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 چکیدُ
ثب  .ٌزاسد صیؼت احتشاْ ٔی ٔحیؽی ٚ ٔىب٘ی خٛد پبػخٍٛ ثٛدٜ ٚ ثٝ الّیٓ، ا٘ؼبٖ، فشًٞٙ ٚ ٔحیػ    ٞبی  ٔمٕبسی پبیذاس، ٔمٕبسی اػت وٝ ثٝ ٚیظٌی

یمٙی تغییش الّیٓ ٚ ثحشاٖ ا٘شطی، تٛرٝ ثٝ سٚیىشد پبیذاسی دس ؼشاحی ٔمٕبسی إٞیت  ا٘ؼبٖ ثب آٖ ٔٛارٝ ٔی ثبؿذ، لٙبیت ثٝ ثضسٌتشیٗ چبِـی وٝ أشٚص

ٔمٕبسی پبیذاس ٔمٕبسی . چشا وٝ ٘مبغ ظمف ٚ لذست یه ػبختٕبٖ ثش تٕبْ ٚرٜٛ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ، صیؼت ثْٛ ٔٙؽمٝ ٚ وُ رٟبٖ ٔٛحش اػت. صیبدی داسد

ایٗ ٔمبِٝ ثشٚؽ ویفی . ثب ـشفیتٟبی ؼجیمی ٚ اوِٛٛطیه ثؼتش خٛد ٘یض ٔٙؽجك اػت ٔٙحصش ثٝ فشدی اػت وٝ ظٕٗ تٛرٝ ثٝ ٘یبصٞبی صیجبؿٙبختی

ٔمٕبسی ٚ تٛصیفی، ثب وٕه ٔٙبثك وتبثخب٘ٝ ای پغ اص ثشسػی تفىش پبیذاسی ٚ اسائٝ تمشیفی اص ٔمٕبسی پبیذاس ثشخی اص ساٞجشدٞبی پبیذاسی دس ؼشاحی 

یبسی اص لٛأُ ٔٛحش دس پیذایؾ ٔمٕبسی پبیذاس ٚ ٕٞبًٞٙ ثب ٔحیػ صیؼت سا وٝ تبحیش ثؼضایی ؿبخصٝ ٞبی ٟٔٓ آٖ سا ثشسػی ٔی وٙذ، وٝ ٔی تٛا٘ذ ثغ

 .یبدآٚسی وٙذداسد دس پیـجشد اٞذاف پبیذاسی دس ٔمٕبسی 

 .تٛػمٝ پبیذاس، ٔمٕبسی پبیذاس، ؼشاحی الّیٕی، الّیٓ ٚ فٙبٚسی :کلوات کلیدی

 

 هقدهِ  -1
ٌبٞی ثـش ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ٔحیػ صیؼت ٚ ٔـىالت فشٍٞٙی  ارتٕبلی ٚ التصبدی ٔی ٔیالدی ٘تیزٝ آ 1970ٔفْٟٛ پبیذاسی دس دٞٝ 

یىی اص . ثبؿذ وٝ دس ٔجحج ثْٛ ؿٙبػی ٚ ٔحیػ صیؼت ثٝ الٕبِی وٝ ثب ادأٝ سٚ٘ذ حیبت ٚ اوٛػیؼتٓ ٞب دس ػتیض لشاس ٘ذاسد اؿبسٜ ٔیىٙذ

تزّی تٛػمٝ پبیذاس دس حٛصٜ ٔحیػ ػبختٝ ؿذٜ ٔمٕبسی پبیذاس ٟٔٓ تشیٗ اٞذاف تٛػٝ پبیذاس حفؿ ؼجیمت ٚ اصالح ٍ٘بٜ ثٝ آٖ اػت ٚ 

 . آ٘چٝ وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ؼشاحی الّیٕی ثب سٚیىشد ٔمٕبسی پبیذاس ثشای سػیذٖ ثٝ تٛػمٝ پبیذاس اػت. ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد

 

  لغت در پایداری -2
 ٔمٙی ثٝ " Sub " ٚ "tenere " التیٗ سیـٝ اص ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ ثىبس اٍّ٘یؼی صثبٖ دس ٔیالدی 1221 ػبَ اص ”Sustain“ فمُ

 دس تٟٙب ِیىٗ داؿتٝ ٚرٛد ٞب لشٖ ؼی Sustain ٚاطٜ اص دیٍشی اؿىبَ ٚ ٔمب٘ی .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٍٟ٘ذاسی وشدٖ یب ٚ ٍٟ٘ذاؿتٗ

 وشدٜ پیذا وبسثشد یبثذ تذاْٚ آیٙذٜ دس تٛا٘ذ ٔی وٝ آ٘چٝ یمٙی آٖ وٙٛ٘ی ٔمٙبی ثب پبیذاسی ٚاطٜ وٝ اػت اخیش ی دٞٝ چٙذ ایٗ

 (1).اػت
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 وشدٖ پبیذاسی ٔمٙبی ثٝ "پبیؾ" ٔصذس اص ٔمبٚٔت ٚ ثٛدٖ پبیذاس ٔفْٟٛ ثٝ پبیذاسی ٘یض ٔمیٗ فبسػی فشًٞٙ ٚ ػخٗ فشًٞٙ دس

 ٔمبٚٔت ٚ ٕٞیـٍی حجبت، داسای : اػت ؿذٜ ثیبٖ ٔمب٘ی ایٗ ٘یض پبیذاسی صفت ثشای .اػت آٔذٜ دادٖ ٘ـبٖ خٛد اػتمبٔت اص ٚ

 حجبت ٚ حفؿ ثش ٚ اػت آٖ أشٚصی ٔمب٘ی فبلذ اػت ؿذٜ ا٘تخبة Sustainability ٔمبدَ ثٝ لٙٛاٖ وٝ پبیذاسی ٚاطٜ ثٙبثشایٗ .وٙٙذٜ

 (2) "یبثذ تذاْٚ دسآیٙذٜ ٔیتٛا٘ذ وٝ ا٘چٝ " :اص اػت لجبست اػت ٘فش ٔذ ٘یض ثحج ایٗ دس وٝ پبیذاسی ٚاطٜ ٔمٙبی .داسد تىیٝ

 

  پایدار تَسعِ -3

 تشیٗ ٔتذاَٚ . ؿٛد اسائٝ  "پبیذاس تٛػٝ " ٔفْٟٛ اص سٚؿٙی تمشیف اثتذا وٝ اػت الصْ پبیذاس ٔمٕبسی ٔفْٟٛ ثٟتش ٔٙفٛسدسن ثٝ

 تٛػمٝ وٕیؼیٖٛ ایٗ . اػت وشدٜ اسائٝ (W C D E) تٛػمٝ ٚ صیؼت ٔحیػ رٟب٘ی وٕیؼیٖٛ وٝ تمشیفی اػت پبیذاسی تمشیف

 ٔی آٚسدٜ ثش فشد ٘یبصٞبی تبٔیٗ دس آتی ٘ؼّٟبی تٛا٘بیی ثٝ صدٖ ِؽٕٝ ثذٖٚ سا ٘ؼُ حبظش احتیبربت وٝ ای تٛػمٝ صٛست ثٝ سا پبیذاس

 تبٔیٗ سا ٘ؼّٟب ثیٗ لذاِت ثبیذ ثشػذ پبیذاسی ثٝ ثتٛا٘ذ ربٔمٝ ای ٞش ایٙىٝ اص لجُ تمشیف ایٗ ٔجٙبی ثش . اػت وشدٜ تمشیف ٕ٘بیذ

 احشات ؿٛد تحٕیُ ای ٞضیٙٝ ٘ؼّٟبی آیٙذٜ ثش وٝ صٔبٖ ٞش دس وٝ پزیشد تحمك ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیذ التصبدی ٚ ارتٕبلی تٛػمٝ . وٙذ

 ٔخالً( تحٕیُ ٕ٘بیذ آیٙذٌبٖ ثٝ سا ٞبیی ٞضیٙٝ فمّی ظشٚسی ٚ حیبتی فمبِیتٟبی وٝ صٔب٘ی . سػب٘ذ حذالُ ثٝ سا التصبدی فمبِیتٟبی

