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 چکیده

روند به دنبال رشد جمعیت و گسترش روز  ساخت ساختمان های بلند مرتبه در سراسر دنیا به سرعت در حال افزايش است و اين

همینطور كه اين آسمان خراش ها به . افزون شهرها و افزايش تقاضا برای فضا در مناطق پر جمعیت، سرعت بیشتری گرفته است

 ساختمان.ارتفاع بیشتری مي رسند، تبديل به نمادی از برتری و قدرت، پیشرفت تكنولوژی و توسعه اقتصادی كشورها مي شوند

های بلند به دلیل مقیاس متفاوت در رابطه با مصرف انرژی يا تولید آلودگي زيست محیطي، نسبت به ساختمان های  كوتاه ،اثر 

مفهوم پايداری نه .گذار تر هستند؛بنابراين ضروری است تا در طراحي ساختمان های بلند راهكار هايي به اين منظور اتخاذ شود 

باگرم شدگي كره زمین و نازك شدن . ه در ارتباط با كیفیت فضايي نیز بايد مورد توجه قرار گیردتنها در حوزه مصرف انرژی بلك

آمیزند تا  های زيستي ، همه و همه با هم مي اليه ازن بعلت استفاده از انواع آالينده ها،افزايش آلودگي محیط زيست وانقراض گونه

بیني گردانند ، با اين شرايط ، معماری پايدار، چه به عنوان  قابل پیش ضرورت بوم شناسي و مسائل زيست محیطي را برای آينده

عملي در راستای خلق فضای انساني و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزيكي و  چه به عنوان محصول اين فرآيند ،همواره با محیط 

 .تعبیر نمود "انسان ساخت خلق محیط پايدار "پايدار در آمیخته و در يک چهار چوب كلي مي توان آن را به معني
، به مطلوب يا  نامطلوب ساختمان ها بلندما در اين مقاله با توجه به اهمیت معماری پايدار در عصر حاضر و تاثیر آن بر طراحي 

نه اهداف كلي معماری پايدر،صرف جويي در مصرف انرژی،تحلیل های رايا.از ديدگاه توسعه پايدار پرداخته ايمساختمان هابودن اين 

از ساختمان  بررسي نمونه های موردی ساختمان ها بلند و خورشیدی  نظر انرژی،كاربردساختمان های بلند ازای در زمینه كارايي 

كه داری ويژگي های قابل توجه از نظر استفاده از تهويه،نور طبیعي،ايجاد سايه ،طراحي های  بلند مرتبه لندن ـ بريتانیا 

 .   ازيافت فاضالب،فضای سبز داخلي،نمای دو پوسته،دريافت و ذخیره انرژی خورشیدی  مي پردازيمآتريوم،صفحات فتو ولتايیک،ب

 

 کلمات کلیدی

 آسمان خراش ، معماری پايدار ، مصرف ، انرژی ، باد ، نور

 

 

 



 

 مقدمه

يكي از . پیدا كرده استهای اخیر پیشرفت كشورها به سمت يک جامعه مدرن و توسعه يافته ، شتاب و اهمیت ويژه ای  در دهه

 .شاخص های اصلي و مهم اين توسعه و پیشرفت ، رشد و گسترش شهرها و بخصوص ساختمان های بلند آن كشور مي باشد

همانطور كه میدانیم ، امروزه با افزايش تراكم جمعیت در ابر شهر های دنیا ، ايده ی طراحي و ساخت ساختمان های خیلي بزرگ 

بعضي از اين ساختمان ها طراحي شده و آماده ی ساخت مي باشند ، . ود جای مي دهند مطرح شده است كه يک شهر را درون خ

كه هشداری برای جهانیان 5691بحران افزايش آلودگي محیط زيست در اواسط دهه با.و بعضي ديگر در مرحله ی طراحي مي باشند

و حفظ  (sustainable)بال اين بحران مفهوم پايداری به دن. بود، سبب تشكیل گروههای طرفدار محیط زيست در جهان شد

توسط كمیته جهاني  5699اصطالح پايداری برای نخستین بار در سال . محیط زيست به صورت گسترده ای در جهان مطرح شد

 "يندهتامین نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع برای تامین نیاز نسل های آ"گسترش محیط زيست تحت عنوان

