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 راّکارّای اکَتکٌَلَصیک در طزاحی بٌاّا با رٍیکزد حفظ هحیط سیست 

 

 
1هْسا فَالدی
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  ،ٍاحذ وشهاىداًـگاُ آصاد اػالهی  ،داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ هؿواسی -2        

  ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ وشهاى ،داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ هؿواسی -3  

 

 

 

  چکیدُ
طشاحی ػاختواى تا سٍیىشد تَػؿِ پایذاس وِ تَػؿِ پایذاس تِ هؿٌی جلَگیشی اص اتالف اًشطی ٍ آلَدگی هی تاؿذ. ها دس  

ؿاّذ ػاخت ػاصُ ّای صیادی ّؼتین وِ اصلحاظ اػتحىام ٍ صیثایی هؿایثی دس آًْا دیذُ ًوی ؿَد. ایي دٍسُ اص صهاى 

دالیل  ٍلی هتاػفاًِ ؿاّذ تشخی تی تَجْی ّا دس ایي تٌاّا ّؼتین. هْوتشیي آًْا تحث تَػؿِ پایذاس اػت. اص هْوتشیي

صٌؿتی ؿذى اػت. ایشاى تِ ؾٌَاى وـَسی دس حال اتتال تِ تیواسی ّای سٍحی ٍ سٍاًی دٍسی اًؼاى اص طثیؿت تِ ٍاػطِ 

ًیاصی   ٬افضٍى اص هٌاتؽ اًشطی تجذیذ ًاپزیش تَػؿِ تا داسا تَدى هٌاتؽ غٌی اًشطی ّای تجذیذ پزیش ٍ ًیض تا اػتفادُ سٍص

ػاصی  هثشم تِ تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی ٍ تشًاهِ سیضی ّای خشد ٍ والى دس ایي صهیٌِ داسد. یىی اص ساّىاسّای تْیٌِ

اػت. سٍیىشدی وِ ًتایج آى دس ًیل تِ اّذاف تَػؿِ پایذاس  طشاحی ػاختواى ّا تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیىی  ٬هصشف اًشطی

ّوچٌیي تِ تشسػی ٍضؽ هَجَد دس ایشاى   ٬اثثات ؿذُ اػت. ایي پظٍّؾ تا تشسػی هصادیك ػاخت ٍ ػاص اوَتىٌَلَطیه

   هی پشداصد. 

 

 

  هؿواسی پایذاس ٬تَػؿِ پایذاس   ٬تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی ٬طیاوَتىٌَلَ کلیدی: ّای ٍاصُ
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 هقدهِ  -1
اًؼاى اص تذٍ پیذایؾ، دس پی اػتحصال هٌاتؽ دس جْت اػتفادُ ٍ سفاُ خَیؾ تَدُ اػت. سفاّی وِ تاا تاش ّان صدى تؿاادل     

تا اًمالب وـاٍسصی ٍ پاغ اص   طثیؿت، ٍاسد ًوَدى آلَدگی ّای هختلف تِ هحیط صیؼت ٍ آػیة تش پیىشُ آى ّوشاُ ؿذُ اػت.

هیالدی، دٍسُ اػتفادُ تی حذ ٍ هشص اًؼاى اص هٌاتؽ طثیؿی تذٍى تَجِ تاِ تاَاى    1851تا  1711آى اًمالب صٌؿتی دس ػالْای 

. پغ اص دٍسُ صٌؿتی ٍ پای گزاؿتي اًؼاى تاِ دٍسُ تىٌَلاَطی، آػایة ّاای     [1] هحیط ٍ آلَدگی ّای ًاؿی اص آى آغاص گشدیذ

ِ هحیط صیؼت ٍ هـىالت حاصل اص ایي آػیة ّا هَسد تَجِ دلؼَصاى هحایط صیؼات لاشاس گشفات، تاا جاایی واِ        ٍاسد ؿذُ ت