 (3)  .ٌشدد رجشاٖ ثبیذ وبُٔ ثؽٛس ٚاسدٜ خؼبست )تزذیذ لبثُ غیش وب٘یٟبی حفبسی

 ثٝ ٘یبص پبیذاس تٛػمٝ ٞبی ٔذَ ارشای ٚ ؿٛد ٔی ٔشثٛغ ا٘ؼبٖ ٞبی ص٘ذٌی رٙجٝ تٕبْ ثٝ ٚ داسد ربٔمی ٔفْٟٛ پبیذاس تٛػمٝ ِزا

 اص ٔٛاسدی ثش صیؼت ٔحیػ حفؿ ٞذف ثب پبیذاسی ٔحیؽی وّی ؼٛس ثٝ داسد إِّّی ثیٗ ٚ ّٔی ٞبی ػیبػت دس اػبػی تغییشات

 (4) .داسد تبویذ ٔٛاد سفك ػْٕٛ ا٘ؼبٖ، ػالٔت ثش ٞب تبحیشٌزاس٘ذٜ تِٛیذ وبٞؾ ٔحیػ، دس ا٘شطی پخؾ ٚ اتالف وبٞؾ :رّٕٝ

ثشای  سا الصْ ٞبی ثیٙی پیؾ ٘حٛی ثٝ ثتٛا٘ذ ثبیذ ؿٛد، ٔی ا٘زبْ پبیذاس ٞبی ػیؼتٓ ثب ساثؽٝ دس وٝ ٞبیی ؼشاحی تٕبٔی ثٙبثشایٗ

 .ٌیشد ٘فشلشاس ٔذ اؽ ػبص٘ذٜ ارضای حتی یب آٖ اص ٔزذد اػتفبدٜ وٝ ؿٛد ؼشاحی ؼٛسی ثبیذ ػبختٕبٖ یه ٔخال .دٞذ ا٘زبْ آیٙذٜ

 (5).  آیذ ٔی وبس ثٝ ٘یض آیٙذٜ ٘ؼُ ٘یبصٞبی وشدٖ ثشؼشف ثشای ٍ٘شی آیٙذٜ ایٗ

 

 پایدار هعواری -4

اص  ٔٛحش ثشداسی ثٟشٜ اػبع ثش ٚ داسد ٘فش ٔذ سا الّیٓ ثب ػبصٌبسی ٚ ٔحیؽی صیؼت ٔالحفبت وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ ٔمٕبسی آٍ٘ٛ٘ٝ ثٝ پبیذاس ٔمٕبسی

 ٕٞیٗ ثب .ؿٛد وبػتٝ صیؼت ٔحیػ ثش ٔمٕبسی ٔٙفی احشات اص وٝ اػت آٖ ثش ػمی پبیذاس ٔمٕبسی دس . ؿٛد ٔی ػبختٝ ٚ ؼشاحی ؼجیمی ٔٙبثك

 ٞبی ػٛخت ٘فیش ٘بپزیش تزذیذ ٔٙبثك ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ٚ ٔٛرٛد ؼجیمی ٔٙبثك ثٝ تٛرٝ ثب ثبیؼتی ٔصٙٛق ٞبی ٔحیػ ٞذف، ػبخت
 اص ٕ٘بدی لٙٛاٖ ثٝ خـه ٚ ٌشْ الّیٓ دس ایشاٖ ػٙتی ٔمٕبسی پبیذاس، ٔمٕبسی تمشیف ثٝ تٛرٝ ثب .ٌیشد ا٘زبْ آیٙذٌبٖ، ثشای آٖ حفؿ ٚ فؼیّی

 (6)اػت  ؿذٜ ؿٕشدٜ الّیٕی ؼشاحی  ٚ آػبیؾ تبٔیٗ

 اػتفبدٜ پبیذاس؛ ٔمٕبسی اصّی ٞبی ایذٜ .اػت آٚسدٜ ٚرٛد ثٝ سا پبیذاس ٔمٕبسی ٘بْ ثٝ ٔجحخی ٔمٕبسی دس پبیذاس تٛػمٝ ٚ پبیذاسی ٔفبٞیٓ اسثشدن

 ػبیش پبیذاس،ٔب٘ٙذ ٔمٕبسی .ثبؿذ ٔی )سٚد ٔی وبس ثٝ ٔصبِح ٚ ٔٛاد تِٛیذ ثشای وٝ ا٘شطی( ٟ٘فتٝ ا٘شطی ٚ پزیشی ا٘مؽبف ٚ وبسثشی لبثّیت تغییش اص

 چشخٝ ثٝ ثبصٌـت ثشای ؼشاحی ٔٙبثك، دس رٛیی صشفٝ :ٌیشد ٔی ثش دس سا ٔشحّٝ ػٝ ٚ اػت خٛد خبف لٛالذ ٚ اصَٛ داسای ٔمٛالت ٔمٕبسی،

 اص ثیـتش دسن ثٝ سا ٔمٕبس تذاثیش، ایٗ ٔؽبِمٝ ٚ ؿٙبخت ٚ داس٘ذ سا خٛد ٚیظٜ ٞبی اػتشاتظی آٟ٘ب وذاْ ٞش وٝ ا٘ؼبٖ، ؼشاحی ثشای ص٘ذٌی،
 (7). سػب٘ذ ٔی دٞذ، ا٘زبْ  سا آٖ ؼشاحی ثبیذ وٝ ٔحیؽی
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 پایدار هعواری اصَل -5

 ثٝ ثٙب یه تب ؿٛد سلبیت ثبیذ وٝ اصِٛی .دٞذ ٔی لشاس پبیذاس ثٙبٞبی صٔشٜ دس سا آٟ٘ب وٝ ٞؼتٙذ خصٛصیبتی ٚ ٞب ٚیظٌی داسای ثٙبٞب ثشخی

 ی ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثٛدٜ ٔالن ٚاَ سٚثشت ثشا٘ذٚ دیذٌبٜ اص پبیذاس ٔمٕبسی اصَٛ سٚ پیؾ تحمیك دس. ؿٛد ثٙذی ؼجمٝ پبیذاس یه ٔمٕبسی لٙٛاٖ
 . ٌشفتٙذ لشاس یؼٝ ٔمب ٔٛسد آٟ٘ب ثب پظٚٞؾ ٔٙتخت

 : اص لجبستٙذ اصَٛ ایٗ

 . ثشػب٘ذ حذالُ ثٝ سا فؼیّی ٞبی ػٛخت ثٝ ػبختٕبٖ ٘یبص وٝ ؿٛد ػبختٝ ی ؼٛس یذ ثب ثٙب : ی ا٘شط حفؿ - 1

 . ثبؿذ داؿتٝ ٕٞبٍٞٙی احذاث، ٔحُ دس ٔٛرٛد ی ا٘شط ٔٙبثك ٚ الّیٓ ثب ثبیذ ثٙب : الّیٓ ثب ٕٞبٍٞٙی - 2

 وبٞؾ أىبٖ حذ تب سا رذیذ ٔٙبثك اص اػتفبدٜ ٔیضاٖ وٝ ؿٛد ؼشاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیؼتی ػبختٕبٖ : ٔصبِح رذیذ ٔٙبثك اص اػتفبدٜ وبٞؾ - 3

 . سٚد ثىبس رذیذ ٔٙجك لٙٛاٖ ثٝ خٛد یذ، رذ ی ثٙبٞب ػبختٗ ی ثشا لٕشٔفیذؽ پبیبٖ دس تب دادٜ

 )ٔحٛس ا٘ؼبٖ ؼشاحی( اػت ثشخٛسداس خبصی إٞیت اص ػبوٙبٖ رؼٕی ٚ سٚحی ٘یبصٞبی ؿذٖ ثشآٚسدٜ : ػبوٙبٖ ٘یبصٞبی ثشآٚسدٖ - 4

 . ثبؿذ داؿتٝ ػٙخیت اؼشاف ٔحیػ ثب ٚ لشاسٌیشد خٛد ػبختٍبٜ صٔیٗ دس ٔالیٕت ثب ثبیذ ثٙب : ( ٔىبٖ( ػبختٍبٜ ثب ٕٞبٍٞٙی - 5

