای��ن رویکرد را س��رلوحهی کار خود
قرار دادند .در طول دههی  1990تا به امروز پیش��رفتهای
جدید ،عرصهی طراحی را تحت تحریک و فش��ار قرار داده
است .متفکری با نام ایزیو منزینی 24جزئی از جنبش در حال
رشدی اس��ت که معتقد اس��ت طراحان باید با ایجاد نگرش
«زندگی روزمره پایدار ،»25شرایط موجود را جبران نمایند.
این نگرش نیاز به گونههای مختلف کاال و خدمات را بازبینی
نموده و تعریف مجددی ارائه میدهد(.)dti, 2009, 2
رویکرده��ای جدی��دی نی��ز پدی��د آمدهاند ک��ه مبتنی بر
س��امانههای بیولوژیک��ی و اکولوژیک��ی هس��تند و کم کم
الگوهای طبیعی و پروس��ههای مورفولوژیکی دس��تور کار
طراحی را تغییر میدهند .س��رعت رشد و توسعهی تفکرات
پایدار کاهش نمییابد ،بلکه با توجه به نیاز حیاتی بش��ر به
سالمت محیط زیس��ت هر روز شاهد توس��عهی چشمگیر
چنین نگرش��ی در عرصههای مختلف مدیریت ،برنامهریزی
و طراحی هستیم.
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شیوههای طراحی پایدار

تن��وع زیادی از اصول و روشه��ای طراحی محصول به
شیوهی پایدار توس��ط طراحان و متفکران این عرصه ارائه
شده است .در این بخش به کلیت برخی از مهمترین روشها
اشاره میش��ود .باید توجه داشت که برخی از این شیوهها
مبتنی بر محصول و برخی دیگر بیش��تر مبتنی بر کاربر یا
استفادهکننده هستند.
 -سلسله مراتب مدیریت پسماند

26

این روش یک الگوی طراحی اولیه و قدیمیاس��ت که تأکید
اصلی آن بر مدیریت و کاهش پس��ماند اس��ت .در این روش
هدف اول کاهش پسماند است ،هدف دوم استفادهی مجدد از
محصول ،مؤلفهها و مواد کاربردی در آن اس��ت و در نهایت
بازیاف��ت به عنوان هدف س��وم مطرح میگ��ردد .این مدل به
قدیمیترین و ش��اید سادهترین اصول طراحی زیست محیطی
متمرک��ز بر محصول ب��ا عناوین کاهش ،اس��تفادهی مجدد و
بازیافت منجر شده است(.)Gertsakis& Lewis, 2003, 7
 -ایدهی بهرهوری زیست محیطی

27

این شیوه ،رویکردی مبتنی بر محصول است که بر افزایش
بهرهوری انرژی و منابع از طریق نوآوری تکنولوژیکی تأکید
میورزد .افرادی چون وان ویزساکر و لووینس 28معتقدند که
بهرهوری بیشتر در محیط زیست میتواند باعث شود تا حتی
با دو برابر شدن میزان مصرف ،تأثیرات منفی محیطی نصف
شود(بهرهوری با ضریب چهار)(.)Lehni,2000, 9-11
«هایپ��رکار »29اثر مؤسس��هی راکی مانتی��ن( 30تصوير  )1و
یخچال «فرایا »31که توس��ط اورسوال تیکنر 32طراحی شده است

(تصویر  :Hypercar )1اتومبیل سبز

(تصوي��ر  )2مثالهای کاربردی محصوالتی هس��تند که به این
سطح بهرهوری در انرژی و مواد دست یافتهاند.
اجزای ساختاری و سطوح بدنهی این اتومبیل از کامپوزیت
پیش��رفتهی فیبر کربن ساخته ش��دهاند .در نتیجه بدن ه محکم،
قوی و بس��یار سبک است و در تصادف پنج برابر اتومبیلهای
معمول توان مقاومت و جذب ضربه را داش��ته و به علت وزن

کم ،کمترین تکان آنی را داراست .کاهش وزن باعث شده است
تا مؤلفههای بهکار رفته درون اتومبیل نیز کوچکتر باشند .به
عنوان مثال سامانهی هدایت و کنترل بسیار کوچکتری در آن
نصب شدهاست .اندازهی موتور نیز کاهش یافتهاست که ضمن
کاهش وزن ،میزان مصرف انرژی را به مراتب کاهش میدهد.
بهرهوری مصرف سوخت در این اتومبیل بینظیر است.
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(تصویر  )2يخچال فرايا

یخچال فرایا در کالبد ساختمان جای میگیرد و در واقع

ک��ه باعث ماندگاری محصول میش��ود .پنج درب مجزای

پش��ت یخچال با بیرون س��اختمان مرتبط اس��ت تا وقتی

یخچال باعث میش��ود تا هنگام اس��تفاده فقط درب بخش

هوای بیرون س��رد است به جای سیس��تم خنککننده ،فن

مورد نظر باز شده و اتالف انرژی به حداقل ممکن برسد.

