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 زیست محیط با سازگار اسماوخراش طراحی

 )ومًوٍ مًردی تحلیل آسمان خراش َای سیذوی( 

 ایمان احمذيوذی

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خمیه ،داوشجًی کارشىاسی ارشذ معماری

 

 چکیذٌ :

اهسٍشُ تا افصایؽ جوقیت ٍ غاخت آغواى خساؼ ّا ٍ کاّؽ هٌاتـ تجدید ًاپذریسنًیاش تذِ عسا ذ     

یدازن ّواٌّگ ٍ غاشگاز تا عثیقت تیؽ اش پیؽ ا ػذاظ هذ  ؾذَمع هقوذازی پایذداز تذا       تٌاّای پا

ؾٌاخت هحیظ ٍ تِ ٍجَم آٍزمى هقوازی غاشگازی تا عثیقت اش هیصاى اتالف اًسضی مز غاختواى ّا 

ه  کاّد ٍ آغایؽ تیؿتسی تسای ؾْسًٍداى  اقل تِ ٍجَم ه  آٍزمع ایي ًَؿ عسا ذ  تذس تقاهذل    

کِ  هیداً  اغت -تـ عثیق  تاکید فساٍاً  مازمع زٍؼ تحقیق ایي هقالِ کتاتخاًِ ایتیي اًػاى ٍ هٌا

مز آى تِ هقایػِ ی ؾاخف ّای  اش هقوازی پایداز ؾاهل ًَزن تَْیِنجْت مّ  غاختواىن هكذال   

ًوان تاشؾَّان فسم ًوا مز آغواى خساؼ ّای ؾْس غذیدً  هذ  پذسماشینع اغذت امُ اش هٌذاتـ اًذسضی       

اًٌد اًسضی خَزؾیدن اًسضی تام ٍ ععع ٍ ّوچٌیي اغت امُ اش ًَز عثیقذ ن تَْیذِ ٍ   ذؼ    تجدیدپریس ه

 اًسضی جْت قسفِ جَی  ٍ کٌتسل اتالف  سازت  اش هَازم اقل  ایي ًَؿ هقوازی اغتع

 کلمات کلیذی   

 هقوازی اقلیو نآغواى خساؼنغیدً نپایداز هقوازی
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 .مقذم1ٍ

ػت کِ ًػثت تِ ٍیطگ  ّا ٍ ؾسایظ هحیغ  ٍ هکاً  پاغخگَ اغذتعٍ اش قاتلیذت ّذای تػذتس     هقوازی پایداز زا ه  تَاى هقوازی ماً

 خَم مز زاغتای ایجام ؾسایظ هغلَب اغت امُ تْیٌِ ًوایدعیقٌ  کوتسیي قدهات زا تس هحیظ  

گذس هقوذازی هٌحكذس تذِ     شیػت مازمعفالٍُ تس ایي ًػثت تِ تغییساتنؾسایظ ٍ ًیاشّاناًغثاق پریس ٍ تداٍم پریس اغت ٍ تذِ فثذازت می  

 فسمی کِ مز ضوي تَجِ تِ ًیاشّای شیثای  ؾٌاخت  تا ؽسفیت ّای عثیق  ٍ اکَلَضیک تػتس خَم ًیص هٌغثق اغتع

مز تیؿتس ًقاط جْاىنغاتقِ ای عَالً  مازمعمز ٍاقـ اهسٍشُ تَجِ تِ اقلین ّوَازُ مز عسا   غذاختواى  اش عسف  هقوازی اقلیو  ًیص 

تعتا ؽَْز هقوازی هدزى ٍ اغت امُ اش تجْیصات تَْیِناّویت اقلین مز هقوازی هَز م کن تَجْ  قساز گسفت ٍ اقل  هْن تَمُ اغّا 

الگَّای یکػاً  تسای ًقاط هختلف مًیا تا ؾسایظ هتٌَؿ اب ٍ َّای  اغت امُ ؾدعٍل  تا تَجِ تِ کاّؽ هٌاتـ پایذاى پذریس اًذسضی اش    

یس غَخت ّای فػیل  تِ هحیظ شیػذت اش غذَی میگذس نتَجذِ تذِ اقلذین ٍ عسا ذ         یک غَ ٍ الَمگ  ؾْسّا ٍ قدهات جثساى ًاپر