 (8) . یبثذ تزؼٓ ؿٛد، ٔی ػبِٓ صیؼت ٔحیػ ؿذٖ ػبختٝ ثٝ ٔٙزش وٝ وبُٔ پشٚػٝ یه دس ثبیذ پبیذاس ٔمٕبسی اصَٛ تٕبْ : ٌشایی وُ - 6

 .ؿٛد ٔی ٔحؼٛة پبیذاس ٔمٕبسی ثشای ٔٙبػجی اٍِٛی خـه، ٚ ٌشْ الّیٓ دس ایشاٖ ػٙتی ٔمٕبسی

 

 اقلین تعریف -6

 تٛظیح ثٝ آفتبة ٘ؼجت صٔیٗ اص ای ٘بحیٝ ا٘حشاف ٚ تٕبیُ ٔمٙی ثٝ اصؽالحب ٚ ا٘حشاف ٚ ا٘حٙب خٕیذٌی؛ ٔمٙی ثٝ الّیٓ دٞخذا ٘بٔٝ ِغت دس
 ٚ ٞٛا ٚ آة ِحبؾ اص لبِٓ وٝ اص اػت ای لؽمٝ ٚ ٘بحیٝ وـٛس، ّٕٔىت، ٔمٙی ثٝ یٛ٘ب٘ی ایؼت وّٕٝ الّیٓ ٘یض لٕیذ فشٞٙت دس اػت، ؿذٜ دادٜ
 ٞش ٚ ٕ٘ٛدٜ تمؼیٓ لؼٕت ثٝ ٞفت سا لبِٓ ٞبی خـىی وّیٝ پیـیٙیبٖ ثبؿذ، ؿذٜ رذا دیٍش لؽمٝ ٚ ٔٙؽمٝ اص ؼجیمی احٛاَ ٚ اٚظبق ػبیش

 اص ٔتبحش ٔب ادثیبت دس الّیٓ ٞفت ٚ ؿٟش ٔب٘ٙذ ٞفت اصؽالحبتی ٚ سػب٘ذ ٔی سا الّیٓ ٕٞبٖ فبسػی صثبٖ دس ؿٟش وّٕٝ .ا٘ذ ٘بٔیذٜ الّیٓ سا لؼٕت

 .  ثبؿذ ٔی یٛ٘ب٘یٟب الّیٕی ثٙذی ؼجمٝ

 

 اقلین دٌّدُ تشکیل عَاهل -7

 (9) رغشافیبیی لشض(5 تٛپٌٛشافی (4  دسیب ػؽح اص استفبق(3 ٔحیؽی ؿبوّٝ  (2 ٞٛا ٚ آة(1

 
 اقلیوی طراحی ضَابط -8

 آٖ الیضاَ ا٘شطی ٔٙبثك ٚ ؼجیمت ثٝ ثب اتىبی ثتٛا٘ذ ثـش ؿبیذ اػت، ٘بثٛدی یب ٚ اتٕبْ ثٝ سٚ صٔیٗ فؼیّی ا٘شطی ٔٙبثك تش ثیؾ وٝآ٘زب  اص
 ٞبی ٌٛ٘ٝ الّیٓ، ٞش دس ایشا٘ی ػٙتی ٔمٕبسی دس ایشاٖ، دس ٔتفبٚت ٞٛای آة ٚ الّیٓ ٚ ثٝ تٛرٝ ثب .وٙٙذ تشػیٓ خٛد ثشای سٚؿٙتش ای آیٙذٜ

 ٌٛ٘ٝ ثٝ خٛد، ػبخت ٚ ٘ٛق ٔصبِح ا٘تخبة ٚ ؼشاحی ٘حٜٛ دس الّیٕی ػخت ؿشایػ ثب تؽبثك ثشای ٔب ٌزؿتٍبٖ .داسد ٔختّف ٚرٛد ػبختٕب٘ی

 ٚ غشة ٔمٕبسی اص وٛسوٛسا٘ٝ تمّیذ ثب ٌبٜ حبظش، َ حب دس .آٚسد ا٘ؼبٖ فشاٞٓ آسأؾ ٚ آػبیؾ ثشای سا ؿشایػ ثٟتشیٗ ثٙب وٝ وشد٘ذ ٔی لُٕ ای

 ٔمٕبسی لٙبصش صٛسی وبسٌیشی ثٝ ثب ٘یض، ٌبٞی ٚ ایٓ ٜ ػپشد فشأٛؿی ثٝ سا خٛد ٌزؿتٍبٖ تزشثیبت ٔیـٛد، إِّّی ٘بٔیذٜ ثیٗ ٔمٕبسی آ٘چٝ
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 ٔحّی دس یب ٚ ٘ذاسد سا آٖ وبسایی ِٚی اػت، ٌزؿتٝ ٔمٕبسی ـبٞشی ؿجیٝ ٘فش اص وٝ داسیٓ سا ػبختٕب٘ی فمػ ؿذٜ، ػبختٝ ثٙبی دس ػٙتی
 .اػت ؿذٜ ثٙب فشًٞٙ ٔٙؽمٝ اص دٚس ثٝ ٚ ٘بٔٙبػت

 رشْ ثبیذ ٔصبِح خـه، ٚ ػشد ٞبی الّیٓ دس .ؿٛد ٔی ا٘تخبة الّیٓ ٘ٛق حؼت ثش ٔصبِح ٘ٛق خبف، الّیٓ ثب ٔٙبؼك دس ٚالك ػبختٕبٟ٘بی دس

 صیبدی حشاستی رشْ ٘جبیذ ٔصبِح ٔشؼٛة ٚ ٌشْ ٚ ٔمتذَ ٞبی الّیٓ دس أب وٙٙذ؛ خٛد رخیشٜ دس سا ٌشٔب یمٙی ثبؿٙذ، داؿتٝ صیبدی حشاستی
  .٘ذاس٘ذ ٍ٘ٝ سا ػبختٕبٖ داخُ حشاست تب داؿتٝ ثبؿٙذ

 ٚ ٞب فشْ ثب ص٘ذٌی ٔٙبػت فعبی ایزبد ثشای ٚ  ٞٛایی آة ٔختّف ؿشایػ ٚ ٔٙؽمٝ ٞش دس ٚ وشدٜ ا٘تخبة ػىٛ٘ت ثشای سا ػشصٔیٗ ایٗ ٔب ٘یبوبٖ
 .ٕ٘بیبٖ اػت ٚرٟی ثٟتشیٗ ثٝ ٔختّف ٞٛاٞبی ٚ آة دس ػبختٕب٘ی، ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘ٛاق دس ٞب آٖ ٘تیزٝ وٛؿؾ ٞب٘ذ؛ وشد تالؽ آٖ ثب ٔؽبثك ٔصبِح

 ٔٛرٛد، ٔصبِح ثب آٖ استجبغ ٚ رٛی ٌٛ٘بٌٖٛ دس ؿشایػ ٔٙبػت ػبختٕب٘ی ٞبی ػبصٜ ثب آؿٙبیی ٔختّف، ٔصبِح حشاستی ٔمبٚٔت ؿٙبخت ثب آ٘بٖ
٘ٛق  ٞش وٝ ٞب٘ذ ؿذ وـٛس ػؽح دس ٔتٙٛق ثؼیبس ثٙبٞبی ایزبد ػجت ػبختٕبٖ، وبسثشی ثٝ تٛرٝ ٌشا ٚ ثیشٖٚ ٚ ٌشا دسٖٚ ٔختّف ا٘ٛاق ؼشاحی

 ٌٛ٘ٝ ؼشاحی، دس ٞب، آٖ ٞبی لبثّیت ٚ ٔختّف ٞبی وبسثشی ثٝ تٛرٝ ثب ٔمٕبسی ٘ٛق ایٗ دس .ٔیىٙٙذ لُٕ صٛست ثٟتشیٗ ثٝ خٛد ٔٛلمیت دس