توسعه پايدار همزمان با آن كه سیاست و فرهنگ را مورد توجه قرار مي دهد، بر . و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده شد.مطرح شد

رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاكید مي ورزد و از محیط زيست و همزيستي با طبیعت و نیز از حقوق برابر انسان ها حمايت مي 

يكي از عرصه های تاثیر گذار در مفهوم . عصر جديد پايداری به يک معیار ارزيابي بسیار مهم تبديل شده استامروزه و در . كند

  .پايداری ، معماری ساخت و ساز است

در مقابل ترجمه واژه  "پايدار "واژه . بود "توسعه پايدار "يكي از مفاهیم كلیدی كه تاثیر بسزائي در معماری پیدا كرد ، بحث 

گرفته « نگهداری كردن»و يا « نگهداشتن»به معني ( sustain)از فعل ( sustainable)واژه . است( sustainable) انگلیسي

از طرف كمیسیون های جهاني و يا انديشمندان گروه سبز  "توسعه پايدار "تعريفات زيادی در مورد مفهوم پايدار يا . شده است

 :در زير به اهم اين تعاريف اشاره مي شود . از توسعه پايدار در دست نیست پیشنهاد شده، ولي آنچه مهم است، تعريف جامعي

تأمین كردن نیازهای كنوني بدون لطمه زدن به توانايي نسل های آينده برای : تعريف كمیسیون جهاني محیط زيست و توسعه  -

 .براوردن نیازهای خاص خود 

 .ان در چارچوب ظرفیت برد اكوسیستم های حامي بهبود كیفیت زندگي انس: تعريف توسعه جهاني حفاظت  -

 تعریف معماری پایدار 

 .تعبیر كرد  "خلق محیط پايدار انسان ساخت"در يک چار چوب كلي مي توان معماری پايدار را به معنای

ط از ديدگاه اين شر. محیط پايدار ، شرايط اساسي در پايداری محیطي ، برقراری تعادل پويا میان نظامهای مختلف محیط است 

 :عملي ، دستیابي همزمان به پايداری 

 .نظام اقتصادی ، مي باشد  - 3فرهنگي  -نظام اجتماعي  - 2نظام بوم شناختي   -5



هدف اصلي توسعه پايدار ، تامین نیازهای اساسي، بهبود ارتقاء سطح زندگي برای همه ، حفظ و اداره بهتر اكوسیستم ها و آينده 

اين هدف خود متضمن تناقضي است كه بسیاری آن را از خصوصیات اصلي واژه توسعه . مندتر ذكر شده است های امن تر و سعادت

 .پايدار مي دانند ؛ تأمین رشد الزم برای بهبود سطح زندگي عموم و آينده ای مرفه تر و در عین حال، حفظ اكوسیستم ها 

 

 اهداف کلی معماری پایدار 

 حفاظت از انرژی : اصل اول 

 .ساختمان بايد به گونه ای طراحي و ساخته شود كه نیاز آن به سوخت فسیلي به حداقل ممكن برسد  هر

 كار با اقلیم : اصل دوم 

 .ساختمان ها بايد به گونه ای طراحي شوند كه قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلي باشند 

 كاهش استفاده از منابع جديد : اصول سوم 

بايد به گونه ای طراحي شود كه استفاده از منابع جديد را به حداقل برساند و در پايان عمر مفید خود ، منبعي برای هر ساختمان 

 .ايجاد سازه های ديگر بوجود بیاورد 

 احترام به كاربران : اصل چهارم 

 .معماری سبز به تمامي افرادی كه از ساختمان استفاده مي كنند احترام مي گذارد 

 احترام به سايت :  اصل پنجم

 .هر ساختمان بايد زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس كند 

 :اصل ششم 

 .كل گرايي تمامي اصول سبز، نیازمند مشاركت در روندی كل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستن 

دار ساختماني است كه كمترين با شنیدن همه ی اين تعاريف ، اهداف و اصولها  میتوان بطور خالصه بیان كرد كه ؛ ساختمان پاي

بنابراين استفاده معقول از منابع . ناسازگاری و مغايرت را با محیط طبیعي پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد 

طبیعي و مديريت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعي محدود و كاهش مصرف انرژی كمک نموده و باعث بهبود كیفیت 