هتخصصیي تا ایجاد استثاطی هیاى تَػؿِ ٍ هحیط صیؼت، هثحث تَػؿِ پایذاس سا تا ّذف اػتفادُ اص هٌاتؽ طثیؿی تِ اًذاصُ تَاى 

هایالدی تاِ اتاذاؼ    1971شح ًوَدًذ ٍ دس اداهاِ، ایاي سٍیىاشد دس دّاِ     هحیط، ٍ لضٍم لاتل اػتفادُ تَدى آى تشای آیٌذگاى، هط

هفَْم اوَتىٌَلَطی دس چٌذ دِّ اخیش ؾلَم صیادی سا تحت پَؿؾ لشاس دادُ اػت. ایي . [2]هفَْهی تِ ًام اوَتىٌَلَطی اًجاهیذ

اع اػتفادُ اص تشتشیي تىٌَلاَطی  هفَْم دس طشاحی اتٌیِ تِ سٍیىشدی اطالق هی ؿَد وِ تا تَجِ تِ آى، طشاحی ػاختواى تش اػ

سٍص دًیا تا پیشٍی اص اصَل تَػؿِ پایذاس ٍ تا ّذف تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی ٍ تِ حذالل سػاًذى آلَدگی ّای صیؼات هحیطای   

تجلی ایي سٍیىشد، تیـتش دس ػاخت ٍ ػاص ّای وـَس ّای پیـشفتِ هـَْد اػت ٍ تَجِ تِ هٌػش ؿاْشی   . [3]اًجام هی گیشد 

تام ػیض ٍ دیَاس ػثض ٍ اػتفادُ اص اًشطی ّای پان اص هَاسدی اػت وِ حاصال تلفیاك هفااّین تَػاؿِ پایاذاس ٍ تَػاؿِ        تا ایجاد

 ؿْشی اػت.

اص هصادیك هْن حشوت دس ساػتای اّذاف تَػؿِ پایذاس، تَجِ تِ تْیٌِ ػااصی هصاشف اًاشطی اػات. دس پاظٍّؾ استاتیااى       

اى پشداختِ ؿذُ اػت. تْیٌِ ػاصی تِ ایي ًىتِ اؿااسُ داسد واِ اوَتىٌَلاَطی    ( تِ تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی دس ػاختو1381)

هخالف هصشف اًشطی ًیؼت تلىِ تِ دًثال جلَگیشی اص اتالف اًشطی اػت. ّوچٌیي اص اّذاف اوَتىٌَلَطی، واّؾ هصشف اًشطی 

ػاختواى، صٌؿت ٍ حوال ٍ ًمال تاِ    ًیؼت تلىِ اػتفادُ تْیٌِ اص اًشطی اػت. دس اصای ول اًشطی ّای هصشفی دس جْاى، ػْن 

% تَدُ اػت. الصم تِ روش اػت وِ اًشطی دس ػاختواى دس چْاس تخؾ ولی هصشف های ؿاَد واِ تاِ      25% ٍ  25%،  51تشتیة 

 15دسصذ ٍ هیضاى تلفاات اًاشطی ًیاض     15دسصذ، ٍػائل ٍ تجْیضات تا  45دسصذ، گشهایؾ ٍ ػشهایؾ تا  25تشتیة، سٍؿٌایی تا 

 اػت. ُ اػت.دسصذ تشآٍسد ؿذ

 

 

 

 

 هصادیق هَجَد در جْاى-2
 بزج ّای هزکش تجارت جْاًی در بحزیي -1-2

تِ ٍلَؼ  2118ًخؼتیي اػتفادُ اص اًشطی تاد تِ ؾٌَاى یه اًشطی پان دس ػاختواى هشوض تجاست جْاًی دس تحشیي دس ػال 

اػت وِ تَػط ػِ تَستیي تصَست هاَاصی   پیَػت. ایي تٌا وِ تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیىی طشاحی ؿذُ، ؿاهل تشج ّای دٍ للَیی