 تأٔیٗ ػبوٙب٘ؾ ثشای سا آػبیؾ تشیٗ ثیؾ خٛد وبسثشی ثٝ ثؼتٝ سٚص ؿجب٘ٝ ٔختّف ػبلبت دس وٝ اػت ٔحّی دس فعب ٞش ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٚاحذ
 ٞٓ ٚ دٞذ ٔی افضایـی پیشأٛ٘ؾ ؼجیمت ثب تمبُٔ دس سا خب٘ٝ آػبیؾ ٞٓ غیشفمبَ خٛسؿیذی، ٞبی ػیؼتٓ ثب آؿٙبیی ثب ٕٞچٙیٗ ٚ وٙذ ٔی

 ثٙب، ٔٙبػت ٌیشی رٟت ثشاثش آفتبة، دس خبسری ػؽٛح وشدٖ صیبد یب وٓ ثب ٔخبَ ثشای .ؿٛد ٔی فؼیّی ٞبی ا٘شطی اص حذالُاػتفبدٜ  ػجت

 (10) .ػبختٙذ ٔی فشاٞٓ سا آػبیؾ ؿشایػ ا٘جبسٞب آة ٚ ٞب صیشصٔیٗ اص اػتفبدٜ ثبدٌیشٞب، ؼشیك اص فعب وشدٖ خٙه ٚ ؼجیمی تٟٛیٝ ایزبد

 لشاس ٔب٘ٙذ ػبختٕبٖ، ٘بٔٙبػت ؼشاحی لّت ثٝ ٌبٞی .اػت اثٙیٝ الّیٕی ؼشاحی ا٘شطی، ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ثشای ساٞىبسٞب ثٟتشیٗ اص أشٚصٜ

ٚ  دِپزیش خبسد ٞٛای وٝ ٞبیی صٔبٖ دس ٞب، رذاسٜ دس ٘بدسػت ٔصبِح یب الّیٓ ثب ٘بٔتٙبػت ػؽح ثبصؿٛ ٔیضاٖ ٘بٔٙبػت، ٔحُ دس ٞب پٙزشٜ دادٖ

 فصُ دس ٌشٔبیؾ ثشاػبع ؼشاحی ٔختّف ٚ ٞبی الّیٓ ثٝ تٛرٝ ثب ثبیذ اثٙیٝ ؼشاحی .ؿٛد ٔی ٔٙبػت ٘ب ػبختٕبٖ داخُ ٞٛای اػت خٛة

 ثٟتشیٗ ثٝ ا٘ؼبٖ آػبیؾ ٚ ا٘شطی ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ثٝ تٛرٝ الّیٕی، دس ؼشاحی .ٌیشد صٛست تبثؼتبٖ فصُ دس ػشٔبیؾ ٚ صٔؼتبٖ

 سایذ ایشاٖ ػٙتی دس ٔمٕبسی وٝ ٍ٘ٛ٘ٝ ٕٞب اػت خٛسؿیذی غیشفمبَ ٞبی ػیؼتٓ اص اػتفبدٜ ٔمٕبسی، ٘ٛق ایٗ ٞذف .ؿٛد فشاٞٓ ٔی صٛستی

 .ثٛد

 حشاست تش ثیؾ چٝ ٞش رزة ٚ ػبختٕبٖ ثٝ ثیشٖٚ حشاست خشٚد ٚ اتالف ٔمبثُ دس ٔمبٚٔت :اص لجبستٙذ الّیٕی ؼشاحی ٞبی ٞذف صٔؼتبٖ، دس

 حشاست ثشاثش دس ٔمبٚٔت یمٙی ٔیـٛ٘ذ، ٔمىٛع ٞب ٞذف ایٗ تبثؼتبٖ، دس .تبثذ ٔی ٞبی رٙٛثی پٙزشٜ اص وٝ آفتبثی پشتٛی ٔب٘ٙذ خٛسؿیذی،

 لّٕی اصَٛ اص تٛاٖ ٔی اٞذاف، ایٗ ثٝ ٘یُ ثشای .اػت ٘فش ٔٛسد ػبختٕبٖ داخُ حشاست ؿتش ثی چٝ ٞش اتالف ٚ ػبیٝ ایزبد ثب تبثـی خٛسؿیذ

 ٚ ایٙىٝ اػت ٔٙؽمٝ ٞش ٔحیػ ٚ الّیٓ ٔمعالت ٚ أىب٘بت ثٝ تٛرٝ الّیٕی ٔمٕبسی دس اػبػی ٔؼئّٝ .وشد اػتفبدٜ 1 رذَٚ اص الّیٕی ؼشاحی

 ا٘شطی رب٘جٝ ٕٞٝ وبٞؾ ثشای سٚؿی ؼشاحی الّیٕی .ٔیىٙذ ثشلشاس صحیحی تمبُٔ ٚ ؿٛد ٔی ٕٞبًٞٙ خبف ؿشایػ آٖ ثب چٍٛ٘ٝ ثٙب ٘ٛق

 ثشاػبع وٝ ٞبیی ػبختٕبٖ ٞٛاٞب، ٚ آة تٕبْ دس .ثٙبػت خبسد الّیٕی لٛأُ ٔمبثُ دفبلی دس خػ اِٚیٗ ػبختٕبٖ ؼشاحی .اػت ػبختٕبٖ

 دس ٔٛرٛد ؼجیمی ا٘شطی اص لٛض ٚ دس ٔیشػب٘ذ حذالُ ثٝ سا ٔىب٘یىی ػشٔبیؾ ٚ ٌشٔبیؾ ظشٚست ا٘ذ، ؿذٜ ػبختٝ الّیٕی اصَٛ ؼشاحی
 ػشٔبیٝ ٘ٛق ثٟتشیٗ لٙٛاٖ ثٝ الّیٕی ؼشاحی ٞبی سٚؽ ارشای ثٝ ٔذت، دساص ؿذٜ دس رٛیی صشفٝ ٔجبِغ .ٔیىٙٙذ اػتفبدٜ ػبختٕبٖ اؼشاف

 ؼشاحی .الّیٕی اػت ؼشاحی ٔٛسد دس آٌبٞی ٚ لّٓ ٔؼتّضْ فمػ ٚ ٘ذاس٘ذ ای ٞضیٙٝ ٞب آٖ تش ثیؾ .ؿٛد ٔی ٔبِىبٖ ٔٙزش ثشای ٌزاسی

ٔی  ٔٙزش ٞب ػبختٕبٖ دس ثٟتش آػبیـی ؿشایػ ثٝ ایزبد الّیٕی ؼشاحی .داسد ٘یض دیٍشی ٔٙبفك ا٘شطی ؼجیمی رشیبٖ ثٝ تٛرٝ ثب ٞب ػبختٕبٖ

 یب پٙىٝ ثذٖٚ ٚ صذا ٚ ػش ثذٖٚ ٞب ػبختٕبٖ خٛد ؿٛد، تحٕیُ صیبدی فـبس ػشٔبیـی ٌشٔبیـی ٚ ٞبی ػیؼتٓ ثٝ ایٙىٝ ربی ثٝ .ؿٛد

 ثش ؿذٜ ػبختٝ ٞبی ػبختٕبٖ .وٙٙذ فشاٞٓ ٔی سا آػبیؾ ؿشایػ ٔشوضی، ِٔٛذ ٞبی دػتٍبٜ فمبِیت وشدٖ حذاوخش ثذٖٚ ٚ ٞب دػتٍبٜدیٍش

 ارشای اثضاس .ٔیىٙٙذ فشاٞٓ ٘یض صیجب ٚ ػبِٓ ا٘ؼب٘ی ص٘ذٌی ٔحیػ ثّىٝ داس٘ذ، لّٕىشد خٛثی رٛی ٘بٔؼبلذ لٛأُ ٔمبثُ دس تٟٙب ٘ٝ الّیٓ، اػبع
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 وٝ آٚس٘ذ ٔی فشاٞٓ ٔحیؽی سا ٔزٕٛق دس ٞب ایٗ .ٔشوضی حیبغ ٚ پٛؿیذٜ ػش ایٛاٖ ٌّخب٘ٝ، ؼجیمی، ٘ٛس پٙزشٜ، اص الّیٕی لجبستٙذ ؼشاحی

