گرایشاتی که بر معماری در سال  ۹۱۰۲تأثیر خواهد گذاشت از دیدگاه سایت آرک دیلی

باس دیگش ،صهاًی اص سال است وِ بایذ بِ آیٌذُ ًگاُ هیىٌین تا ّذف ّایی سا وِ دس سالْای آیٌذُ بشای واسّایواى بِ واس خَاّین گشفت،
تعییي وٌین .بشای ووه بِ هیلیَى ّا هعواسی وِ سٍصاًِ  ArchDailyسا اص تواهی جْاى دًبال هی وٌٌذ ،ها لیستی اص هحبَب تشیي ایذُ
ّای ۸۱۰۳سا وِ دس عَل  ۸۱۰۴تَسعِ یافت ٍ اداهِ پیذا هی وٌٌذ ،تْیِ وشدین.
بیص اص۰۳۱هیلیَى واسبش تٌْا دس سال ۸۱۰۳سفشًس ّا ،هَاد ٍ ابضاسّای جذیذ سا وطف وشدًذ ٍ واس هعواسی خَد سا با ابضاسّایی بشای بْبَد
ویفیت صًذگی ضْشّا ٍ فضاّای ساختِ ضذُ اًجام دادًذّ .واًغَس وِ واسبشاى ًطاى دادًذ وِ عالیك خاغی داسًذ ٍ یا حتی عاللِ
بیطتشی بِ هَضَعات خاظ تش داسًذ ،ایي عَاهل بِ عٌَاى تشًذصّای سال اًتخاب ضذُ اًذ.

دس هتي ریل،سًٍذ ّایی ًطاى دادُ ضذُ وِ بش سٍی بحث ّای هعواسی ٍ ضْشی دس سال  ،۸۱۰۴با ًشخ سضذ ساالًِ ساالًِ ) (YoYوِ با
آهاس جستجَی سال ّای ۸۱۰۲تا  ۸۱۰۳همایسِ هی ضَد ،اسائِ ضذُ است.
 ۰سٍش صًذگی ۵عاللِ بیطتش بِ خاًِ ّایی با همیاس وَچه
هعٌی خاًِ ّای وَچَلَ ( ) ٪۲۷ +دس ابتذای سال  ۸۱۰۳بِ ضذت بِ چطن آهذ .بذیي غَست ایي یه حشوت دس جَاب بِ ضشایظ
ایذئَلَطیه ٍ هالی است ،هعواساى ،بیطتش دسگیش هَاسدی چَى تَسعِ ساُ حل ّای عولی ٍ ًَآٍساًِ بشای فضاّای وَچه دسگیش ضذُ اًذ.
ّوچٌیي هی تَاًین عاللِ بیطتش هشدم بِ صًذگی دس هشاوض ضْشی سا هَسد ًظش لشاس دّین ،وِ هٌجش بِ چالص عشاحی بشًاهِ ّای اٍلیِ بشای
فضاّای صیش  ۰۱هتش هشبع هی ضَد( .سشچ دس گَگل دسباسُ آپاستواى ّای وَچه دس سال  ۸۱۰۳بِ همذاس  ۰۸۰دسغذ افضایص داضتِ است).
 ۸هعواسی ضاهل ۵عشح ّای اٍلیِ بشای ّوِ سٌیي
دستشسی بشای ًاتَاًاى ( ٪۰۱۳ +سال) ،عشاحی جْاًی ( ٍ )٪۰۰۱ +هعواسی فشاگیش ( )٪۰۳۸ +بعضی اص هفاّین هَسد جستجَ دس
ArchDailyدس سال  ۸۱۰۳بَد.
دس سال ّای گزضتِ توشوض بیطتش بش هعواسی وَدواى ٍ واّص یالتي تحشن آًْا بَد ،دس حالی وِ دس سال جاسی تعذاد بیطتشی جستجَ
دس باسُ هعواسی سالوٌذاى ( ٪۲۳ +ساالًِ) ٍ ظشفیت ّای هختلف هشبَط بِ سالهت سٍاى (هعواسی ٍ سالهت سٍاى  ٪۰۱۰ +سالِ؛
سٍاًطٌاسی فضا  ٍ )٪۸۰۱ +اختالالت بیٌایی (هعواسی بشای ًابیٌایاى  ) ٪۸۷۱ +بَدُ است.
 ۳هٌاعك خاٍس هیاًِ ۵هٌاعك تحت فطاس ٍ سلغِ تشٍسیست
ّواًغَس وِ دس دٍ سال گزضتِ ضاّذ افضایص عاللِ بِ ضیَُ ّای ًَیي دس آهشیىای التیي ( ) ٪۰۱۰ +بَدین ،دس سال ً ۸۱۰۳یض ضاّذ
افضایص جستجَ دس سابغِ با خاٍسهیاًِ بَدین ( .) ٪۰۸۰ +دسگیشی ّا دس سَسیِ ( ٪۴۳ +ساالًِ) توشوض هعواساى سا بش باصساصی () ٪۰۱۸+
لشاس دادُ است .عالٍُ بش ایي ،سٍیذادّای جْاًی با تَجِ بِ حجن صیشساخت ّای،ضْش دبی سا هَسد تَجِ هعواساى لشاس دادُ است.
ّش دٍ ضْش دبی ( ،) ٪۰۱۰ +وِ هیضباى ًوایطگاُ جْاًی اوسپَ  ٍ ۸۱۸۱لغش ( ٪۸۸۱ +ساالًِ)  ،هیضباى جام جْاًی فَتبال  ۸۱۸۸است ،دس
ًوایطگاّْای جستجَ لابل تَجْی افضایص یافتِ است .حطین سشویس ( ٪۸۳۱ +سال) ،هعواس لبٌاًی وِ هٌجش بِ بشگضاسی ًوایطگاُ
هعواسی بشای دٍساالًِ بعذی ًٍیض ( )۸۱۸۱ضذ ،دس عَل  ۸۱۰۳یىی اص بیطتشیي ولوات هَسدًظش هغالعِ وٌٌذگاى بَدُ است.
. 4غٌعت ساخت ٍ ساص ۵آیٌذُ صیشساخت ّای دیجیتال