هگااٍات ػااؾت    1311تاا   1111(. ایي ػِ تَستیي تادی هَاصی، لاادس تاِ تَلیاذ    1ٍ ؾوَدی تا ّن هشتثط ؿذًذ )ؿىل ؿواسُ 

دسصذ اص اًشطی الىتشیىی هَسد ًیاص تاشج ّاا سا تااهیي های وٌاذ. اص دیگاش        15تا  11الىتشیؼیتِ دس ػال ّؼتٌذ وِ ایي هیضاى، 

ی ّای ایي ػاختواى ػاصگاس تا هحیط صیؼت، هی تَاى تِ ؾایك ّای ؿٌی ضاخیوی اؿااسُ ًواَد واِ دس ًماا  خااف دس       ٍیظگ

ػاختواى، اص ّذس سفت اًشطی جلَگیشی هی وٌذ. ّوچٌیي تٌا طَسی  طشاحی ؿذُ اػت وِ حذالل ػاایِ ٍ تاِ طثاؽ حاذاو ش     

دس ایي تٌا ًیض حذالل ّذس سفت اًشطی سا داسًذ ٍ تا اػاتفادُ اص سًا    اػتفادُ اص اًشطی خَسؿیذ سا داسد. پٌجشُ ّای اػتفادُ ؿذُ 

 .[4]ّای هات وِ اًشطی سا هٌؿىغ ًوی وٌٌذ، دهای هحیط  طَسی تٌػین ؿذُ اػت وِ ًیاص تِ هصشف اًشطی صیاد ًذاسد 
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 ( .Bicebahrain, n.d) . هزکش تجارت جْاًی در هٌاهِ، بحزیي1شکل شوارُ 

 

 

 

 

 در ایتالیا Bosco Verticaleبزج ّای  -2-2

یىی اص هؿشٍف تشیي ػاختواى ّایی وِ تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیىی ٍ هصشف تْیٌِ اًاشطی احاذاش ؿاذُ اػات، تاشج ّاای        

Bosco Verticale   دس ایتالیا اػت. ایي تشج ّا دس ؿْش هیالى یىی اص آلَدُ تشیي ؿْش ّای جْاى لشاس داسد اها ایي ػاصُ ّاای

تش واّؾ آلَدگی صَتی ٍ آلَدگی َّا، ًیاص ػاوٌاًؾ تِ اػتفادُ اص دػاتگاّْای خٌاه وٌٌاذُ سا ًیاض تاِ      ػثض غَل پیىش ؾالٍُ 

حذالل سػاًذُ اػت. چشا وِ تِ دلیل پَؿؾ گیاّی تی ًػیش، َّا دس اطشاف ایي تشج ًؼثت تِ هٌااطك دٍستاش خٌاه تاش اػات.      

(. 2 ؿاواسُ تاشای ػااوٌاى ساحات تاش واشدُ اًاذ) ؿاىل         ّوچٌیي ایي گیاّاى تا جزب رسات هؿلك ٍ ًَس ّای وارب، صًذگی سا

ّوچٌیي اص فاضالب ایي تشج ّا تشای آتیاسی ایي دسختاى اػتفادُ هی ؿَد ٍ ٍجاَد ایاي دسختااى اص ًػاش هٌػاش ؿاْشی تاشای        

 .[5]تاصدیذوٌٌذگاى ًیض یه هضیت هحؼَب هی ؿَد 
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 .(2112باشگاُ هٌْدساى ایزاى، )در هیالى، ایتالیا   Bosco Verticale. بزج ّای 2شکل شوارُ 
 

 

 

 

 

 در اًگلستاى CISبزج  -3-2

دس هٌچؼتش اًگلؼتاى اؿاسُ ًوَد. ایي تاشج   CISاص ًوًَِ ّای دیگش واستشد اًشطی ّای پان دس ػاختواى هی تَاى  تِ تشج 

ٌیي ایي تاشج داسای  (. ّوچ3پٌل ػلَل فتٍَلتاییه اػت وِ اًشطی الىتشیىی تشج سا تاهیي هی وٌٌذ )ؿىل ؿواسُ  7244داسای