یخچال هوای س��رد را به داخل آن انتقال دهد .قرار گرفتن

یخچال فاقد  CFCاست و عامل عایق سطوح نیز چوبپنبه

در بدنهی ساختمان با عایق نمودن محصول ،میزان انتقال

و کاغ��ذ بازیافتی اس��ت .حتی در ش��رایط معمول ،میزان

حرارتی را به حداقل میرساند .این محصول کام ً
ال مدوالر

مص��رف انرژی این محصول نص��ف یخچالهای موجود

طراحی شدهاست .بنابراین هر جزء آن قابل تعویض است

است.
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 -روش سنجش چرخهی زیستی محصول)LCA( 33

(تصویر )3چرخهی زیستی محصول و LCA

سنجش چرخهی زیس��تی محصول شیوهای است که در
آن تم��ام مراحل طول عمر محصول در طراحی مورد توجه

استخراج ،تولید و توزیع محصول و میزان نشر آلودگی در
هوا ،فاضالب و پسماندهای جامد.

قرار میگیرد (استخراج مواد ،حمل و نقل ،تولید ،بستهبندی،

 .2تجزیه و تحلیل تأثیر چرخهی زیس��تی :فرایند ارزیابی

توزیع ،اس��تفاده و دفع محصول) .این شیوه باید متشکل از

تأثیرات بارکنشهای محیطی تش��خیص دادهشده در لیست

سه بخش مجزا ولی مرتبط باشد(:)Levan, 1998, 2

موج��ودی چرخهی زیس��تی بر س�لامت انس��ان و محیط

 .1تعیین لیس��ت موج��ودی در چرخهی زیس��تی :فرایند
تعیین کمیت انرژی ،آب و منابع طبیعی اس��تفاده ش��ده در

زیست.
 .3تجزیه و تحلیل اصالح چرخهی زیس��تی :فرایند کاهش
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سربار محیطی که با میزان استفاده از انرژی و مواد خام در

موادی با پایهی زیستی) طراحی میشوند تا به شیوه سالم

طول چرخهیزیس��تی محصول و عوامل منتشره در محیط

به چرخههای زیس��تی بازگردند .این مواد «بدون پسماند»37

مرتبط است.

دانسته میشوند.

در ای��ن روش تصمیماتی که در ه��ر مرحله از طول عمر
محصول اتخاذ میشود بر مرحلهی قبلی و بعدی تأثیرگذار

 -سامانههای خدمات محصوالت)PSS( :38

است .به عنوان مثال بازیافت پسماندها و بازگرداندن آنها

این روش ،نوآوری دیگری است که توسط طراحان پیشرو

به س��امانهی چرخهی زیستی محصول میتواند به صورت

همچون والتر استاهل ،39مؤسس شرکت «حیات محصول»

بالقوه میزان استخراج و مصرف منبع را کاهش دهد.

در سوئیس ،جهت شمول ابعاد اجتماعی در عرصهی طراحی

40

ارائه گردید .والتر استاهل معتقد است:
«در جهت افزایش بهرهوری ی��ک منبع با ضریب بیش از

 -مهد تا مهد

34

کتاب «مهد تا مهد» توس��ط م��ک دوناف و برانگارت 35در

چه��ار و یا حتی ضریب ده ،اس��تراتژیهای نوآورانه جهت

سال  2002ارائه شده است .شیوهی ارائه شده ،راه حلهای

ارائهی راه حلهای جدید مورد نیاز اس��ت تا بتوان به جای

ریش��هایتری را به طراحی عرضه میکند تا س��امانههای

غلبه بر مش��کالت در سطح محصول ،در سطح سیستمیبر

اقتصادی و اجتماعی را با سامانههای زیست محیطی مرتبط،

مشکالت فائق آمد» (.)dti, 2009, 4

هماهنگ س��ازد .در نظر مک دوناف و بران��گارت ،طراحی

ایدهی کلیدی موجود در  PSSاین است که استفادهکنندگان

محصوالت و خدمات باید محیط زیس��ت را غنا بخش��د ،نه

به طور مش��خص متقاضی محصوالت نیستند بلکه به دنبال

اینکه آن را تهی س��ازد .به جای کاهش و به حداقل رساندن

س��ودمندی و فایدهای هستند که توس��ط این محصوالت و

تأثیرات مخرب محصوالت و خدمات ،زبان این روش ،الهام

خدمات فراهم میشود .استاهل میگوید:

گرفت��ن ،خالقیت و نوآوری در جهت ترمیم و بازس��ازی و
غنای محیط زیست است.

«ف��رض زیربنایی روش  PSSاین ایده اس��ت ک��ه ارزش یک
محصول در نظر خریدار در کاربرد ،سودمندی و مزایایی است

«افزای��ش بهرهوری زیس��ت محیط��ی فق��ط در جهت کاهش

که آن محصول برای خریدار فراهم میکند»(.)11 ,2001 ,Mont

س��امانههای فرسوده و مخرب اس��ت .در برخی موارد که کار و

در پاسخ به برخی از نیازها ،استفاده از خدمات به جای یک

تأثیر این سامانهها دقیقتر ،ظریفتر و طوالنی مدت است ،میتوانند

محصول فیزیکی میتواند باعث ش��ود تا به نیازهای بیشتری

مخربتر باشند»(.)McDonough &Braungart, 2002, 62

با استفادهی کمتر از مواد و انرژی پاسخ داده شود .مثالهای
36

زیادی از این رویکرد در خدمات بازرگانی دیده میشود (مثل

روش «مهد ت��ا مهد» معتقد به «حلقههای بس��ته منابع»

اس��ت که در آنها پس��ماند یک صنعت منب��ع تغذیه یا مواد

خدمات فتوکپی زیراکس یا خدمات نظافتی الکترولوکس و.)...