 .یطي مي شود مح

اين . شروع ساخت آسمان خراش های پايدار برای اولین بار در ايالت متحده آمريكا و در شهرهای نیويورك مورد توجه قرار گرفت

شهر دارای گرانتر ين امالك و مستقالت كشور آمريكا مي باشد و از لحاظ مصرف انرژی رتبه آخر را به خود اختصاص داده 

دار، به عنوان الگويي برای آينده اين شهرهای با بكار گیری تكنوژی و دستگاه های هوشمند محسوب مي آسمان خراشهای پاي.است

در . گردد كه درصد ارائه راهكارهای موثر در جهت استفاده از انرژی پاك و تجديدشونده سازگار با محیط زيست مي باشند

يست محیطي معیار وامتیازی برای شركت های سازنده آسمان آمريكا،موسسه برنامه ريزی برای مصرف انرژی و رعايت ضوابط ز

 .خراش ها تعیین نموده است كه از آن مي توان به عنوان شاخص سنجش آسمان خراش های پايدار نام برد



مسو معماران اروپايي ه.در اروپا ، اغلب دولت ها ، نقش بسیار مهمي در برنامه ريزی و تنظیم مقررات مصرف انرژی ساختمان دارند

با حركت دولت به سمت معماری پايدار، تالش مضائفي از خود در جهت ساخت آسمان خراشها يي كه با معیار های معماری پايدار 

 . سازگار و همخوان محیط زيست باشد به نمايش گذاشته اند

 

 

 بلند مرتبه هابکارگیری معماری پایدار در ساخت 

 :کاربرد معماری پایدار در طراحی برج ها 

 افزايش بهره وری از نور طبیعي و بكارگیری آن در داخل ساختمان 

 استفاده از مواد قابل بازيافت ، حاصل از تخريب ساختمان های قديمي جهت تولید انرژی 

  استفاده از سیستم پیشرفته ديوارهای دوجداره و شیشه های عايق در جهت استفاده بهینه از نور خورشید 

  بهره گیری از چراغهایLED  كه در هنگام كاهش نور روز ، انرژی برق را به وسیله دستگاههای اتوماتیک حساس به گاز دی ،

 .اكسید كربن ، تولید مي كند و سبب ورود هوای تازه به داخل برج مي شود 

  استفاده از سیستم  تهويه ی مطبوع داخلي به كمک نما با پوسته ی دو جداره 

 ره گیری ازگرمای جمع شده در نمای دو جداره به عنوان منبع انرژیاستفاده ازسیستم رطوبت زدايي و به 

 استفاده از سلول های فتوولتائیک جهت تأمین انرژی در مقیاس بسیار گسترده در سطح پوسته خارجي 

 كاهش انتقال صدا از خارج به داخل آسمان خراش 

  روشنايي كارآمد و توزيع مناسب نور بكار گرفته شده استفاده از شكل هندسي پانل های خورشیدی كه جهت ايجاد يک سیستم

 .اند 

  وجود سه واحد خنک كننده بزرگ در زير زمین آسمان خراش ، كه جهت كاهش دمای داخلي برج به كار مي رود و يقیناً اين

 .آسمان خراش به هیچ منبع خارجي برای تأمین انرژی نیاز ندارد 

  روی سقف آسمان خراش و استفاده از سیستم سلولهای فتوولتائیک كه امكانات الزم  متری بر 96قرار گرفتن يک توربین بادی

 .برای تولید برق را فراهم مي كند 

  استفاده از يک مجموعه پانل خورشیدی كه سبب جمع آوری و ذخیره انرژی اضافي مي شوند و مي توان انرژی مازاد را در

 .اختیار مصارف ديگر گرفت 

 درصد آن را نیز دارد  36درصد كه امكان ذخیره سازی بیش از  566آسمان خراش به طور  قابلیت تهويه طبیعي. 