 (11). دؿٖٛ ٔی اٚ پیشأٖٛ ٚ ا٘ؼبٖ ثیٗ تٛاصٖ ایزبد ٔٛرت
 (سٚ٘ذ ٚ تٛػمٝ الّیٕی  ) سٚؽ ٞبی وٙتشَ حشاستی اص فصَٛ ػشد ٚ ٌشْ ػبَ – 1رذَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٍ٘بس٘ذٜ: ٔٙجك 

 

 هحل در ساختواى یریجْت گ -1-8

 ٔحُ دس ػبختٕبٖ اػتمشاس ٘حٜٛ ٚ یبثی ٔىبٖ الّیٕی، ؼشاحی دس ٔؤحش لٛأُ اص یىی
 دس .اػت ظشٚسی الّیٕی لٛأُ ثب یبثی ٔىبٖ ایٗ ثٛدٖ ٕٞؼٛ دیٍش لجبست ثٝ .اػت

 :داسد ٚرٛد ٞب ػبختٕبٖ اػتمشاس رٟت ثٟتشیٗ یب صٖٚ ػٝ ػٙتی ثٙبٞبی

 تجشیض، ٔب٘ٙذ ؿٟشٞبیی دس وٝ غشثی رٙٛة ثٝ ؿشلی ؿٕبَ رٟت دس ساػتٝ سٖٚ
 داسد؛ ٚرٛد ....ٚ تٟشاٖ، وبؿبٖ

 ٔخُ ؿٟشٞبیی دس ٚ ثٛدٜ ؿشلی رٙٛة ثٝ غشثی ؿٕبَ رٟت دس اصفٟب٘ی سٖٚ
 اػت؛ سفتٝ وبس ثٝ ٚ ؿیشاص اصفٟبٖ

 ٔٛسد ثٓ ٚ وشٔبٖ ٔخُ ؿٟشٞبیی دس ٚ ثٛدٜ غشثی–ؿشلی رٟت دس وٝ وشٔب٘ی سٖٚ
 .اػت اػتفبدٜ ؿذٜ

 ٔیذٞذ، تـىیُ سا ایشاٖ ٘ٛاحی تش ثیؾ وٝ خـه ٚ ٌشْ ٔٙبؼك ػٙتی ٔمٕبسی دس
 دس ٚ سػب٘ذ ٔی حذالُ ثٝ سا ثٙب ٞش خبسری ػؽٛح ٞب، ػبختٕبٖ ٚ تشاوٓ فـشدٌی

 فصُ دس ٚ وٙذی ْ ٔحبففت خٛسؿیذی تـمـبت اص ٘فٛر سا ػبختٕبٖ ٌشْ فصُ
 خٛد دس ؼٛال٘ی ٔذت ثشای سا ا٘شطی الصْ ػبختٕبٖ تب ؿٛد ٔی ٔٛرت ٘یض ػشد

 (12) .ؿٛد ا٘شطی اتالف ٔب٘ك ٚ وٙذ رخیشٜ

 دس ِٚی اػت؛ لٕٛدی ـٟش تمشیجبً ٍٞٙبْ تبثؼتبٖ فصُ دس خٛسؿیذ تبثؾ صاٚیٝ
 ظّك دس خبصیت ایٗ اص تٛاٖ ٔی تبثذ، ٔی تشی صاٚیٝ وٓ ثب آفتبة وٝ صٔؼتبٖ

 پٙزشٜ ثبالی دس ٔحبػجٝ ؿذٜ ثبٖ ػبیٝ دادٖ لشاس ثب .وشد اػتفبدٜ رٙٛثی ػبختٕبٖ

ٔختّفرٟت ٌیشی ػبختٕبٖ دس رٟت ٞبی :  1ؿىُ   

1388ٔحٕٛدی ، : ٔٙجك   
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خٛسؿیذی  حشاست ثٝ وٝ صٔؼتبٖ، دس یىٝ حبَ دس رٌّٛیشی وشد؛ تبثؼتبٖ دس ػبختٕبٖ ؿذٖ ٌشْ ٚ تبثؾ خٛسؿیذ اص تٛاٖ ٔی ظّك، ایٗ ٞبی

 ػبیٝ صیش دس غشثی ٚ ؿشلی لشاسٌیشیذیٛاسٞبی .ٔیىٙٙذ ٘فٛر اتبق داخُ ثٝ پشتٛٞبی خٛسؿیذی تبثؾ، صاٚیٝ ثٛدٖ تش وٓ دِیُ ثٝ اػت، ٘یبص

 پـت ثٙب رٟت ثبیذ .ثبد اػت ٚصؽ ٔحُ، دس ثٙب تٍیشی رٝ دس دیٍش تبحیشٌزاس لٛأُ رّٕٝ اص .اػت تش ٔٙبػت رب٘جی ٟ٘بی یب ػبختٕب دسختبٖ

 آحبس ٘بٔؽّٛة اص ٔیتٛاٖ ػٛص٘ی ثشي، دسختبٖ ٔب٘ٙذ ٞبی ؼجیمی ثبدؿىٗ وٕه ثٝ اِجتٝ ثبؿذ، تبثؼتب٘ی ثبدٞبی سٚ ثٝ ٚ صٔؼتب٘ی ثبدٞبی ثٝ
 .وبػت غجبس ٌشد ٚ ثب ٕٞشاٜ ٔحّی ثبدٞبی ٚ صٔؼتب٘ی ثبدٞبی

 اص ٞبیی لؼٕت دس .داؿتٝ ثبؿذ ػشد ثبد ثب سا اصؽىبن حذالُ وٝ ثبؿذ ٌٛ٘ٝ ای آٖ ثٝ رٟت ٚ ثٙب ؿىُ ثبیذ ٘یض خـه ٚ ػشد الّیٓ دس

 تمجیٝ اص ارتٙبة ٕٞچٙیٗ وشد؛ اػتفبدٜ حشاست ا٘تمبَ ٔمبثُ دس ٔصبِح ٔمبْٚ یب حشاستی لبیك اص ثبیذ اػت، استجبغ دس ػشد ثبد ثب وٝ ػبختٕبٖ
 ػبختٗ ػبختٕبٖ پشاوٙذٜ ثب ٔیتٛاٖ ٘یض وـٛس رٙٛثی ٚ ؿٕبِی ٘ٛاحی ٕٞچٖٛ ٔشؼٛة ٔٙبؼك دس .اػت ظشٚسی ایٗ ثخؾ دس ثضسي ثبصؿٛٞبی

 (13) .رؼت ثٟشٜ ٔحیؽی سؼٛثت وبٞؾ ٔٙفٛس ثٝ ثبد اص ٞب،

 
  1388ٔحٕٛدی : اػتفبدٜ اص ػبیجبٖ  ، ٔٙجك :  2ؿىُ 

 ساختواى فرم -2-8

 ثٝ ٔىمت ثبیذ ػبختٕبٖ ؿىُ خـه، ٚ ٌشْ ػشدػیش ٚ ٔٙبؼك دس ایشاٖ، ػٙتی ٔمٕبسی دس
 ػؽح ػبختٕبٖ ٘تیزٝ دس ٚ ثٛدٜ 8 ثٝ 1 حزٓ، ثٝ ٘ؼجت ػؽح ایٗ حبِت دس صیشا ثبؿذ، ٘ضدیه
 حشاست ثیٗ تجبدَ ػؽح ؿذٖ حذالُ ثبلج ٔؼئّٝ اػت؛ ایٗ وٛچه ثؼیبس آٖ حزٓ ثٝ ٘ؼجت

 ٔشؼٛة، ٚ ٌشْ ٚ ٔمتذَ ٔٙبؼك دس .ثٛد آٖ خٛاٞذ وٕتش اتالف ٘تیزٝ دس ٚ ٔحیػ ٚ ػبختٕبٖ

 ثشای ٌؼتشدٜ رٙٛثی ظّك ٚرٛد ثش تب لالٜٚ ثبؿذ، غشثی_ؿشلی رٟت دس ٚ ٔؼتؽیّی ؿىُ ثبیذ
 .ثبؿذ پزیش أىبٖ ٘یض تبثؼتبٖ دس غشثی ػبختٕبٖ_ؿشلی تٟٛیٝ صٔؼتبٖ، دس خٛسؿیذ ٌشفتٗ ٘ٛس