واس دس سایت ّای ساختواًی ( ) ٪۳۲۳ +بِ دلیل اجشای في آٍسی ّای جذیذ وِ باعث افضایص بْشُ ٍسی ٍ واسایی هی ضَد ،بِ سشعت دس
حال تغییش است .تأثیش سیستن ّای ، )٪۷۱(BIM)(+ساصُ ّای هذٍالس ( ٍ ) ٪۲۷ +پیص ساختِ( )٪۴۴ +اهىاى وٌتشل پشٍطُ سا خاسج
اصهحَعِ ٍ سایت ( )٪۸۱۱ +فشاّن هی وٌذ .دس عیي حال ،چاپ سِ بعذی(۳دی) (ّ ،) ٪۲۱ +ذایت خَدواس(َّ ٍ ) ٪۰۰۳ +ش هػٌَعی (+
 ) ٪۸۳۰باعث هی ضَد ها بذٍى ٍاّوِ اص آیٌذُ تطخیع دّین وِ هحَعِ ّای ساخت ٍ ساص بذٍى احتیاج بِ ًیشٍی اًساًی اجشا خَاٌّذ
ضذ.

. ۷بشابشی جٌسی ۵هْوتشیي،بحث سٍص است.
هعواسی بِ عشص جذایی ًاپزیشی با صهیٌِ ّای اجتواعی ٍ سیاسی وِ دس آى ساوي است استباط داسد ٍ هسایلی هاًٌذ هطاسوت صًاى بیطتش
هَاسد هَسد بحث سٍص است ،جستجَ ّایی با عباساتی هاًٌذ بشابشی جٌسیتی ( ٍ ) ٪۸۰۰+صًاى دس هعواسی ( ) ٪۲۱ +دس آسن دیلی
ArchDailyدس سال  ۸۱۰۳بِ هیضاى لابل تَجْی افضایص یافت .بحث دس هَسد جٌسیت ( ٪۰۸۳ +دس سال) دس سال ّای اخیش بِ عَس
آضىاسا هفَْم َّیت جٌسی سا وِ بِ ًحَی بش سٍی عشغِ هعواسی تأثیش گزاضتِ است ،افضایص دادُ است ،افضایص جستجَ بشای عباست
تشاًس ّا یا دٍجٌسِ ّا ( )٪۴۷ +دس هَتَس جستجَی ها اص ولوات دیگش بَدُ است.
. ۱حول ٍ ًمل ۵افضایص سشعت ٍ ساحتی دس هسیشّای ضْشی
عاللِ بِ اهَس هشبَط بِ حول ٍ ًمل عوَهی ( ٍ )٪۸۱۱ +پَیایی ( ) ٪۰۰۳+بیص اص هَاسد هشبَط بِ اتَهبیل ّای ضخػی دس حول ٍ ًمل
افضایص یافتِ است .هَاسد هَسد تَجِ بیطتش ،خَدسٍّای بذٍى ساًٌذُ ( ٍ ) ٪۰۱۱ +خَدسٍّای بشلی ( ) ٪۰۲۲ +بَدُ است.
. ۲عشاحی ضْشی ٍ هذیشیت هٌابع اًساًی ۵ضْشّای سبضتش ٍ جوع ٍ جَس
هٌابع عبیعی هاًٌذ آب (هذیشیت آب  ٍ ) ٪۳۰ +خان ًىات حایض اّویت دس عشاحی ضْش است ٍ هفَْم هٌظش ضْشی ( )٪۰۱۳ +دس هیاى
آًْا بسیاس هَسد تَجِ است .هعٌی  ٪۰۱۰ (Permaculture (+سیستوی اص اغَل عشاحی است وِ اص صهیٌِ ّای وطاٍسصی ،اجتواعی،
سیاسی ٍ التػادی تطىیل ضذُ است .اص بیي ایي ّا  ،جٌبص ّای دیگشی ًیض اص عشیك فعال ساصی ( ٪۸۸۱+دس سال) اص جولِ فعالیت
ّای ضْشی ( ٪۱۱ +دس سال) ٍ وطاٍسصی ضْشی ( ٪۳۰ +دس سال) ٍ ّوچٌیي بْبَد فضای ضْشی عوَهی () ٪۴۴ +هذیشیت تَسظ جاهعِ
( ) ٪۲۱ +بَدُ است.
8.فضاّای باصیافت ضذُ ۵اداهِ ٍباال بشدى اّویت استفادُ هجذد آًْا
باصیافت ( ٍ ) ٪541 +آگاّی صیست هحیغی ( ) ٪501 +هَاسد هَسد بحثی است
وِ دس جْاى غیبت داضتِ است.
ساخت ٍ ساص ۵با تَجِ ًگشاًی ّای ایجاد ضذُ ،بشخی اص هعواساى ساُ حل ّایی سا دس سیستن ّای پایذاس ( )٪561 +اص عشیك باصساصی (+
 ٍ ) ٪88احیای فضاّای هشدُ لبلی () ٪808 +
با استفادُ هجذد اص پشٍطُ ّای اًغباق پزیش لبلی ( )٪514 +سا ضٌاسایی وشدُ اًذ.