  استفاده از سه محور بزرگ توربین بادی و چهار هزار سلول خورشیدی كه در نمای آسمان خراش ، انرژی كافي برای عملیات

درصد و میزان مصرف  91ن كل انرژی مصرفي را تا از اين آسمان خراش انتظار مي رود كه میزا. روزانه برج را تأمین مي كند 

 .درصد در مقايسه با ديگر آسمان خراش های موجود كاهش دهد  06آب را تا 

 بكار گیری نمای دو جداره جهت ذخیره و صرفه جويي در مصرف انرژی 



 استفاده از سیستم گر مايشي تشعشي در طول ماههای زمستان 

 ده از نور طبیعي در تمام ساعات روز و ايجاد تهويه طبیعي با در نظر گرفتن جنبه های استفاده از آتريم مركزی جهت استفا

 زيست محیطي

 بريتا نیا–دربلند مرتبه های لندن در ادامه به بررسي نمونه های موفق ومصاديق بكار گیری معماری پايدار 

 .مي پردازيم

 

 سال

 

 

 

 

 نام معمار

 

 نام پروژه

 

 مكان

 

 مدارك معماری

 

 توضیحات

 

 
 

2662 

 

 

 

 

David 
nicholos  

 

 
 

 

Aerofoil Tower 
 (برج آيرو دينامیک)

 
 
 

  لندن

 
 

 

 

تولیدانرژی -  

مهار  پاك براساس

كردن جريان و 

 نیروی باد

نمای دو  -  

پوسته شفاف ، 

تهويه طبیعي را 

 میسر مي سازد

 
 

2662 

 
 

Antony 
wood 

 

 
 

Chrysalis 
Tower- London 

 )برج پیله(

 
 
 

  لندن

 
 

 ذخیره آب باران-

بهره گیری از  -

نور و تهويه 

 طبیعي

 و باغ معلق -

 
 

2660 

 
 

Antony 
wood 

 

 

 

Curvy Canyon 

Tower  
 

 )برج دره منحني(

 
 

  لندن

 

  

توربین های  -

بادی به منظور 

تولید الكتريسته 

استفاده شده 

 است



 

 

 توضیحات مدارك معماری مكان نام پروژه نام معمار سال

 

 

 

2669 

 

 
 

Xin Wang, 
Ruijian Xie 

& Huiya 
Qian 
 

 

 
 

Morphogenesi
s Tower ( برج

 (مورفوژنز 

 

 

 

 لندن

 
 

 

استفاده از فضای -

 سبز داخلي

 

استفاده از نمای -

دو پوسته و تهويه 

 طبیعي

 

 

 

2660 

 

 
 

Antony 
wood  

 

 

Chamfered       
  )Tower   برج پخ

 (خورده 

 

 

 

  لندن

 

استفاده از نمای -

دو پوسته به 

جهت كنترل 

بهره -  تابش و 

گیری از تهويه 

 طبیعي

 

 

 

2669 

 

 
 

David 
nicholos 

 

Vertical 
Villages Tower 

برج دهكده ) 

 (عمودی

 

 

 

 لندن
 

 

استفاده از -

توربین های بادی 

و تهويه طبیعي از 

طريق آتريوم های 

 میاني

 
 

2666 

 
 

 
 

David 
nicholos 

 

 
 

Trinity Art 
Tower 

 
 )برج هنر(

 
 

  لندن

 

  

 ذخیره آب باران -

حیاط های  -

 معلق سبز

ذخیره گرمای  -

تابش روز به 

صورت فضای 

 گلخانه ای



 

 

 

2656 

 

 

 

David 
nicholos 

 

 

 
Recycling  

)Tower   برج

 (بازيافت 

 

 

 

 لندن

 

 
 

 

زباله بازيافت -

 های 

2666 David 
nicholos 

 

C_Net Tower 
 
 

 )برج  توری(

  لندن

 

 

تولید الكتريسته  -

با استفاده از 

هیدروژن در يک 

 ساختمان بلند

همچنین مزارع  -

پرورش جلبک ها 

در اين طرح ايجاد 

شده اند كه 

سوخت اتومبیل 

های زيست موتور 

 .را فراهم مي كنند

 

بريتانیا مي باشد  ـدر هر حال تمركز اصلي مقاله به شناخت چند نمونه از آسمان خراش هايي با معماری پايدار در دهه اخیرِ لندن 

و همچنین شناسايي نحوه بكار گیری انرژی های پايدار در اين برج ها ، در كاهش مصرف منابع غیر قابل تجديد و توسعه محیط 

 .بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی مي باشد طبیعي با كاهش آسیب رساني 

 

  برج مورفوژنز، لندن ـ بریتانیابررسی و تحلیلِ کاربردی معماری پایدار در 

( Morphogenesis Tower)  