(14) 

 

 ّا ساختواى در ٍجَُ تفاٍت بِ تَجِ -3-8
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 .اػت ظشٚسی ػبختٕبٖ، داخُ تبثؼتبٖ ثٝ دس ٘ٛس اص رٌّٛیشی ثشای ثب٘ی ػبیٝ داؿتٗ ٕٞچٙیٗ .وٙذ وؼت خٛثی ثٝ صٔؼتبٖ سا دس خٛسؿیذ

 ٔحؼٛة الّیٕی ؼشاحی دس ٔٛحش لذٔی ٘یض اػت، صٔؼتب٘ی ػشد ثبدٞبی ٚصؽ دس ٔمشض وٝ ظّمی ٞش ٚ ػبختٕبٖ ؿٕبِی ظّك ػبختٗ ٔؼذٚد
 .ؿٛد ٔی

 ظّك ایٗ دس ٕٞچٙیٗ .دٞیٓ لشاس آٖ سا دس ثبصؿٛ حذالُ ٚ ثجٙذیٓ داسد، سا تبثؾ حذالُ ػبَ فصَٛ دس وٝ ؿٕبِی ظّك ثبیذ ػبختٕبٖ دس

 ػٝ ٚ ٔصبِح دٚالیٝ اص وٝ اػت دیٛاسی رذاسٜ، دٚ دیٛاس ثٟتشیٗ .ؿٛد ٔی تٛصیٝ الّیٓ ػشد دس ٚیظٜ ثٝ رذاسٜ دٚ ٞبی پٙزشٜ ٚ دیٛاسٞب اص اػتفبدٜ

 ٔیتٛاٖ ػشد ثٝ ثبد سٚ ظّك دس .٘یؼت ثش ٞضیٙٝ ٚ اػت حشاستی لبیك ثٟتشیٗ ٞٛا صیشا ثبؿذ؛ ؿذٜ تـىیُ دس ٚػػ ٞٛا ٔتش ػب٘تی چٟبس تب

 (15) .ٔیىٙٙذ لُٕ ٔمبثُ ثبد دس ثبدؿىٗ لٙٛاٖ ثٝ ٚ ٞؼتٙذ ػجض ٕٞیـٝ وٝ وبؿت ثشي ػٛص٘ی دسختبٖ

 

 ساختواى بام -4-8

 ٕٞچٙیٗ .ؿٛد ٔحفٛؾ تبثؼتبٖ دس ٌشٔب وؼت ثٝ ٘ؼجت ثبیذ ثٙبثشایٗ داساػت؛ تبثؼتبٖ دس سا حشاست وؼت ٚ تبثؾ تشیٗ ثیؾ ػبختٕبٖ ثبْ

 رزة ثشای آٖ سٚی ارضا دیٍش ٌشفتٗ لشاس ٚ داخُ اص ػبختٕبٖ ثبْ لبیك پٛؿؾ ثٙبثشایٗ داسد؛ صٔؼتبٖ دس سا حشاستی اتالف تشیٗ ثیؾ ثبْ،
 حٛظچٝ .وشد اػتفبدٜ حٛظچٝ اص ػبختٕبٖ ثبْ دس تٛاٖ ٔی ٕٞچٙیٗ .اػت ظشٚسی صٔؼتبٖ دس حشاست ٘ـذٖ اتالف ٚ تبثؼتبٖ دس ٌشٔب ٘ىشدٖ

 ػبختٕبٖ ثٝ ؿت دس ٚ رزة سا خٛسؿیذی ا٘شطی سٚص دس تب ؿٛد ثؼتٝ ٞب ؿت ٚ ثبص سٚصٞبصٔؼتبٖ،  دس تب ثبؿذ ٔتحشوی پٛؿؾ داسای ثبیذ
 ٌٙجذی ٔؼؽح، اػت ٕٔىٗ ٔختّف ٞبی الّیٓ ثٝ ثؼتٝ ػبختٕبٖ، ثبْ ؿىُ ٕٞچٙیٗ .ٔیٍیشد صٛست تبثؼتبٖ دس لُٕ ایٗ لىغ .وٙذ ٔٙتمُ

  (16).ثبؿذ داس ؿیت یب

 
 ٍ٘بس٘ذٜ: ٔختّف ، ٔٙجك ثبْ ػبختٕبٖ دس الّیٓ :  4ؿىُ 

 فضاّا هعواری طراحی -5-8
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 ٔصشف دس صیبد ثؼیبس رٛیی صشفٝ ثبؿذ، أىبٖ خٛسؿیذ ٔؼیش ثب ٔؽبثك سٚصا٘ٝ تٟبی فمبِی وٝ ؿٛد ؼشاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ػبختٕبٖ ٘مـٝ اٌش
 ثب .ؿذ خٛاٞذ ٔؤحشتش ٔزوٛس ػیؼتٓ وبسایی ػشد، ٚ ٌشْ فعبی دٚ ثٝ خب٘ٝ داخُ تمؼیٓ فعبٞبی دسصٛست ٔخبَ ثشای آیذ؛ ٔی ٚرٛد ثٝ ا٘شطی

 وؼت خٛسؿیذ اص سا الصْ حشاست تٛاٖ ػبختٕبٖ ٔی رٙٛثی ظّك دس آفتبة ٔؼیش رٟت دس خٛاة اتبق ٚ آؿپضخب٘ٝ ٘ـیٕٗ، فعبٞبی لشاسدادٖ
 ثب حشاستی تجبدَ اص رٌّٛیشی ؼشیك اص ٘یض، خب٘ٝ ٚسٚدی فعبی دس فعب پیؾ دادٖ لشاس .سػب٘ذ حذالُ ثٝ سا ٔىب٘یىی تبػیؼبت اص اػتفبدٜ ٚ وشد

 ٌّخب٘ٝ اص اػتفبدٜ .اػت ارشا ٘یض لبثُ دٚتبیی دسٞبی ػیؼتٓ دس ػبدٜ ؼٛس ثٝ ٔؼئّٝ ایٗ .اػت ٔؤحش ا٘شطی ٞزٛیی صشف دس ٞٛای ثیشٖٚ،

 .اػت صٔؼتبٖ دس ٌشٔبیؾ اص تأٔیٗ ثخـی ثشای ٔٙبػت لبّٔی ػبختٕبٖ رٙٛثی ظّك دس خٛسؿیذی

 ػبختٗ دیشثبص اص .ٔی آٚسد فشاٞٓ ػبوٙبٖ ثشای ص٘ذٌی سا ؿشایػ ٚ ٔؽجٛق دٔبی ٘یض ٔٙؽمٝ ٞش الّیٓ ثب ٔتٙبػت ٞب اتبق ٔٙبػت استفبق سلبیت

 (17) .اػت ثٛدٜ ٔشػْٛ وٛٞؼتب٘ی ٔٙبؼك دس وٓ استفبق ثب ٚ فعبٞبیی وٛیشی ٔٙبؼك دس ثّٙذ ٚ ٔشتفك فعبٞبی

 

 داخلی گرهایش -6-8

 ٌشْ آة تأٔیٗ ػجت ا٘شطی، وبٞؾ لالٜٚ ثش وٝ وشد اػتفبدٜ ٌبصی ثخبسی ٚ ؿٛفبط چٖٛ ٞبیی سٚؽ ربی ثٝ وفی ٌشٔبیؾ اص تٛاٖ ٔی
 ٔزٕٛلٝ یه لٙصش تشیٗ اصّی لٙٛاٖ ثٝ ٘یض خبسری دیٛاسٞبی حشاستی وبسی لبیك تٛرٝ ثٝ .ؿٛد ػبوٙبٖ آسأؾ احؼبع ٕٞچٙیٗ ٚ ٔصشفی

 دٚ دیٛاسٞبی یب لبیك ٔٛاد ثب ؿذٜ پٛػتٝ پش دٚ دیٛاسٞبی صٛست ثٝ اػت ٕٔىٗ لىبسی لبی ایٗ .اػت اِضأی اػت، تٕبع دس الّیٓ خبسری ثب وٝ