 اقلیو  تاز میگس مز قسى تیػتن زٍاج یافتع

غاخت تٌاّانغاختواى زا مز تساتس اتالف اًسضی هجْص ه  کٌد ٍ مز تقض  هَازم جرب اًسضی ّای عثیق  زا مز غاختواى هوکي هذ   

ٍ َّای  زا تدٍى ًیاش تِ قسف اًسضی غَخت ّای فػیل  ایجام ه  کٌد تا تَجذِ تذِ زؾذد     ٍ یا اهکاى تْسُ گیسی اش ؾسایظ آبغاشم 

جوقیت ٍ ؾْسًؿیٌ ن زاّثسم تلٌدهستثِ غاشینمزشهاى  اضس زٍاج یافتِ اغتعتِ فلت تجویذـ کذازتساى مز غذغح  هحذدٍم ٍ تْذسُ      

ایدازی مز فسایٌد عسا   ٍ هس لذِ تْذسُ تذسمازی هذَزم     هٌاتـ اًسضی مزغاختواى ّای تلٌدنالشم اغت تا زٍیکسم پ گیسی قاتل تَجِ اش

 عتَجِ قساز گیسم

مز غیدً  چٌدیي اغواًخساؼ تا زٍیکسم هقوازی پایداز مز هحل ّای  خاـ مز غیدً  عسا   ؾدُ اًذد کذِ خذظ اغذواى شیثذای       

ًَزنجْت مّ  غاختواىناًسضینفضذای  تسای ایي ؾْس تِ ٍجَم اٍزمُ اًدعتقد اش تسزغ  ٍ تٌؾین ؾاخف ّای هقوازی پایداز اش قثیل : 

غثصنهكال  ٍعععؾاخف ّای فَق مز ًوًَِ ّای اًتخاب ؾدُ تا هؿاّدُ ٍ پسغؽ  ضَزی ًگازًدُ اش تٌاّای هرکَز هَزم تسزغ  قذساز  

 گسفتِ اغتع

 .بررسی الگًی معماری پایذار در طراحی اقلیمی2

پ  ایجام  فضای  اًػاً  ٍ غاشگاز تذا هحذیظ شیػذت اغذتعایي      هقوازی هتٌاغة تا اقلین ضوي ازشؼ گرازی پیؿسفت تکٌَلَضی مز

هقواز پاغخ هثثت ه  مٌّد ٍ افق  ّػتٌد کِ اًػاى زا پیؿسفت ّای تکٌَلَضی ّوَازّگاهْای  ّػتٌد کِ تِ ایدُ ّای تلٌدپسٍاشاًِ 

 تْغثیقت ًصمیکتس هیگسماًٌدع

 س خالقِ کسم :تِ عَز کل  هقیازّای زغیدى تِ پایدازی زا هیتَاى مز هَازم شی
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ع  ؼ اًسضی :  داقل ًیاش تٌاّا تِ غَخت فػیل )اهکاى پریس تَغغوكال  ٍ تکٌَلَضی جدید(تا ّدف کاّؽ اثسات هخذسب شیػذت   1

کذاّؽ غیػذتن   هحیغ  تَغظ کازتسم اًسضی ّای پاکنتَْیِ هغثَؿ ٍ قسفِ جَی  مز فضاّانکازتسم اًسضی ّای تجدید پریس تذسای  

   تٌاّای َّؾوٌد هاًٌد تسهَغتات  ػاظ ٍ غٌػذَزّای زٍؾذٌای  کٌتذسل ؾذدُ تذا تسًاهذِ زیذصی        ّای گسهایؽ ٍ غسهایؽنعسا

 کاهپیَتسیع

 عکاز تا اقلین :عسا   تٌاّا تسای کاز تا اقلین ٍ هٌاتـ عثیق  اًسضی)تاتـ فسم تٌا ٍ هَققیت قسازگیسی اىنایجام تَْیِ عثیق ( 2

یذاش تذِ هٌذاتـ جدیذدنتاشیافت هكذال  یافضذاّا هاًٌذد تایذل ّذای غذق             عکاّؽ هٌاتـ جدید: عسا ذ  تٌاّذا مز جْذت کذاّؽ ً    3