بر . متر با ديدگاهي متفاوت نسبت به فضای معماری و ارتباط فضايي در ساختمان بلند شكل گرفته  است  566اين برج با ارتفاع

رويكردهای معمول، استفاده از آسانسور ها با امكانات محدود به عنوان محل مالقات ساكنان به عنوان يک فضای مشاع بین خالف 

 .واحد ها ،در اين طرح از سیستم های انتقالي طبقه به طبقه به صورت رمپ پله ،استفاده شده است

 

 



 

اين طرح همچنین به دنبال ايجاد . زمین پروژه طرح، الهام گرفته شده استفرم مارپیچ برج از بدن انسان و با تاثیر پذيری از فرم 

سازه برج شامل شبكه های دياگريد لوزی شكل است كه به منظور . يک فضای سبز بزرگ در مركز و طبقات مسكوني كوچک است

  .انطباق با فرم ارگانیک برج به صورت منحني طراحي شده اند

 

 

 بررسی رویکرد پایداری

از ديگر شیوه ها ی . اين طرح نیز، ايده استفاده از فضای سبز داخلي ، به صورت پرا كنده در حجم ساختمان به كار گرفته است در

ضممن اينكه با طراحي مناسب فضای اطراف ، ارتباط . استفاده شده  در اين طرح، استفاده از تمای دو پوسته و تهويه طبیعي است 

  .توجه به روابط و نیاز های انساني منجر شده استعمودی ساختماني پايدار با 



 

  (Chamfered tower)برج پخ خورده ،لندن ـ بریتانیا بررسی و تحلیلِ کاربردی معماری پایدار در 

. برج های مسكوني و اداری در اين طرح كامال از هم جدا هستند ؛ امايک هماهنگي آشكار در فرم ظاهری دو ساختمان وجود دارد

صفحات باريک  .ر دو برج ار پايین به باال پخ خورده است كه اجازه نفوذ هوا و نور بیشتری به میدان باز زير ساختمان مي دهدفرم ه

 .كف طبقات اداری امكان بهره گبری از تهويه طبیعي را فراهم مي كند كه از طريق فضای بین نمای دو پوسته فراهم مي شود

 

 

 



  بررسی رویکرد پایداری

فرم باز شوی چداره .  در اين طرح نیز از نمای دو پوسته به جهت كنترل تابش و بهره گیری از تهويه طبیعي استفاده شده است

داخلي در اين طرح به گونه ای است كه جريان هوا به راحتي از بازشوی پايیني به داخل نفوذ يافته و از باز شويي بااليي به بیرون 

در رابطه با طراحي پالن ،استفاده از فضای با عمق كم ، شرايط بهتری را از . مي كندلوبي از هوا ايجاد منتقل مي شود و جريان مط

نظر تهويه فراهم مي كند و صفحات باريک كف طبقات اداری امكان بهره گیری از تهويه طبیعي از طريق فضای بین نمای دوپوسته 

  .را به خوبي فراهم مي كند

 برج دهکده های عمودی ،لندن ـ بریتانیای معماری پایدار در بررسی و تحلیلِ کاربرد

( Vertical Villages  Tower ) 

متر در شمال منطقه كاناری وارف در خدمت اسكله و تمام ساختمان های نزديک آن است و تركیبي از فضا  591اين برج به ارتفاع 

فضا های آموزشي ، كتابخانه ،مدرسه، هتل ، امكانات ورزشي، های عمومي در يک هسايكي شهری   از جمله دبیر ستان و ديگر 

  .دارد 2653برج مذكور ديد گسترده ای به ساختمان استاديوم المپیک . مي باشد... فروشگاهي ، فضای تجمع و

 

 

 

صلي برج از دو سازه ا. پل های معلق در ارتفاع برج ، فضای ساختمان را به حیاط ها و باغ  های معلق نزديک آن وصل مي كند

هسته فلزی در وسط هسته های بتني جانبي و دال های انتقال دهنده بار به ارتفاع هر چهار طبقه و يک سازه قابي عظیم تشكیل 

 .بخش های ساخته شده به عنوان میدان شهری توسط هسته های فرعي باال آمده از كف ،نگه داشته شده اند .شده است

 