 .ثبؿذ حشاستی ٔٙبػت لبیك ثٝ لٙٛاٖ ٞٛا ٞب آٖ ثیٗ فعبی وٝ ای رذاسٜ

 ّای شیَُ در طبیعی تَْیِ سٌتی راّکارّای از استفادُ -7-8

 :هدرى

 بادخَرّا ٍ ّا بادخاى

 یىٙٙذ، ْ پش ػٙتی سا ثبدٌیشٞبی أشٚصی ربی ٟ٘بی ػبختٕب دس وٝ ٟٕٔی لٙبصش اص
 دس ٞب خٛس ثبد ٚ ٞب ٚػیّٝ ثبدخبٖ ثٝ ؼجیمی تٟٛیٝ .ٞؼتٙذ ثبدخٛسٞب ٞب ٚ ثبدخٛاٖ

 اص اػتفبدٜ ثب .اػت تشی ثشخٛسداس ثیؾ وٙتشَ ٚ التٕبد لبثّیت اص تٟٛیٝ لجٛسی ثب ٔمبیؼٝ

 ػؽح تٛاٖ ٔی صٔؼتبٖ، دس ٌشٔبیـی تزٟیضات ٚ تبثؼتبٖ ٞبی ؿت ػشٔبیؾ دس ٚػبیُ
 رزة ثب ٞبی ػبختٕبٖ دس تبثؼتبٖ، ٌشٔبی اٚد دس ِٚی داد، وبٞؾ سا ٞب ٌـٛدٌی

 فشاٞٓ سظبیتی لبثُ آػبیؾ ؿشایػ ٘تٛاٖ ؼجیمی تٟٛیٝ ثب اػت ٕٔىٗ ثبال ٌشٔبیی
 اص تٛاٖ ٔی ؼجیمی، تٟٛیٝ ٚ ٔىب٘یىی تٟٛیٝ ؿبُٔ ٔعبلف ػیؼتٓ اص اػتفبدٜ ثب .ػبخت

 دس .وشد رٌّٛیشی ٔىب٘یىی وبٔالً ثصٛست ؿذٜ، دسصثٙذی ٞبی ػبختٕبٖ ٌشٔبیؾ ثیؾ

 تِٛیذ ػشد ٞٛای پبییٗ، ػؽح دس ربیی ربثٝ صٛست ثٝ ٔىب٘یىی تٟٛیٝ ٌشٔب، اٚد ؿشایػ
 دس حشاستی افت وبٞؾ ثشای .یـٛد ْ خبسد ثبدخٛاٖ ؼشیك اص ٔبصاد ٞٛای ٚ وٙذ ٔی

 اؼشاف دس ثبد رشیبٖ .وٙذ ٔی تِٛیذ ٘یض ٌشْ ٞٛای ٔىب٘یىی، تٟٛیٝ ػیؼتٓ صٔؼتبٖ،

 تٛاٖ ٔی سا ٞب ثبدخٛاٖ .داسد ٔختّفی ٔصبسف ٚ ؿٛد ٔی ؼجیمی تٟٛیٝ ٔٛرت آٖ، دیٍش ؼشف اص خشٚد ٚ آٖ ؼشف یه اص ٚسٚد یب ػبختٕبٖ

 تٛا٘ٙذ ٔی ثبدخٛسٞب .وشد اػتفبدٜ ٞٛا، ؼجیمی رشیبٖ ایزبد ثشای ؿشایؽی ػبختٗ فشاٞٓ آٖ د٘جبَ ثٝ ٚ ػبختٕبٖ دس ٞٛا سا٘ذٖ ثیشٖٚ ثشای

 ثیشٖٚ ٚ دسیبفت ؿشایػ ؼجیمی، ؿىُ ثٝ ثبدخٛسٞب ٚ ثبدخٛاٟ٘ب اص تشویجی .وٙٙذ سٞب ػبختٕبٖ داخّی فعبی دس سا آٖ ٚ رٕك سا ثیشٖٚ ٞٛای

 .وٙذ ٔی ایزبد سا ٞٛا سا٘ذٖ

ٍ٘بس٘ذٜ: ثبدخبٖ ، ٔٙجك :  5ؿىُ   
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 فـبس ایزبد ٔٛرت ػبختبس ایٗ .داسد ثشآٔذٜ حبِت اؼشافؾ، ٔحیػ ثٝ ٘ؼجت وٝ اػت ػشثبصی لبئٓ ػبختبس ثبدخٛاٖ، ثشای ؼشح تشیٗ ػبدٜ

 .ؿٛد ٔی رٟبت تٕبٔی دس ٔىؾ آٖ، د٘جبَ ثٝ ٚ ٔٙفی

 ٔحُ دس اغتـبؽ احش وٝ وشد اػتفبدٜ صا٘ٛداسی ثبدخٛاٖ اص یب داد، لشاس آٖ سٚی پٛؿـی تٛاٖ ٔی داخُ، ثٝ ثبساٖ آة ٚسٚد إٞیت صٛست دس
 ؼشاحی ػبختٕبٖ داخُ ثٝ تبصٜ ٞٛای ٞذایت ٚ ثبد ٌشفتٗ ثشای ثبدخٛسٞب، .اػت تش ٔمبْٚ رٛی ٔؼبئُ ثشاثش دس ٚ دٞذ ٔی وبٞؾ سا ٌـٛدٌی

 ٔؼیش ثب آٖ ػش ِٚی ثبؿذ، حبثت ثبدخٛس اٌش .ٌیشد لشاس ثبد رٟت ٔٛاصات ثٝ چشخؾ، ثب ٚ ثبؿذ ػٛیٝ ٕٞٝ ثبیذ ثبدخٛس ثٛدٖ، ٔؤحش ثشای .ا٘ذ ؿذٜ

 ثٝ صٔب٘ی ثبدخٛسٞب لّٕىشد )صا٘ٛداس ثبدخٛاٖ صٛست ثٝ(.وٙذ لُٕ ثشلىغ اػت ٕٔىٗ حتی خٛد وبسایی ػشیك وبٞؾ ثب ٘جبؿذ، ٔٛاصی حشوت

 .وٙٙذ تأٔیٗ ػشٌـبدٜ دّٞیض ٔب٘ٙذ ثبصی ٚ ثضسي فعبٞبی ثشای سا تبصٜ ٞٛای وٝ سػذ ٔی حذاوخش

 ٞب ثبدخٛاٖ ٔزشای اص داس، دْ ٞٛای ٚ ؿذٜ تبٔیٗ ثبدخٛسٞب ؼشیك اص خٙه ٞٛای تشتیت، ایٗ ثٝ .اػت پزیش أىبٖ ٞب ثبدخٛاٖ ثب ثبدخٛسٞب تشویت

 ثی فـبس اختالف خشٚری ٚ ٚسٚدی تزٟیضات ثیٗ ػشدسٞب، استفبق دس تب پزیشد، صٛست ثبال تشاصٞبی دس ٞٛا دفك ٚ رزة اٌش .ؿٛد ٔی خبسد

 (18) .یبثذ رشیبٖ ػبختٕبٖ دس ثیـتشی ٞٛای ؿٛد ٔی ٔٛرت وٝ آیذ ٔی ثٝ ٚرٛد ؿتشی

 

  ٍ فٌاٍری تَسعِ پایدار با رٍیکرد اقلین -9

 تبٔیٗ ٚ ؿٛد ثشآٚسدٜ ا٘شطی ثٝ وٙٛ٘ی رٟبٖ ٘یبص وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ داسد تٛرٝ ؼجیمی ٔٙبثك اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ ٌیشی ٜثٟش ثٝ پبیذاس تٛػمٝ
 ؼجیمت ثب تمبُٔ .اػت ظشٚسی أشی ٔٙبثك ایٗ اص صیب٘ت ثشای ا٘شطی ٔٙبثك اص اػتفبدٜ پشثبصدٜ ثٙبثشایٗ .٘یفتذ خؽش ثٝ ثمذی ٞبی ٘ؼُ ٘یبصٞبی