 اکَغتیکنکازتسم هكال  مٍغتداز هحیظ شیػت اش لحاػ اًػاى ٍ هحیظ شیػت 

 ت:مز قالة تَپَگساف نلٌد اغکیپ ٍ ؾیةنتستسی تام غثص تِ تام اغ الت ٍ تایل ؾدُ  عا تسام تِ غای4

 ّای تَه  تِ ملیل ّواٌّگ  تا اقلین   :کاؾتي ًْالعا تسام تِ هحیظ شیػت عثیق 5 

 

 پایذاری در ساختمان َای بلىذ مرتبٍ جایگاٌ.3

هػایل  اش قثیل افصایؽ جوقیتنًیاش تِ اغکاى تیؿتس هسمم مز ؾْسّانضذسٍزت اغذت امُ تیؿذتس اش شهذیي مز     مز قسى تیػتن هیالمین

هسمم تسای غکًَت ٍ یا کاز مز هساکص ؾذْسّا ٍ ضذسٍزت    هساکص پس تساکن ؾْسّانضسٍزت تاشغاشی ٍ ًَغاشی مز هٌاعق ؾْسینتقاضای

کاّؽ ّصیٌِ ّای ًاؾ  اش گػتسؼ افق  ؾْسّا ٍ ضسٍزت کاّؽ ّصیٌِ ّای ًاؾذ  اش گػذتسؼ افقذ  ؾذْسّا ٍ ضذسٍزت کذاّؽ       

تذصز   ّصیٌِ ّای ًاؾ  اش گػتسؼ افق  ؾْسّا جصٍ فَاهل  تَمُ اغت کِ غاخت تٌاّای تلٌد زا تِ فٌَاى یک ضسٍزت مز ؾْسّای 

ّس یک تا تاکید تس جٌثِ خاـ ایي پدیدُ زا هَزم تایید یذا  "تلٌدهستثِ غاشی "جْاى هغسح ًوَمُ اغتعاًدیؿِ ّای هخالف ٍ هَافق 

 اًتقام قساز مامُ اًدع

 % هكسف اًسضی مز تسج ّا تاتـ هكال  هَزم اغت امُ ه  تاؾدع12-22ع تَجِ تِ کازتسم اًسضی مز عسا   تسج ّای پایداز : 1

 % هستَط تِ زٍؾٌای  ه  تاؾدع22% هكسف اًسضی هستَط تِ اغاًػَزّا  ٍ 12 ع2

 ع تاش کسمى پٌجسُ تسای تَْیِ ٍ ایجام زٍؾٌای 3

 کازتسم گسهایؽ خَزؾیدی غیس فقالنجسم  سازت نفایق کازی  سازت  هٌاغةن ًَز عثیق  زٍشناًسضی تام ع4

 عکازتسم پٌل ّا مز تام ّا ٍ ًواّا5

  اًسضی ی اقلیو  تا عسا   خَب تسای قسفِ جَی  مز هكسفع اغواى خساؼ ّا6
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 ع الواى ّای عثیق  هْاز ؾدُ تسای افصایؽ پایدازی مز غاختواى ّاع7

 گسهایؽ اشام -

 غسهایؽ اشام -

 ًَز زٍش -

 گواًِ ّای خٌک کٌٌدُ -

 جوـ اٍزی اب تازاى -

 اًسضی خَزؾیدی -

 ًیسٍی تام )تاثیس فسم تسج ّا( -

 حات عثقات ٍ ازت اؿ غقف ّا :عتاثیس فوق ق 8

 ق حات تصز  عثقات : اقتكامی 

 عکازتسم ًوا ٍ اغتساکچس تِ فٌَاى جسم  سازت 9

 عتسکیة گسها ٍ اًسضی :تافث قسفِ اقتكامی ٍ کاّؿتَلید گاش می اکػید کستي12

 

 . اقلیم استرالیا ي طراحی پایذار مطابق با اقلیم4

ػتاى هالین مازمعمز توام فكَل غال تازاى ه  تازمنتِ ملیل هجاٍزت تا اقیاًَظ اب ٍ ّذَای  اغتسالیا ٍ ؾْس غیدً  تاتػتاى گسم ٍ شه