  بررسی رویکرد پایداری

تهويه طبیعي از طريق آتريوم میاني هر .جمله مسائلي كه در نظر گرفته شده، استفاده از توربین های بادی و تهويه طبیعي استاز 

در حقیقت آتريم مركزی عالوه بر تامین نور كافي برای  .چند طبقه عملكردی صورت مي گیرد؛ كه نقش سازه ای مشخصي دارند

ي اثر دودكشي هوا و مكش گرما به سمت باال،به تهويه طبیعي ساختمان و كاهش مصرف  با بهره گیری از ويژگفضاهای مركزی،

 .انرژی كمک مي كند

 

 

 

 

  (Recycling Tower )برج بازیافت ، لندن ـ بریتانیابررسی و تحلیلِ کاربردی معماری پایدار در 

زائد ساختمان های مجتمع و نحوه انتقال آن بوده و از اين طرح ، شامل يک برج مسكوني با تاكید بر جمع آوری زباله ها و مواد 

  .مزيت قرار گرفتن در میان شبكه پل های معلق به عنوان يک مركز جمع آوری و انجام عملیات بر روی اين مواد بهره برده است



 

  بررسی رویکرد پایداری

شیشه ،كاغذ ،فلز، پالستیک ومصالح پايدار قابل  زباله های هر خانواده در محفظه های مخصوص برای هر نوع زباله ، از جمله

های تاسیساتي قرار گرفته در زير پل های معلق به مركز بازيافت  لو سپس از طريق كانا. بازگشت به طبیعت ،جمع آوری مي شود

. منتقل مي شود( هابه منظور جدا كردن زباله )در اين برج،زباله ها به سمت پايین در يک مركز بزرگ .در اين برج منتقل مي شود

  .در ساختار اين طرح از مصالح بازيافتي استفاده  شده است

 

  

 

 

 



 

 (Aerofoil Tower) برج آیرو دینامیک، لندن ـ بریتانیابررسی و تحلیلِ کاربردی معماری پایدار در 

 

زمین پروژه طرح در منطقه . است اين طرح با تمايل به تولید انرژی پاك براساس مهار كردن جريان و نیروی باد، ايجاد شده 

فرم . كاناری وارف و جوار ساختمان های مرتفع واقع در مسیر باد قرار داشته كه با توجه به جهت باد غالب جهت گیری كرده است

  .آيرودينامیک ساختمان به نحوی خاص بع منظور متمركز كردن باد بین دو برج و به سمت توربین ها طراحي شده است

  

  ی رویکرد پایداریبررس

؛ در حالي كه در همان زمان فرم پوسته ساختمان به جريان باد كمک ٰ  نمای دو پوسته شفاف ، تهويه طبیعي را میسر مي سازد 

اين پروژه با كمک آزمايش تونل باد؛با فرم بهینه طراحي شده است و محل قرار گیری توربین ها و طراحي سايبان طبقه . مي كتد

  .تايج آزمايش تونل باد انتخاب شده استهمكف براساس ن

  



 نتیجه گیری

 اصلي ما با تحلیل و بررسي نمونه ها و مصاديق موفق ارائه شده در اين مقاله ، به طريقي سعي در بیان نمودن                   اصولِ

طبیعي و حذف يا كاهش مواد سمي آسیب كاهش مصرف منابع غیر قابل تجديد ، توسعه محیط :  جمله از پايدار معماری اساسي و

 .رسان به طبیعت  داشته ايم 

با توجه به مباحث ارائه شده مي توان مفهوم توسعه پايدار در معماریِ عصر حاضر را ، در بكارگیری مديريت يک محیط پاك وسالم 

 .ول اكولوژيكي دانست بر اساس بهره برداری مؤثر از منابع طبیعي تجديد شونده و انرژی های پاك با رعايت اص

مي   طبیعتهماهنگي هر چه بیشتر با و انرژی منابع و يمحیط های آسیب كاهش ،طراحي ساختمان های پايدار  غاييهدف  لذا

له از طراحي ،ساخت و رحبه معنای ديگر ،فلسفه طراحي پايدار،پشتیبان و مشوق نگرش ها و تصمیم هايي است كه در هر م. باشد

 .ات منفي بر محیط زيست و سالمت استفاده كنند گان را نیز در نظر گرفته باشدسپس مصرف ،تاثیر
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