 ٔٙفٛس ثٝ ٞٛؿٕٙذ ٞبی فٙبٚسی ٌیشی اص ثٟشٜ ٚ خٛسؿیذ ٚ ثبد ٔب٘ٙذ تزذیذپزیش ا٘شطی ٔٙبثك اص اػتفبدٜ ا٘شطی، ٔٙبثك ثٝ وٓ ٘یبص ؼشاحی ثب ٚ
 .اػت پبیذاس تٛػمٝ اٞذاف ثٝ دٞٙذٜ اصَٛ ػٛق رّٕٝ اص ا٘شطی، ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ٚ أٙیت استمبی

 
 ٍ٘بس٘ذٜ: ، ٔٙجك  چشخٝ ؼشاحی ٔمٕبسی ثب سٚیىشد الّیٕی:  1ٕ٘ٛداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًتیجِ گیری  -10
 وٙٛ٘ی ٘ؼُ ٘یبصٞبی ػبختٗ صیؼت ٔحیػ حفبـت ٚ تٛػمٝ صٔیٙٝ دس .اػت ٘بپزیش رذایی ، تٛػمٝ فشایٙذ اص صیؼت ٔحیػ اص حفبـت

 ا٘شطی ٔٙبثك ثٝ تٛرٝ پبیذاس، تٛػمٝ اٞذاف تحمك ثشای .اػت پبیذاس تٛػمٝ تحمك ٌشٚ دس آتی ٘ؼُ ٘یبص ٔٛسد ٔٙبثك افىٙذٖ ٔخبؼشٜ ثٝ ثذٖٚ

 

 

  
هعواری ّوساس 

 با اقلین

ّوساس هعواری 

 با اقلین

تَسعِ پایدار با 

 ًگاُ بِ اقلین

بزٍس فٌاٍری ّای ًَیي 

 ٍ عدم  تَجِ بِ اقلین

تقلیل هٌابع اًزژی 

 تجدیدپذیز

 آلَدگی در شْزّا

صدهات جبزاى ًاپذیز 

سَخت ّای فسیلی بِ 

 هحیط سیست



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

 دس ٞٛؿٕٙذ ٚ ٘ٛیٗ ٞبی فٙبٚسی اص اػتفبدٜ .اػت ظشٚسی أشی ػبختٕبٖ ٘یبص ٔٛسد ٞبی ا٘شطی تأٔیٗ ٔٙفٛس ٜة آٖ اص اػتفبدٜ ٚ تزذیذپزیش

 .ٔیىٙذ ثضسٌی وٕه آیٙذٜ ٞبی ٘ؼُ ٘یبص ثٝ تٛرٝ ٚ پبیذاس تٛػمٝ ثٝ الّیٕی ؼشاحی وٙبس دس ا٘شطی ٔصشف دس رٛیی صشفٝ

 ٔشحّٝ، ایٗ دس .داسد ػضایی ثٝ إٞیت صیؼت، ٔحیػ ثش ػبص ٚ ػبخت ٔٙفی پیبٔذٞبی وبٞؾ دس ؼشاحی، اص پیؾ ٞبی سیضیٜ ثش٘بْ ٚ ٞب الذاْ

 ٔحیػ ثٝ تشی وٓ آػیت ٚ وشدٜ ثشلشاس استجبغ خٛد ٔحیػ ثب حبِت ثٟتشیٗ ثٝ ػبختٕبٖ تب اػت اِضأی ٔحُ ا٘تخبة دس الّیٕی لٛاسض ثٝ تٛرٝ
 .اػت ظشٚسی ا٘شطی ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ٚ ا٘شطی ٔصشف ثٝ تش وٓ ٘یبص ثشای الّیٕی ٞبی ٚیظٌی ثٝ تٛرٝ ؼشاحی، ٔشحّٝ دس .وٙذ ٚاسد

 ثب آٖ، اص وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ ؿشایػ تغییش ثب ػبختٕبٖ ا٘ؽجبق وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اػت ٟٔٓ پبیذاس تٛػمٝ دس پزیشی ا٘مؽبف سٚیىشد ثب ؼشاحی
 ٌیشی ؿىُ ثشای .ثبؿذ پبػخٍٛ ػبوٙبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٘یبصٞبی اص ٚػیمتشی دأٙٝ ثٝ ٚ ؿذٜ ٔٙؽجك رذیذ ؿشایػ ثب صٔبٖ صشف ٚ ٞضیٙٝ وٕتشیٗ

 ٞب آٖ دس ٌبسیَ اٖػٝ یب ٔشاحُ ایٗ ثٝ تٛرٟی ثی ٚ ؿٛد ؼی ػبخت ٚ ؼشاحی ٔؽبِمبت، سیضی، ثش٘بٔٝ ؿبُٔ ٔختّفی ٔشاحُ ثبیذ ػبختٕبٖ
 اص اػتفبدٜ دس سا دلت ٟ٘بیت الّیٓ، ثب ٕٞبًٞٙ ؼشاحی ٚ صحیح سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ٔؽبِمٝ ثب تٛاٖ ٔی س٘تیزٝد .ؿذ خٛاٞذ ٔـىالتی ثشٚص ػجت

 ٔشحّٝ ایٗ ؼی دس دلیك ٔؽبِمبت ثب صیشا اػت، ٚػبص ػبخت ٞبی ثخؾ تشیٗ ٟٔٓ اص ینی ؼشاحی فشایٙذ . ثشد سان ثٝ ٞٛؿٕٙذ ٞبی فٙبٚسی
 .وشد ؿٙبػبیی سا آیٙذٜ دس ٕٔىٗ ٔـىالت تٕبْ ٔیتٛاٖ

 ٚػبص ػبخت ٞبی فٙبٚسی اص ٘بؿی یب داس٘ذ ػبختٕبٖ ٘بٔٙبػت ؼشاحی دس سیـٝ یب اغّت ثشداسی، ثٟشٜ دٚساٖ اص حبصُ ٞبی آِٛدٌی ٕٞچٙیٗ
 اؿبسٜ ٞب آٖ ثٝ صیش دس وٝ اػت ٔؽشح پبیذاس تٛػمٝ دس اػبػی اصُ چٙذ سلبیت ؼٛسوّی ثٝ .ٞؼتٙذ ػبختٕبٖ ٘بٔٙبػت ارشای ٚ ٘بٕٞبًٞٙ

 :اػت ؿذٜ

  ا٘شطی؛ ٔٙبثك ثٝ وٓ ٘یبص ثب ؼشاحی ٚ ؼجیمت ثب تمبُٔ
 خٛسؿیذ؛ ٚ ثبد ٔب٘ٙذ تزذیذپزیش ا٘شطی ٔٙبثك اص اػتفبدٜ

 ا٘شطی؛ ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ٚ أٙیت استمبی ٔٙفٛس ثٝ ٞٛؿٕٙذ ٞبی فٙبٚسی اص ٌیشی ثٟشٜ
 اوِٛٛطیىی؛ ػالٔت ٚ ارتٕبلی تمبٔالت ثشای ثؼتٝ ٚ ثبص فعبی تمبُٔ . فعبٞب؛ تؽجیك ٚ ٌؼتشؽ لبثّیت ٚ پزیشی ا٘مؽبف

 تزذیذ؛ ٚ ػبخت چشخٝ دس ا٘شطی ٔٙبثك ظبیمبت ٞذایت
 ػبختٕب٘ی؛ ظبیمبت ٔذیشیت 

 خـه؛ ٔصبِح ٚ ؼشاحی ٔذٚالس ٞبی سٚؽ اص اػتفبدٜ دس ػمی ٚ اثٙیٝ ٔزضاػبصی
 التصبدی؛ ٚ ارتٕبلی أٙیت تبٔیٗ
 تأٔیٗ ثشای ٘ٛیٗ ٞبی سٚؽ وبسٌیشی ثٝ ٚ الّیٓ ثب ٕٞؼبص ؼشاحی ثٝ تشی ثیؾ تٛرٝ ٔحذٚد، ؼجیمی ٔٙبثك ٌشفتٗ ٘فش دس ثب اػت أیذ

 .ؿٛد پزیش تزذیذ ٞبی ا٘شطی ؼشیك اص ا٘شطی
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