دسصذ اًشطی هَسد ًیاص تشج سا تاهیي  11تَستیي تادی تشای جزب اًشطی تاد اػت. ایي تَستیي ّای تادی تِ تٌْایی هی تَاًٌذ  24

 .[6]ًوایٌذ
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 .(Solaripedia, 2114)هٌچستز، اًگلستاى  CIS. بزج ّای 3شکل شوارُ 

 

تواى ّاای ػاثض هؿاشٍف ّؼاتٌذ. ًوًَاِ ّاای صیاادی اص طشاحای         یا ػاخ Green Buildingػاختواى ّای هزوَس، تِ 

ػاختواى ّا تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیه ٍجَد داسد. ایي ًوًَِ ّا تا هَفمیت چـوگیشی وِ دس صهیٌِ تْیٌِ ػااصی اًاشطی داؿاتِ    

ِ، ٌَّص دس ایشاى جایگاُ اًذ، الگَی هٌاػثی تشای اًثَُ ػاصاى دس آیٌذُ خَاٌّذ تَد. لیىي ایي ًَؼ ًگشؽ تِ طشاحی ٍ ػاخت اتٌی

خَد سا پیذا ًىشدُ اػت. دس ایي پظٍّؾ تا جوؽ آٍسی اطالؾات اص هٌاتؽ هؿتثش ًػیش همالِ ّا ٍ وتة ؾلوی، ػؿی دس اسائِ ٍیظگی 

 ّای غالة یه ػاختواى پایذاس ؿذُ اػت.

ؿاذُ دس توااهی ػااختواى ّاا،     تِ طَس ولی تشای ػاخت اتٌیِ تایذ ضَاتطی سا سؾایت ًوَد. ؾالٍُ تش اصَل اػاػی سؾایات  

 ًىات صیش، تشای ػاختواى ّایی وِ تا سٍیىشد حفع هحیط صیؼت طشاحی هی گشدًذ، حائض اّویت اػت. 

 

 هعیار ّای طزاحی بٌا با رٍیکزد اکَتکٌَلَصیک -3
 هطابقت با اقلین -1-3

دس تحث ػاخت ٍ ػاص ػاصگاس تا هحایط   وـَس ایشاى تِ دلیل داسا تَدى اللین ّای هتٌَؼ، سٍیىشد ّای گًَاگًَی سا -1-1-3

صیؼت هی طلثذ. یىی اص هؿیاس ّای ػاخت ٍػاص تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیه، تَجِ تِ طشاحی اللیوی دس ّش هٌطماِ اػات. ٍاضا     

اػت وِ هصال  اػتفادُ ؿذُ دس یه اللین ؿشجی، دس اللین گشم ٍ خـه واسایی الصم سا ًذاسد ٍ هْوتاش ایاي واِ ایاي هصاال ،      

 تىاهل داًؾ تـش ًؼثت تِ ػاصگاسی صًذگی دس طثیؿت اػت.حاصل 

آالیٌذگی یه آالیٌذُ دس هحیط ّای هختلف هتفاٍت اػت. تشای ه ال آلَدگی صَتی دس اللین ّاای ػاشد ه ال     -2-1-3 

اللین ّاا   آرستایجاى تِ ًؼثت ػایش اللین ّا ووتش اػت. ّوچٌیي آلَدگی َّا دس اللین ّای تادخیض هاًٌذ هٌجیل تِ ًؼثت ػایش

 ووتش اػت.