 32زٍش اش غذال مهذای تذاالی     14غاًت  گسامعتِ عَز هتَغظ تیؽ اش 6ع18-8ع25گسهتسیي هاُ ضاًَیِ اغت تا مهای تیي هقتدل مازمع

مزجذِ غذاًت  گذسام گذصازؼ ؾذدُ       2امعغذسمتسیي مهذا   مزجذِ غذاًت  گس   8-2ع16مزجِ اغتعغسمتسیي هاُ جَالی اغت تذا مهذای   

 اغتعمزایي کؿَز هقوازی ٍ ؾْسغاشی پایداز تس اغاظ اقَل شیس عسا   ه  ؾَم:

 عی تسای اغت امُ تْیٌِعتَجِ تِ اقَل غاختواى غاشی غٌت  تسای قصفِ جَی  مز هكسف اًسض1

 ي مایو  ٍ تك یِ کٌٌدُ ٍ هقتدل کٌٌدُ َّاعکازتسم مزختاى ٍ تَتِ ّای ّویؿِ غثص کن ازت اؿ تِ فٌَاى تامؾک2

 عکازتسم اًسضی خَزؾیدی)فقال ٍ غیس فقال(3
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 عزًگ)غغَ داخل  ٍ خازجیثٌاّا(4

 عکاّؽ  سازت اکتػات  تسای خٌک کسمى فضاّا مز تاتػتاى)فایق کازیناًتخاب قحی  پٌجسُ(5

 مز هکاً  کِ ًَز خَزؾید ایجام هصا وت ه  کٌدع عغایِ کسمى ًَزگیسّا6

 عکازتسم پاغیَ ٍ ایجام جسیاى َّای خٌک مز ؾة7

 ععسا   تسای اًػاىنتاکید تستقاهل تیي اًػاى ٍ جْاى عثیق 8

 

 .بررسی ومًوٍ َا5

City Group Center1. 

غاختواً  امازی تجازی تا تکٌَلَضی هدزى ٍ زفایت اغتاًدازمّای هحیظ مز هسکص ؾْس غذیدً  تٌذا ؾذدُ اغذتعایي غذاختواى تذِ       

ی تاکػ  ٍ هسکص هتسٍی ؾْس ًصمیک تَمُ ٍ تِ ملیل اغت امُ تْیٌِ اش اًسضی ّن تسای غاکٌاى ٍ ّن تسای هحذیظ هٌاغذة   ایػتگاُ ّا

 اغتع

پازکیٌذگ   252هتذس هستذـنتیؽ اش    17222-19222هتس هستـنعثقات تصز  ٍ کازا تیي  74222فضایامازی تا هتساض عثقِ  41مازای 

 عثقِ فسٍؾگاُناغاًػَزّای کَتاُنهتَغظ ٍ تلٌد ه  تاؾدع4تسای غاگٌاى ٍ هساجقاىن

امازی تا پالى اشام ٍ هٌقغذف تذسای   اغایؽ مز فضانمید ّای فال نالت  ّای ؾ اف ٍ شًدُنهجْص تَمُ ّس عثقِ تِ ًَز عثیق نفضاّای 

 کازتسی ّای هختلفنپازک ٍ فضای غثصاعساف ٍ خَزؾید گسم ٍ ععع اش اهکاًات ایي هسکص ّػتٌدع

 عًَز1

 تَغظ فسٍ زفتگ  ایجام ؾدُ مز پٌجسُ ّا ٍ غایثاى ّا ٍ غایثاى ٍزٍمیع  ایجام غایِ تسای زغیدى تِ اغایؽ  سازت   -

  قل  غاختواى اش عسیق ًواًَزگیسی عثیق  کل  فضاّای ا -

  قسفِ جَی  اًسضی هكسف  تسای زٍؾٌای :کازتسم زٍؾٌای  َّؾوٌد تسای قسفِ جَی  مز هكسف اًسضی -

 عجْت مّ  غاختواى2

    داکثس هقیاظ ماخل  قساز گسفتِ مز هقسل ًَز عثیق   -



  معمارایران سراسری اوجمه های صىفی مهىدسان کاوًن

 همایش بیه المللی معماری،عمران ي شهرسازی در هسارٌ سًم

 49تیر ماٌ  -تهران 

 