خام صنعت دیگر اس��ت .محصوالت ،مادهی مغذی صنعتی

با این رویکرد برخی از خدمات همچون خدمات موبایل نیز به

یا بیولوژیکی تلقی میش��وند که باید جهت استفادهی بیشتر

بازار مصرفکننده وارد شدند .تعدادی از طرحهای بین المللی

به مخ��زن مناب��ع بازگردند .م��واد مغذی صنعتی ش��امل

و ش��بکههای اینترنتی نیز جه��ت کاوش و بازاریابی در این

م��واردی همچون یخچاله��ا ،تلویزیونها و دیگر وس��ایل

عرصه به وجود آمدند (مثل SUSPRONETو .)MEPSSاین

هس��تند که مواد کاربردی در آنه��ا در چرخههای صنعتی

رویکرد در سطح س��امانههای وسیعتری (همچون سامانهی

باقی میماند .مواد مغذی بیولوژیکی (محصوالت خدماتی یا

ش��ناخت نیازهای خدماتی مصرفکنن��دگان) میتواند مورد

14
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اس��تفاده قرار گیرد ،همچنین میتواند با دقت بیشتری توسط

فراینده��ای اکولوژیکی و بیولوژیک��ی به تقلید از طبیعت

شرکتهای ائتالفی محصول و خدمات مورد تمرکز و استفاده

میپردازد .داتچفس��کی 43و جنین بنیوس 44از پیشگامان

قرار گیرد(.)dti, 2009, 4

ارائ��هی اصولی در طراحی پایدار هس��تند ک��ه ملهم از
طبیعت بوده و به پای��داری در طراحی میانجامد .جنین
بنیوس میگوید:

 -محصوالت و خدمات سفارشی

41

در مقیاس کوچک ،محصوالت سفارشی میتوانند جایگزین

«طراحی پایدار در مورد کل س��امانهی طبیعت اس��ت و

تولید انبوه باشند ،محصوالتی با کیفیت باال که بادوام هستند

س��اده نیست .ش��ما جهت درک و فهم حتی یک نگاه اجمالی

و محدودهی زمانی مصرف ندارند .در اینجا افزایش راندمان

ب��ر کل س��امانه نیازمند یک تی��م هس��تید .بیومیمیکری را

و بهرهوری به همراه بس��ندگی در مصرف مورد نظر است.

نوش��تم تا به شیوهای دیگر بگویم تمام زندگی مقدس است.

محصوالت صنایع دستی (همچون کفش و مبلمان) مثالهایی

این ارگانیسمها ممکن اس��ت زیبا باشند ،اما خردمندانه نیز

هس��تند که مزایای خدماتی وس��یعی دارند ،مصرفکننده به

هس��تند و ما باید به آنها به عنوان مربی خود بنگریم .تمام

آنها تعل��ق خاطر پیدا میکند ،از آنه��ا مراقبت نموده و در

زندگی بهانضمام ما مقدس است .از بنیان سامانهی طبیعی

صورت لزوم به تعمیر آنها میپ��ردازد .بنابراین طراحی و

مجموعهی یکپارچ��های از روشها و خط مش��یها پدیدار

تولید ای��ن گونه محصوالت باعث تروی��ج دوام و ماندگاری

میش��ود .با بهرهگیری از خط مش��یهای طبیعی همه چیز

محصول در اجتماع میش��ود و س��رمایه مورد نیاز به ازای

سادهتر میشود»(.)dti, 2009, 32

هر کارگر را کاهش میده��د .مطالعه موردی در مورد تأثیر
محصوالت سفارشی بر طراحی پایدار صورت پذیرفته است

 -اصول طراحی پایدار از نظر بنیوس()dti, 2009, 5

که نتیجهی آن به صورت زیر عنوان شده است:

 .1پسماند را به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار دهید.

«با تولید کفشهای سفارش��ی صنایع دستی ،استراتژی
کفایت و بس��ندگی (بهتر به جای بیش��تر) حاصل میشود.
این ش��یوهی تولید که به نیروی انس��انی زی��ادی احتیاج
دارد ،امکان ایجاد مش��اغل با راندمان زیست محیطی باال،

 .2همکاری و همیاری نمایید تا از زیستگاه خود به طریقی
درست استفاده نمایید.
 .3در جمعآوری و اس��تفاده از انرژی بهرهور و کارآمد
عمل نمایید.

غیرمتمرکز و صرفهجو در منابع را میس��ر میس��ازد .به

 .4به جای بیشینهسازی ،بهینهسازی نمایید.

ط��ور همزم��ان دوام و ماندگاری ،ام��کان تعمیر و ارزش

 .5در استفاده از مواد صرفهجو باشید.

باالی محصول ،منجر به دس��تاوردهای زیس��ت محیطی

 .6محل زندگی خود را آلوده نسازید.