 9.هػالح ۵توشوض بیطتش بش سٍی جضئیات ٍ استفادُ اص تىٌیه ّای اجشایی بَهی
با تَجِ بِ آگاّی صیست هحیغی دس آیتن بشسسی ضذُ لبلی،دس سال جذیذ ها بشای استفادُ اص هتشیال ّای بَم آٍسد ( ٍ ) ٪81 +تىٌیه
ّاً ٍ ،یض عاللِ بِ هػالحاسصاًتش ّوچَى ّضیٌِ ووتش دس حیي هػشف ( ،)٪860 +اداهِ خَاّین داد .باتَجِ بِ سیستن ّای استفادُ ضذُ،
دس سال گزضتِ با افضایص تَجِ بِ جضئیات دس ساخت ٍ ساص ّا( ) ٪550 +هَاجِ ضذین ،وِ ایي افشاد سا بِ تَجِ بیطتشی بشای بْتش ضذى
لسوت ّای وَچه اص پشٍطُ سَق هی دّذ.
 10.خاًِ ّای آیٌذُ ۵سباتیه ٍ خَدواس بَدى بشای صًذگی خاًگی

عاللِ بِ ضْشّای َّضوٌذ اص هذتْای هذیذ ٍجَد داضتِ است ،اها دس سالی وِ گزضت ضاّذ تمَیت سًٍذ خاغی دس باسُ ایي هفَْم بَدُ
این:
خاًِ ّای َّضوٌذ ( ) ٪560 +با في آٍسی ّای هشبَط بِ استفادُ خَدواس ( ،) ٪558 +سبات ّا( ٍ ) ٪808 +الگَسیتن ّا( ) ٪590 +بِ
هعواسی فضا پیَستِ اًذ تا ساُ حل ّایی سا بشای ساحتی بیص تش دس خاًِ ّایواى سا اص عشیك خاًگی ( ) ٪410 +بِ اسهغاى بیاٍسد.
 11.اًشطی ّای تجذیذپزیش ٍ آگاّی صیست هحیغی ۵اًشطی ّای جذیذ بشای سٍیاسٍیی با تغییشات آب ٍ َّایی هٌغمِ:
ها واهال هتَجْین وِ آگاّی صیست هحیغی ( ٍ )٪188+تغییشات اللیوی ( )٪551 +هَاسدی است وِ هعواساى سا تحت تاثیش لشاس هی
دّذ .بِ عٌَاى ساُ حلی بشای همابلِ با اًتطاس گاص وشبي ًاضی اص چشخِ صًذگی ّش ساختواى بِ اتوام سسیذُ ای ،اًشطی تجذیذ پزیش (+
ً ) ٪100مص هْوی دس ایي همَلِ سا داساست ،با هذل ّای هعواسی دس حال ظَْس وِ ًِ تٌْا بش اساس هٌابع اًشطی تجذیذ پزیش واس هی
وٌٌذ بلىِ ّوچٌیي لادس بِ تَلیذ اًشطی جذیذ ًیض ّستٌذ .هفَْم ًیشٍگاُ ّا ( ٍ)+٪77ساختواى ّای اًشطی هثبت ( ) ٪61 +بَجَد هی
آیٌذ ،وِ دس عَل هشحلِ اجشایی آًْا اًشطی بیطتشی سا ًسبت بِ آًچِ وِ دس حیي ساخت آًْا استفادُ ضذُ بَد ،تَلیذ هی وٌذ ٍ یا
ساختواى ّای ” اًشطی غفش” (“ ٍ ) ٪65 +غفش خالع ” ( ) ٪49 +وِ خاًِ ّایی ّستٌذ وِ اًشطی وِ تَلیذ هی وٌٌذ بیطتش اص اًشطی است
وِ بشای سسیذى بِ سغَح ساحتی استفادُ هی وٌٌذ.
یا ساختواى ّای ” اًشطی غفش (+