   تَجِ تِ مغتسغ  ّا -

   تَجِ تِ هیصاى غایِ اًداشی تٌاّای هجاٍز -

  ٌا تسای کاز تا اقلین ٍ هٌاتـ اًسضیعسا   ت -

 عاًسضی تجدید پریس3

 اغت امُ اش اًسضی تجدید پریس)پٌل ّای خَزؾیدی( -

  عفضای غثص4

  ًصمیک  تِ پازک ّا ٍ فضاّای غثص عثیق  -

  قذَت  هذ    فضای غثص هحَعِ فاهل زعَتت شای نکاّؽ مها ٍ تاتؽ ًَز ٍ ایجام غایِ مز تاتػتاى ٍ کاّؽ الَمگ  َّا ٍ الذَمگ  -

   تاؾدع

فاهل کاّؽ ذخیسُ ٍ ّدایت گسها ًػثت تِ هكال  ًوا ٍ کف هحَعِ ایي غذاختواى تذا قسازگیذسی مز هسکذص ؾذْس ٍ هجذاٍزت تذا         -

ایػتگاُ ّای  ول ٍ ًقل فوَه  اش ایجام الَمگ  تَغظ هساجقیي خَم ه  کاّد ٍ تواه  فضاّای امازی هجْص تِ ًَز عثیقذ  تذَمُ   

  اغت امُ ه  کٌٌدعٍ اش اًسضی خَزؾید 

 

 World Tower2 -5 -مانتساخ  

 CBD یک اثس ت  هاًٌدنتلٌدتسیي ٍ تسجػتِ تسیي تسج هػکًَ  غیدً  تا ًواّای  یست اًگیصناهکاًات هدزى ٍ لَکعنتِ     غذیدً  

 عثقِ کِ مز قلة ؾلَغ    79غَیت تجازی مز  82اپازتواى  یست اًگیص ٍ  664هتس کِ اش  234ازت اؿ 

خَاتِ ٍ اپازتواى ّای تصزگتس ّػتٌد ٍ تِ کف ّای تاؾکَُنکف تا غقف ؾیؿذِنماکت ّذای    3ٍ  2ن1اًد کِ ؾاهل اتاق ّای تٌا ؾدُ 

 ٍ ایٌتسًت پسغسفت هجْص ه  تاؾٌدعتَْیِ عثیق  تا کٌتسل اً سامین تالکي ّانتلَیصیَى 

 عًَز1

   غت امُ زا ماؾتِ تاؾدع داکثس اغاختواى عَزی عسا   ؾدُ کِ تواه  اپازتواى اش ًَز عثیق   -

   ایجام غایِ تاى تسای زغیدى تِ اغایؽ  سازت  مز اکثس پٌجسُ ّا -

  ًوای پلِ ای تسای  داکثس اغت امُ اش ًَز ٍ قسفِ جَی  مز هكسف اًسضی -
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 عتَْی2ِ

  هجْص تِ غیػتن تَْیِ هغثَؿ مز تواه  عثقات تا کٌتسل ؾخك  تسای قسفِ جَی  مز هكسف اًسضی -

 ِ غیػتن تَْیِ عثیق هجْص ت -

 ضسٍزت تَْیِ : تَجِ تِ کی یت َّای خازج  تِ ملیل قسازگیسی مز گسُ ؾْسی -

 زفایت اغتاًدازم  -

 کاّؽ هكسف غَخت ّای فػیل  -

 کاّؽ تَلید گاشّای گلخاًِ ای ٍ االیٌدُ ّا   -

 هجْص تِ تَْیِ َّا مز تواه  فكَل-

 عجْت مّ  غاختواى 3

 ز گسفتِ مز هقسل ًَز عثیق  داکثس هقیاظ ماخل  قسا -

 تَجِ تِ مغتسغ  ّا )ًصمیک تَمى تِ ایػتگاُ ّای  ول ٍ ًقل فوَه ( -

 قسازگیسی  داکثس غغَح هؿسف تِ افتاب تسای اغت امُ اش ًَز خَزؾید مز شهػتاى  -

 عاًسضی تجدید پریس4

 اغت امُ اش اًسضی خَزؾیدی)اًسضی کازا( -

 عفضای غثص5

   هجْص تِ تاك غاختواً  -

 فضای غثص فاهل کاّؽ الَمگ  َّا ٍ الَمگ  قَت  -

ایي غاختواى تا قسازگیسی مز هسکصتَزیػت  ٍ هجاٍزت تا تٌدز ٍ پازک ٍ ایػتگاُ ّای  ول ٍ ًقذل فوذَه  اش الذَمگ  هحذیظ هذ       