میشود .درگیری ذهنی استفاده کننده با محصول رضایت

 .7ذخایر انرژی را به اتمام نرسانید.

او را جلب میکن��د تا از محصول برای مدت زمان طوالنی

 .8هماهنگی و توازن با زیست کره را حفظ نمایید.

استفاده نماید»(.)dti, 2009, 4

 .9بر اساس اطالعات اقدام نمایید.
 .10از منطقه و محل خود خرید نمایید.

 -تفکر مبتنی بر طبیعت ،بیومیمیکری

42

این رویکرد ،عرصهای در حال رش��د است که در آن
ط��راح محصوالت و خدم��ات ،با بهکارگی��ری اصول و

ادوی��ن داتچفس��کی در کتاب «زیبای��ی مطلق محصوالت
پایدار» 45اصول طراحی محصوالت س��بز را به صورت زیر
عنوان میکند)Datschefski, 2001( :
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جزر و مد و.)...
 ذخیرهی انرژیهای طبیعی و تجدیدپذیر میتواند باعث ایجادمنبع ارزشمند انرژی برای تولید و کاربرد محصوالت شود.

 .1چرخهای

 -از مواد قابل بازیافت و قابل هضم در چرخهی زیس��تی

استفاده نمایید.
 به جای نش��ر پسماندها و مواد س��می ،فقط موادی رانشر دهید که در چرخهی زیستی منبع تغذیه باشند.
 اگر مواد طبیعی و مصنوعی بتوانند در چرخهی زیس��تی هضمش��ده و به مواد دیگر تبدیل ش��وند ،هیچگاه منابع ان��رژی به پایان

 .3سالم

 -برگ درختان در پاییز محصول پس��ماند درخت است ،اما

منبع تغذیه ارگانیس��م دیگر تلقی میشود .بنابراین از آنجا که
خود محصوالت و خروجی یک محصول یا فرایند وارد زمین،
آب ،هوا یا فضای اطراف میشود باید آسیبی به دیگر سامانهها
وارد نساخته و منبع تغذیه سامانههای دیگر باشند.
 -یک فرایند یا محصول سالم و بیخطر آسیب فیزیکی یا

نمیرسند .بنابراین محصوالت باید بخشی از چرخهی طبیعی باشند.

شیمیایی به زندگی بشر و موجودات نمیزند.

 .2خورشیدی

 .4بهرهور

 -م��واد و انرژی مصرفی بای��د از انرژیهای تجدیدپذیر

 -محصول باید به گونهای طراحی شود که میزان مصرف

حاصل شوند( :انرژی خورشیدی ،کاربرد فتوسل و سطوح

انرژی ،آب و مواد مصرفی در تولید و استفاده از آن نود درصد

فتوولتائی��ک ،باد ،امواج ،انرژی ماهیچ��های ،زمین گرمایی،

کمتر از محصوالت با کاربرد مشابه در سال  1990باشد.

16
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 کاهش مصرف مواد و انرژی در تولید به معنای کاهش مصرفس��وخت و دیگر منابع انرژی ،کاهش هزینهی مصرفی و همچنین
کاهش تولید آلودگی است .به بیان دیگر افزایش بهرهوری مواد و
مصرف انرژی به معنای آسیب کمتر به محیط زیست است.

عنوان س��امانهی کل و بستر زندگی انسان بسیار حائز اهمیت
است و طراحی نباید به سامانهی طبیعی آسیب وارد نماید.
ای��ن رویکرد میتواند از بعد اجتماعی یک فرایند فراگیر تلقی
ش��ود و میکوش��د تا در طراحی به یک اتفاق آراء دست یابد و
همهی کاربران را با تنوع وس��یعی از دانش و معلومات پوشش
دهد .این روش توس��ط کریس��توفر دی 47در معماری و توسط
هیالری کاتام 48و همکارانش در انجمن طراحی به منظور طراحی
س��اختمانها و مراکز خدم��ات عمومی(بهداش��ت ،آموزش و
زندانها) مورد استفاده قرار گرفته است(.)dti, 2009, 5 - 6
 -اصول منزینی

49

منزین��ی برخی از پیش��رفته ترین تفک��رات را در تئوری و

 .5اجتماعی

 -منابع یا س��رمایهی انسانی ،مهمترین س��رمایه در تولید

محس��وب میش��ود .بنابراین باید به حقوق انسانها و عدالت
اجتماع��ی احترام گذاش��ت .بر این اس��اس باید بهرهکش��ی و
استثمار و سوء استفاده از انسانها حذف شده ،حقوق کودکان،
معلولین و ...در ش��رایط کار رعایت ش��ده و ایمنی و س�لامت
کاربران تأمین گردد.
رویکرد مبتنی بر طبیعت طراحی را از الگوی تکنولوژیکی و
صنعتی به الگوی اکولوژیکی و بیولوژیکی هدایت نموده و تغییر

