
 

 

 خواهند شد؟ هاساختمان سبب تغییر چگونه و تکنولوژی اتوماسیون

 

 ، رباتیک واشیا . هوش مصنوعی، اینترنتکنندمی تجربهتحول بزرگی را ما و کل زنجیره ارزش آن  اطراف شدهساختهمحیط 

وانین ق بلکه شوندنمیتجاری جدید  هایفرصتو  اتوماتیکپیدایش شهرهای هوشمند، فرایندهای  باعثتنها  هاتکنولوژیدیگر 

 .دهندمیرا نیز تغییر  امالک و مستغالتصنعت  حاکم بر

فراتر  عتافراد فعال در این صن یکرباتیا جایگزینی  وسازساختاحتمال خودکار سازی تکنولوژیکی بر این صنعت، از  تداخل تأثیر

گی زندعالوه بر این بر  .دهدمیقرار  تأثیرتحت  شدتبهبازار کار را  افزایش ورا  به زندگی . نوآوری تکنولوژیکی امیدرودمی

 ؟شوندمیما  اطراف شدهساختهمحیط  باعث تغییر پیامدها چگونه. این گذاردمیاثر  زیستمحیطاجتماعی و 

 پیر شدنافزایش طول عمر و جامعه در حال 

 افزایش خواهد آیندهجوامع  را در چشمگیری طول عمر طوربه، تکنولوژیو  پیشگیری واسطهبه یبهداشت هایمراقبتافزایش 

 .شوندمیو مهندسی ژنتیک  عمر شدن ترطوالنی سبب توانندمی CRISPR/Cas9هایی مانند اصالح ژنوم راهکارداد. 

ر د؛ شاهد تغییرات تدریجی هادادهمجموعه  روزافزونافزایش  بهداشتی و هایمراقبت مرتبط با هایپژوهشبه دلیل پیشرفت در 

سعی گیرانه بهداشت پیششده است.  واکنشیبهداشت  جایگزین تمرکز برتمرکز بر بهداشت پیشگیرانه ی که طوربههستیم  علوم

 .داشتخواهد  بجای درمان عالئم بیماری هابیماریدر جلوگیری از 

 مصنوعی شناسیزیستو  بعدیسهبا چاپ  پایدار صنعت

ارویی با و روی اقلیم در برای جلوگیری از ناپایداری بیشتر. شودمیتولید  در صنعت ساختمان به جو وارد شده درصد از کربن 20

 ناسیشزیستو  بعدیسهچشمگیری کاهش یابد. ترکیب چاپ  طوربهاین مقدار تغییر آمار جمعیتی در آینده، باید  هایچالش

 .کندمیخلق  پایدارترمصنوعی یک صنعت 

تجاری در دبی یا  -اداری ی هاساختمانکوچک،  هایخانه، مانند بعدیسهتوسط چاپگرهای  شدهساختهی هاساختمانتعداد 

بهبود  هاآندر  ایسازههستند و پایداری  پذیرترانعطاف هاسازهاین گسترش مترو جدید لندن، به آهستگی در حال افزایش است. 



 

 

 هانآو همچنین از منابع کمتری در ساخت  یابدمیکاهش  هاآناز  دارینگهنیاز به  ،یابدمی، عمر سازه افزایش شودمیبخشیده 

 .شودمیاستفاده 

 میزان دنشکم و  سازشخصی ساخت سازه به توانمی از مزایای این چاپگرهابیشتر است. حتی  بعدیسهغیرمستقیم چاپ  تأثیر

 اشاره کرد. هاآالیندهنتشار ا

افزایش  یتوجهقابل طوربهد، بزرگ استفاده شو هایپروژهاز بیوپلیمرها برای  در صورتی که پایداری سازهبر  بعدیسهچاپ  تأثیر

 وسازساخت برای توانمیها پالستیکبیو . از اینسازدمیهای پایدار را ممکن پالستیکبیومصنوعی ساخت  شناسیزیست. یابدمی

 .کردیا تولید استفاده 

 در صنعت ساختمانبر تقاضا  خودکارسازی تأثیر

که  شوند. درحالی حذف خودکارسازینتیجه  در 2055درصد کل مشاغل کنونی تا سال  50 تقریباً که شودمی بینیپیش

 لزاماتاچشمگیری تغییر خواهد کرد و  طوربهمسلم است که محیط ما  تقریباً اما گذارندمیاثر  خودکارسازیپارامترهای زیادی بر 

 د کرد.نملکی هم متناسب با آن تغییر خواه هایداراییمربوط به 

 

در حال  ایتااندازه را ، ممکن است تقاضا برای فضای اداریحال ترویج هستندشدن در  یو دیجیتال خودکارسازیکه  همچنان

 را در حال افزایش ببینیم. همبندکاهش و تقاضا برای فضای 

یا حتی مهاجرت از شهرها به  تبدیل شوند بیشتر و دورکاری، ممکن است فضاهای اداری به امالک مسکونی خودکارسازیبا 

 .شاهد باشیمرا  روستایی و ترارزان هایمحیط

نیز اثر خواهد گذاشت.  -اطرافمان هایمحیطکل –بلکه بر محیط زندگی و کارمان  هایمانحرفهبر  تنهانهتغییرات در بازار کار 

آینده و قابل استفاده بودن هر فضا، اعم از مسکونی، تجاری یا صنعتی،  در موردالزم است ها ، برنامه ریزان شهری و شرکتمالکان

 فکر کنند.



 

 

 زندگی کنیم ایآیندهچه در  گیریممیما تصمیم 

ی هایهخانی زندگی کنیم، در چه ادارات و کارهایخانهیم تصمیم بگیریم در چه توانمیدر دستان ماست. ما  اطرافمان آینده محیط

 اوقات فراغت خود را سپری کنیم. خواهیممیکار کنیم یا کجا  خواهیممی

در خصوص ارتباط بین تغییرات تکنولوژیکی، محیطی، اخالقی، قانونی، سیاسی و  ضروری است که تفکر همه جانبه بیشتری

 عنوانبهیم توانمیراه است که  از این تنها ،صورت گیرد های زندگیشده بلکه در تمام جنبهنها در محیط ساختهتنه -اجتماعی

 برسیم. مانآیندهبرای  یدیدگاه مشترک به ،یک جامعه
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