 هحیظ غاشگاز اغتعکاّد ّوچٌیي فسم ًوانهكال  ٍ تکٌَلَضی ّای تِ کاز زفتِ مز هكسف اًسضی قسفِ جَی  ه  ؾَم ٍ تا اقلین ٍ 
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Bligh Tower3 -5 -مان تساخ 

عثقِ تسای کازتسی ّای امازی تا ازتثاعات افق  ٍ فوَمی تیي عثقات ٍ غغ  تاالی  اش مغتسغ  تِ ًَز عثیقذ  زٍش هذ     27مازای 

یذس عثقذات تذسای    ع ًوای تٌا مٍ پَغتِ ٍغتَى ّای جدا اش ًوا ٍ اتسیَم غستاغسی مز ازت اؿ کل تٌا عسا ذ  ؾذدُ ٍ عسا ذ  ًؾ   تاؾد

هجْص تذِ اهکاًذات زفذاّ  ٍ ت سیحذ  اش قثیذل کافِنفضذای هساقثذت اش        زغیدى تِ  داکثس فضذای کذاز مز ًؾذس گسفتذِ ؾذدُ اغذتع      

کَمکناهکاًات پازکیٌگ تسای اتَهثیل ٍ مٍچسخِنپریسؼ ٍ فضاّای خاـ مز ّس عثقِ تا تساظ ّذای جذرب هیثاؾدعمغتسغذ  تذِ     

اغاًػذَز جداگاًذِ تذسای     2اغاًػَز اختكاق  جْت غسٍیع مّ  تذِ عثقذاتن    1ای هساجقیيناغاًػَز تس 7عثقات اش عسیق ٍجَم 

اغاًػَز ؾیؿِ ای کِ مز فضای اتسیَم جاًوای  ؾدُ اًدعمغتسغ  اغاى تِ  ول ٍ ًقل فوَه  اش عسیق ٍجَم مغتگاُ  4پازکیٌگ ٍ 

هٌحٌ  ؾکل مز ّوکفنتافث ایجام مغتسغ  زا ذت   هتسٍ ٍ ایػتگاُ ّای اتَتَظ مز ًصمیک  تٌا قَزت ه  گیسم ٍ فضای فوَه  ٍ

 عتیي مٍ خیاتاى هجاٍز تسج ؾدُ اغت

 عًَز1

ایي ًوای ؾیؿِ ای ًَز عثیق  زا تِ ماخل غاختواى هٌقکع هیکٌد ٍ ایذي هذَزم اش کذاز آهذدتسیي زٍؼ ّذای قذسفِ جذَی  مز         -

 هكسف اًسضی مز غاختواى ّای تلٌد هستثِ ه  تاؾدع  

 ع   تِ کِ تِ قَزت کاهپیَتسی ٍ اش عسیق غایثاى ّای خَزؾیدی هحافؾت ه  ؾًَدًوای ؾیؿِ ای مٍ پَغ -

 عتَْی2ِ

غیػتن ّیثسیدی هجوَفِ تسکیث  اش  جن َّای هتغیس تا غیػتن تَْیِ َّای غسم ه  تاؾد کِ تافث  ذداکثس غذغ  اغذایؽ ٍ     -

 کاّؽ هكسف اًسضی ه  ؾَم ع

کِ مز کل ازت اؿ تٌا ٍجَم مازم ٍ َّای تاشُ ٍ  ع تاشگ  زا مز توذاه  عثقذات    اتسیَم هسکصیتَْیِ عثیق  فضاّای کاز اش عسیق  -

   فساّن ه  ًوایدع

 عجْت مّ  غاختواى3

  ًوای مٍ پَغتِناتسیَم غساغسی ٍ ؾکل تیض  تٌا  داکثس جٌثِ ّای هحیغ  زا امغام کسمُ اغتع -