مس��یر میدهد .هر چند این روش اص��و ًال بر محصول تمرکز
دارد ،اما میتواند در س��طح س��امانههای وسیعتری همچون
جوامع ،س��ازمانها ،اقتصاد بومیو ...کاربرد پیدا کند .همچنین
میتواند در طراحی دقیق محصول نیز مورد استفاده قرار گیرد.
(مثل بهرهگیری از راه حلهای کاربردی ملهم از عناصر زیستی
جهت طراحی عملکرد و زیبایی محصول :بیونیک)
 طراحی کاربر محور)UCD( 46طراحی کاربر محور امروزه مفهومیبسیار گسترده دارد و
همانگونه که از عنوان آن مش��خص است از فازهای تحقیقاتی
تا طراحی ،تولید ،بستهبندی ،استفاده و دفع محصول ،کاربر را
محور تصمیمگیری قرار میدهد .در این ش��یوه نیز طبیعت به

کارب��رد اکودیزاین ایجاد نموده اس��ت .او در مقال��های با نام
«طراحی ب��رای پایداری ،چگونه به طراح��ی راهحلهای پایدار
بپردازیم» دس��تورالعملهای طراحی پایدار را اینگونه عنوان
میکند (:)Manzini, 2008, 9-10
 .1فرضیات اصلی را بررسی نمایید.
 .2از آنچه که موجود است استفاده نمایید( .استفاده مجدد و
یا مترقی ساختن آنچه موجود است).
 .3حرکت و جابهجایی را به حداقل برس��انید( .بومیساختن
تولی��د و مصرف محص��والت و کوچک س��اختن محدودهی
چرخهی زیستی محصوالت از استخراج تا دفع)
 .4از انرژیهای تجدیدپذیر طبیعی استفاده نمایید.
 .5سامانههای همزیست ایجاد نمایید( .ایجاد چرخههای بسته
و فاقد پسماند با ایجاد و ترکیب چرخههای همزیست)
 .6یکپارچهسازی کنید و به اشتراک بگذارید( .ازدیاد محصوالت
برای مصرف شخصی متناقض با پایداری است .خدمات مرتبط
را یکپارچه س��اخته و نیاز به تجهیزات و محصوالت را با ارائه
خدمات و چند کاربردی نمودن محصوالت کاهش دهید).
 .7به افراد و انجمنها قدرت و اختیار دهید( .به فکر س��امانههایی
باشید که در آنها افراد و جوامع در حل مشکالت خود نقش دارند).
 .8سازمانهایی منعطف با شبکه ارتباطی ایجاد نمایید( .پایدار
ش��دن ،فرایند فراگیری اجتماعی است .به فکر سامانههایی باشید
ک��ه بازخوردها را تقویت نموده و ظرفیت خود را در فراگیری از
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هدایت خواهد نمود»(.)dti, 2009, 6

بازخوردها ،تجارب و جهتگیری مجدد افزایش دهند).
ایزیو منزینی در کتاب «هر روز پایدار »50بحث را از منظر اصول

در پایان ش��یوهای با عنوان «راهنمای عرصهی طراحان جهت

و وسعت سیستمیش��روع میکند تا زندگی روزمره پایدار را در

پایداری» ارائه میشود که شامل چرخهی طراحی پایدار است که از

یک بس��تر شهری تجس��م بخش��د .این امر در تعریف مجدد انواع

چهار بخش اصلی تشکیل شده است .در واقع هر بخش منحصر به

محصوالت و خدماتی که ممکن است در چنین جامعهای مورد نیاز

یک سؤال بنیادین در طراحی است و اصول ارائه شده در هر بخش

واقع شوند طراحی را با چالش روبرو میکند .منزینی میگوید:

نیز مبتنی بر سؤال مذکور میباشند .ساختار این چرخه بر اساس

«گذر به س��وی پایداری در ابعاد روزمره میتواند به صورت

مطالعات و روشهای طراحی پایدار ارائه شده توسط متفکران این

زیر تش��ریح شود :در دورهی کوتاه زمانی بیلیونها نفر از مردم

گرایش تش��کیل شده است که در این مقاله به آنها اشاره شد ،اما

باید به تعریف مجدد پروژههای زندگی خود بپردازند .هر چند که

از آنجا که دستورالعملهای ارائه شده در این بخش دارای جزئیات

تفاوتهای زیادی وجود دارد ،اما مسیرهای جدیدی که میتوانند

واضح و کاربردی بوده و در عرصه طراحی صنعتی ملموستر به

و میخواهند انتخاب نمایند ،خط سیر متداولی خواهند داشت ،خط

نظر میرسند ،ترجیح داده شد تا در این مقاله به آنها پرداخته شود.

س��یری که ما را با تمام تفاوتها و تنوعها به سوی آینده پایدار

چند مثال کاربردی جهت وضوح این اصول ارائه شده است.

 -راهنمای عرصه طراحان جهت پایداری()Lunar, 2010

(تصویر )4چرخهی طراحی پایدار

18
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 .1فرضیهی طراحی را مورد سؤال قرار دهید

 .3محصول را سودمندتر طراحی نمایید:

رویکردهای دیگر مرتبط با مشکل موجود را مورد توجه

این مورد ممکن اس��ت در نگاه اول نقطهی متضاد قانون

قرار دهید .آیا فاکتور فرمیکه در ذهن داشتید بهترین راهحل

ش��مارهی  2به نظر برس��د ،اما تفاوت بزرگی بین درجهی

است؟ آیا فاکتور فرمیوجود دارد که بهترین راهحل باشد؟

س��ودمندی محصول و پیچیدگ��ی آن وج��ود دارد .ایجاد

آیا ممکن است تعمیر قالبی مشکل را حل نماید؟ شاید پاسخ

مزیت کاربرد دیگر منطقی یا طبیعی برای یک محصول فقط

یا راهحل در یک محصول موجود باشد؟

آنرا مطلوبت��ر و جالبتر نمیس��ازد ،بلکه به کاهش تعداد

مراقب باش��ید :اطمینان حاصل نمایید که هنگام اس��تفاده

محصوالتی که در مس��یر دفن زبالهه��ا حرکت میکنند نیز

از ای��ن روش به اهداف اقتصادی مش��تری توجه مینمایید.

کم��ک میکند .محص��والت چند کارب��ردی میتوانند میزان

در صورتی که تغییر رفتاری بتواند مش��کل موجود را حل

مصرف را کاهش داده و باعث افزایش راحتی و آس��ودگی

نماید ،ممکن اس��ت نیاز به طراحی محصول برای مش��تری

کاربر شوند.

برطرف گردد.

مراقب باشید :مواظب باشید تا چند کاربردی بودن باعث
کاه��ش کیفی و عملک��ردی بودن محصول نش��ود .ضعف
عملک��رد یک بخش از محصول میتواند منجر به این ش��ود
که اس��تفاده کننده تمام محصول را ره��ا نموده و به دنبال
محصول کاربردی بهتری برود.

 .2با پیچیدگی کمتری طراحی نمایید
طرحهای س��اده و زیبا میتوانند می��زان مواد کاربردی،

وزن و فرایند تولید را کاهش دهند .طرحهای س��اده معمو ً
ال
ب��ه معنای تنوع کمتر مواد کاربردی هس��تند و میتوانند به
بازیافتپذیری یک محصول کمک نمایند.
مراقب باشید :سادهسازی طرحها گاهی میتواند باعث این
فرصت ش��ود که سودمندی و کاربردی بودن یک محصول
بدون افزایش تأثیر اکولوژیکی آن افزایش یابد.

 .4تنوع مواد کاربردی را کاهش دهید
طراحی تمام اجزای محصول با یک جنس میتواند بازیافت
آن را در پای��ان طول عمر محصول آس��انتر ،بهرهورتر و
سودمندتر گرداند.
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مراقب باش��ید :اطمینان حاصل نمایید که به نام کاهش تنوع
مواد ،از مواد مضر اس��تفاده نکنید .در حد امکان باید از مواد
بازیافتناپذی��ر ،تجدیدناپذی��ر و س��میاجتناب نمود .تصمیم
اولیه در استفاده از مواد بازیافتی ،بازیافتپذیر ،تجدیدپذیر و
تجزیهپذیر به لحاظ زیستی برای اجزای اصلی طرح به کاهش
تنوع مواد کاربردی بدون تأثیرات جانبی منفی کمک میکند.

 .6اندازه و وزن محصول را کاهش دهید
محصوالت کم وزن میتوانند ب��ا افزایش راندمان فرایند
حمل و نقل ،میزان هزینهی مصرفی و نش��ر کربن را کاهش
دهند .می��زان وزن محصول میتواند ب��ا تمرکز بر انتخاب
مواد سبک ،سادهسازی طرح و حذف اتصاالت و بستها و
اجزای غیرضروری کاهش یابد.
مراقب باش��ید :ماندگاری محصول را قربانی کاهش وزن
نکنید .محصوالتی با ماندگاری کمتر ،بیشتر نیازمند جایگزینی
هستند و حمل دوباره اجزای کم وزن ضرر بیشتری نسبت
به حمل یکباره اجزای مشابه سنگینتر دارد.

 .5از کاربرد مواد ش�یمیایی و مواد س�مییا مضر اجتناب
ورزید
از کارب��رد م��وادی همچ��ون پیویس��ی ،نئوپری��ن ی��ا
پلیاس��تایرین 51و مواد شیمیایی سمیو افزودنیهایی همچون
بیسفنولای ،و فرمالدئید 52باید تا حد امکان امتناع شود .برخی
از این م��واد دارای معادلها یا همتاهای غیرس��میمثل کوپلی
اس��ت ر53ها یا بیوپالستیکها هستند ،افزودنیها نیز میتوانند با
انتخاب خردمندانه مواد ،حذف گردند.
مراقب باشید :به انرژی مصرفی در چرخهی کامل تولید مواد
جایگزین انتخاب شده و شیوه احتمالی دفع محصول توجه نمایید.
اگر ش��یوه بازیافت یا دفع مناسب قابل تضمین باشد ،موادی که
کمتر دوستدار طبیعت هستند ممکن است انتخابی ایمن ،با بهترین
قابلیت اجرایی و کمترین انرژی مصرفی باشند.