ایذي ًذَؿ عسا ذ  تصزگتذسیي مغتسغذ  زا تذِ ًوذای         چسخؽ تٌا یک هصیت هْن مز هَزم مید ماخل تِ خازج هحػَب ه  ؾَمعٍ -

 ؾوال  ٍ مغتسغ  تْیٌِ تِ ًَز عثیق  ٍ مید مز تواه  عثقات زا ایجام ه  کٌدع  

 ٍجَم میدّایقال  ٍ تا ؾکَُ تِ ؾْس کِ تا ٍجَم ًوایؿیؿِ ای غستاغسی اش گ تا غقف تِ خداکثس هیسغدع -
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 عاًسضی تجدید پریس4

زاًِ کِ تا اغت امُ اش گاش ٍ اًسضی خَزؾیدی تافث تَلید ٍ تاهیي گسهایؽنغذسهایؽ ٍ الکتسغذیتِ هذ     اغت امُ اش یک غیػتن ًَ اٍ -

 ؾَمع

مز تاالی غاختواى یک غسی کلکتَزّای خَزؾیدی هٌحٌ  ٍاز ٍجَم مازًد کِ اًسضی هَزم ًیاش غیػتن خٌک کٌٌدُ زا فساّن ه   -

 کٌٌدع  

مزقد  92اًَاؿ گیاّاى تصییٌ  کِ مز غساغس تٌا اغت امُ ؾدُ تکاز ه  زٍم ٍ مز ًتیجِ  تاشیافت اب تازاى: ایي تاشیافت جْت اتیازی -

   ٍ چسخِ اب تاهیي خَاّد ؾدعاش ًیاشّای اب هجوَفِ اش عسیق تاشیافت 

   فاضالب ٍ تاشیافت اب غیاُ : ایي اب ًیص اش عسیق غیػتو  هجْص تاشیافت ؾدُ ٍ مز کاّؽ هكسف اب غاختواى هَثس ه  تاؾدع -

NARBES Energy   ِمز مزجِ تٌدی ٍ  5ٍ مازای زتثGreen Star  ِمز مزجِ تٌدی6مازای زتث  

 عفضای غثص5

 تٌا فضای  تاش تا تساغ  تصز  ٍ تاك شهػتاً  ٍ تا میدی شیثا تِ تٌدز ؾْس 15عثقِ  -

یؿِ ّذای جذدازُ ًوذا کذِ تذا      کِ یک فضای ٍغیـ تسای ت سی  ایجام کسمُ اغتعایي قػوت تَغظ ؾ 28تساظ پؿت تام مز عثقِ  -

 هتس اماهِ مازًد پَؾاًدُ ؾدُ اغتع 12ازت اؿ 
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 .وتیجٍ گیری6

اًدیؿِ تسج غاشی ع   یات خَمنّوَازُ اش غَی قا ة ًؾساى هػایل اقتكامیناجتواف  ٍ کالثدی هَزم تحلیل ٍاقـ ؾدُ اغذتعتا  

تعهقوازی اقلیو  ًیذاش اًػذاى اهذسٍشمز هقاتذل پیاهذدّای      ایي  ال  ضَز ایي پدیدُ تداٍم ماؾتِ ٍ تِ فسقِ فقالیت خَم افصٍمُ اغ

خغس جْاى قٌقت  ٍ هكسف  فكس  اضس اغت کِ   ؼ ٍ  ساغت اش هٌاتـ عثیق  ٍ تَجِ تِ ّوػاشی تا اقلذین ٍ ؾذسایظ هحیغذ     

ی اش هٌذاتـ  هَضَؿ اقل  اى اغتعّدف اش عسا   غاختواى ّای پایداز کاّؽ اغیة اى تس زٍی هحیظ اش ًؾس اًذسضی ٍ تْذسُ تذسماز   

 عثیق  کِ ؾاهل قَاًیي شیس ه  تاؾد اغت : 

 کاّؽ هكسف هٌاتـ غیس قاتل تجدید  ع1

 عتَغقِ هحیظ عثیق 2

 ع رف یا کاّؽ هكسف هَام غو  ٍ یا اغیة زغاًدى تِ عثیقت مز قٌقت غاختواى غاشی3
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