 .7فرایند تولید را بهینهسازی نمایید
تصمی��م بگیری��د که چه فرایند تولیدی بیش��تر مناس��ب
محصول شماست .برای محصوالتی با حجم کمتر یا اجزایی
با پیچیدگی کمتر ،فرمدهی با ایجاد خأل نس��بی را جایگزین
قالب تزریقی نمایید .در مورد اشیای هندسی و فلزی پیچیده،
ریختهگری را جایگزین ماشینکاری نمایید .پوشش پودری
گزینهی مناس��بی به جای رنگ بر روی فلز است ،زیرا پودر
اضافی میتواند جمعآوری شده و دوباره استفاده شود در
صورتی که در پاشش رنگ این امکان وجود ندارد.
مراق��ب باش��ید :فرایندهای تولید س��امانههای پیچیدهای
هستند و اغلب اتالف مواد و انرژی میتواند در این سامانهها
مخفی شود .با تولیدکننده صحبت نمایید تا مطمئن شوید از
کل فرایند مطلع هستید و همهی وجوه را در نظر گرفتهاید.
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قابلیت ارتقاء را داشته باشند اما ماندگاری آنها در طراحی
در نظر گرفته نشده است ،قبل از آمادگی برای ارتقاء ممکن
اس��ت بشکنند و یا از بین بروند .طراحی برای ماندگاری نیز
میتواند منجر به اضافه ش��دن پیچیدگ��ی غیرضروری به
طرح شده و مانع ارتقاء پذیری آن شود.

 .8بستهبندی را مطابق و هماهنگ با محصوالت طراحی
نمایید
اگر محصولی با الگوی بستهبندی پایدار و مطابق سلیقهی
روز در ذهن طراحی ش��ود ،مش��تری ممکن است جذب آن
ایده ش��ود .بستهبندی س��بکی که از مواد پایدار (بازیافتی،
بازیافتپذیر ،تجزیهپذیر به لحاظ زیس��تی) تش��کیل ش��ده

باش��د ،احتما ً
ال میزان نش��ر کرب��ن و اتالف م��واد خام را
میتواند کاهش دهد.
مراقب باشید :همیشه به ذهن بسپارید که پیچیدگی
غیرضروری بس��تهبندی ،حتی اگ��ر گاهی خالقانه
باش��د ،غیرضروری اس��ت .به یاد داشته باشید که
تمام اصول طراحی پایدار محصول به بس��تهبندی
مرتبط هستند.

 .10طرحهایی ماندگار و با کیفیت باال ایجاد نمایید
افراد خواستار محصوالتی با کیفیت باال هستند که مدتها
پ��س از حذف محصوالت رقابتی نیز زیبا به نظر رس��یده و
عملکرد مناس��بی داش��ته باش��ند و مایل به پرداخت اندک
مبلغی بیشتر برای این نوع طرحها هستند .محصوالتی که به
درستی طراحی شدهاند میتوانند از «فرهنگ دور ریختن»54
که بر محصوالت الکترونیکی غالب است سبقت جویند.
مراقب باشید :همه محصوالت نباید برای همیشه دوام بیاورند.

محصوالتی که ذات ًا اس��تفادهی محدود و یا یکباره دارند ،مانند
محصوالت مصرفی پزشکی ،بستهبندی غذا ،مسواکها (حداقل
سر مسواک) باید به گونهای طراحی شوند که ماندگار نباشند.
محصوالت یا اج��زای موقت را به گون��های طراحی نمایید که
بتوانند در چرخهی غذایی صنعتی جذب شوند .این امر میتواند
با قابلیت بازیافت کامل و یا تجزیهپذیری زیستی و کود شدن و
بازگشت به زمین صورت پذیرد.
 .9طراحی برای ارتقاپذیری
در صنعت الکترونیک ،تکنولوژی به کار رفته در محصول
میتواند قبل از طراحی منسوخ شده باشد .طراحی محصوالتی
که میتوانند پا به پای تغییرات سریع تکنولوژیکی ارتقا یابند
میتواند باعث صرفهجویی در پول و مصرف مواد شود.
مراقب باشید :محصوالتی که به گونهای طراحی شدهاند تا
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 .11طراحی برای زندگی پس از مرگ
اغلب محصوالت برای همیش��ه دوام ندارند .محصوالتی
که به گونهای طراحی شدهاند تا پس از پایان کاربرد آغازین
خود کاربرد ثانویه داش��ته باش��ند ،ارزش افزودهای برای
محص��ول دارند و میتوانند پاس��خگوی نیازی باش��ند که
میتواند توس��ط محصول خریداری ش��ده دیگر پاسخ داده
شود.
مراقب باشید :سعی در اضافه نمودن کاربرد غیرضروری
ثانویه به طرح ،اغلب پیچیدگی محصول را میافزاید .زندگی
ثانویهی ی��ک محصول را به گونهای طراح��ی کنید که نیاز
به هیچ بخش اضافی یا پیچیدگی نداش��ته باشد که در طرح
اصلی یا اولیه مورد نیاز نیست.

 .13از م�واد بازیافت�ی ،بازیافتپذی�ر ،تجدیدپذی�ر و
تجزیهپذیر زیستی استفاده نمایید
این مورد واضح اس��ت ام��ا باید همیش��ه در ذهن حفظ
ش��ود .طراحی با پالس��تیکهای بازیافتی یا پالستیکهایی
که به سهولت بازیافتپذیر هستند (،)HDPE، PP، S،PVC
پالستیکهایی که به لحاظ زیستی تجزیهپذیرند (،LA، PHB
پلیآمید ،پلیاتیلن مشتق از طبیعت) ،کاغذ ،مقوا ،چوب ،استیل
ضد زنگ ،آلومینیوم و ...توصیه میشود.
مراقب باش��ید :یافت��ن منابع مواد پای��دار از فواصل دور
میتواند گاهی بیش��تر از س��ودمندی ،منجر به ضرر گردد.
پالستیکهای تجزیهپذیر زیستی که در استرالیا تولید شدهاند،
در چی��ن قالبگیری ش��دهاند و به امری��کا بارگیری و حمل

 .12مدوالر طراحی کنید
مزیت طرحه��ای مدوالر فقط س��هولت بازیافت در پایان
طول عمر محصول نیس��ت ،بلکه سادهتر تعمیر میشوند و
در نتیجه بیشتر دوام میآورند .طرحهای مدوالر با راندمان
باالتری تولید شده و حمل ونقل میشوند و نیازمند مصرف
انرژی کمتری در آغاز زندگی محصول هستند.
مراقب باش��ید :طراحی محصوالت مدوالر به گونهای که
باع��ث پیچیدگی بیش از حد آنها ش��ود عالوه بر نداش��تن
مزیت ،مضراتی نیز دارد .اضافه کردن اتصاالت ،بستهای
فلزی و مواد زائد مخالف قانون شمارهی  3و  4است.
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ش��دهاند میتوانند زیانآورتر از پالستیکهای استانداردی
باش��ند که محل تولید و اس��تفاده از آنها نزدیکتر به نقطه
فروش محصوالت است.

 .14اتصاالت را به حداقل برسانید
به حداقل رساندن اتصاالت باعث میشود که بخش بزرگی
از محصول در پایان طول عمر ،بس��یار سادهتر بازیافتپذیر
باش��د و ازاینرو جدا کردن اجزای چفت شده بدون استفاده
از ابزار میتواند به طور کامل و س��ریع انجام شود .این امر
اتصاالت چندگانه را از لیس��ت قطعات محصول حذف نموده
و مقدار زم��ان ضروری مونتاژ محص��ول و خروج از خط
تولی��د را کاهش میدهد ،بنابرای��ن هزینه تولید را از دو وجه
میکاهد.
مراقب باشید :گاهی اوقات یک اتصالدهنده میتواند مانع
ح��د زیادی از پیچیدگی اجزاء و تنوع مواد کاربردی ش��ود.
همچنین اگر بست یا عامل اتصالی جنس برابر با بخشهایی
که اتصال میدهد داش��ته باش��د ،بخش مونتاژ ش��ده کامل
میتواند بدون دمونتاژ بازیافت شود.
هرمان میلر این صندلی را به گونهای طراحی نموده است
که مواد به کار رفته در آن بازیافتپذیر بوده و محصول در
پایان عمر خود میتواند در زمان کمتر از پانزده دقیقه کام ً
ال
دمونتاژ شود تا هر جزء درمسیر بازیافت قرار گیرد.

 .15از رنگ استفاده نکنید

رنگ کردن یک جنس عموم ًا بازیافت آن را در پایان طول

عمر محصول دش��وارتر میس��ازد ،زیرا رنگ نمیتواند به
سهولت از شیء جدا شود .در نتیجه بسیاری از محصوالت
رنگ شده بازیافت نمیشوند و یا به صورت نادرستی ذوب
میش��وند تا رنگ س��وزانده ش��ده و فومهای سمیو مواد
بازیافتی با کیفیت پایین تولید ش��ود .محصوالتی را طراحی
نمایید که از زیبایی طبیعی مواد بهرهمند باشند.
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مراقب باش��ید :حذف رنگ از ظاهر قطعات ممکن اس��ت

نمایید تا میزان قابل پذیرش بازده این فرایند را تعیین نمایید.

باعث بازده کمت��ر در فرایند قالبگیری ش��ود ،زیرا همهی

همچنین اطمینان حاصل کنید که بخشهای غیرقابل استفاده

قطعات بیرون آمده از قالب ،بدون رنگ دارای سطح مناسب

دوباره آس��یاب ش��ده و جهت س��اخت قطعات دیگر مورد

و مطلوب نیس��تند .در این مورد با تولیدکننده قطعات بحث

استفاده قرار میگیرند.

(تصویر  )5صندلی  ،Mirraاثر هرمان میلر

HP  تولید شرکت،7850 ) چاپگر مدل فتواسمارت6 (تصویر

) پاس��خگویی به نیازهای... طراح��ی صنعتی و،معماری

 از قطعات پالستیک بازیافتپذیر،7850چاپگر مدل فتواسمارت

 اما باید توجه داشت که حیات و بقای انسان.انسان است

 ایجاد خراش در سطح.تشکیل شده است که فاقد رنگ میباشند

. دوام و پایداری محیط زیس��ت اس��ت،در گرو س�لامت

 این.محصول ظاهر این محصول را کمتر تحت تأثیر قرار میدهد

،طراحی س��بز امروزه وظیفهی طراحان دانسته میشود

. محصولی پایدار محسوب میشود،مدل چاپگر

لذا اشراف بر این مقوله و آشنایی با اصول و راهحلهای
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