 
 هکاى یابی هٌاسب -2-3

یافتي هحل هٌاػة تشای احذاش تٌا یىی دیگش اص هؿیاس ّای ػاخت ٍ ػاص تِ ػثه اوَتىٌَلَطیه اػت. تْتاش اػات تاشای    

س احذاش یه ػاختواى پایذاس، هجاٍست ّا ٍ حشین ّا تشسػی گشدًذ. ّوچٌیي تِ واس تشدى تجْیضات تَلیذ اًشطی پان ًاواسآهذ د

یه ػاختواى هَجة هی ؿَد وِ تا صشف ّضیٌِ اٍلیِ صیاد، تاصدّی هٌاػة سا اص دػت تذّین. تشای ه ال اگش تاَستیي تاادی دس   

 ساػتای تادغالة ًثاؿذ، ًوی تَاى اص ػیؼتن، اًتػاس تَلیذ اًشطی سا داؿت.
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 طزاحی هٌاسب بٌا   -3-3

ِ سٍیىشد اوَتىٌَلَطیىی دس جای جای ػاختواى ًواَد داؿاتِ   هؿواس ٍغیفِ طشاحی ػاختواى سا تش ؾْذُ داسد ٍ تشای ایٌى

تاؿذ، ًیاص تِ ًمـِ ای هٌاػة اػت.  ًمـِ ای وِ ؾالٍُ تش سؾایت ًىات صیثایی ؿٌاختی، داسای حذاو ش تْاشُ تاشداسی اص اًاشطی    

الف اًشطی سا داؿتِ تاؿاٌذ.  ّای هَجَد دس ػایت تاؿذ. تِ ؾالٍُ تایذ دس طشاحی اص تاػیؼاتی اػتفادُ ؿَد وِ حذالل ًـتی ٍ ات

یىی دیگش اص هالن ّای طشاحی ػاصگاس تا طثیؿت، طشاحی ًوای تا الْام اص طثیؿت اػت. ػاصُ ای وِ دس ًگااُ اٍل اًؼااى سا تاِ    

 .یاد ؾٌاصش طثیؿت هی اًذاصد، هی تَاًذ ًَؾی فشٌّ  ػاصی تِ حؼاب آیذ

ِ تِ واستشی هَسد ًیاص پشٍطُ، ؾٌاصش ٍ اجاضای طشاحای ؿاىل    جاهؿِ ّذف اػت. تا تَج دیگش اص ٍغایف هؿواس، ؿٌاختیىی 

هی گیشد. تشای ه ال اگش همصَد طشاحی یه هذسػِ تا سٍیىشد اوَتىٌَلَصیىی تاؿذ، تٌا تایذ طَسی طشاحی ؿاَد واِ ؾاالٍُ تاش     

. ؿاَسای  صشفِ جَیی دس هصشف اًشطی ٍ تِ حذالل سػاًذى آلَدگی ّای صیؼت هحیطای، سٍیىاشد آهَصؿای ًیاض داؿاتِ تاؿاذ      

ًوَدُ اػات: ػااختواى هذسػاِ ػاثض هحیطای       هذسػِ ػثض سا تِ ایي صَست تیاىػاختواى ػاصی ایاالت هتحذُ اهشیىا تؿشیف 

 .[7] ػالن اػت وِ هٌجش تِ یادگیشی هی ؿَد،  دس حالیىِ ػثة صشفِ جَیی دس اًشطی، هٌاتؽ ٍ پَل هی ؿَد

ّوچٌیي تایذ اص ػایِ اًذاصی ّا ٍ آفتاب گیشی ّای ًاهتؿاسف جلَگیشی گشدد چشا واِ دس تاتؼاتاى ٍ صهؼاتاى افاشاد سا تاا      

 هـىالتی ًػیش ؾذم تؿذیل دها ٍ غیش لاتل اػتفادُ ؿذى هَاجِ هی ػاصد.  

ا تایذ تِ گًَِ ای تاؿاذ واِ   یىی دیگش اص هؿیاس ّای طشاحی هٌاػة تٌا، تَجِ تِ فشٌّ  اػتفادُ وٌٌذگاى اػت. طشاحی تٌ

 .[8]هغایش اؾتمادات، هزّة ٍ ًظاد جلَُ ًىٌذ 

 

 

 استفادُ اس هصالح ساسگار با طبیعت -4-3

هصال  لاتل تاصیافت ٍ اػتفادُ هجذد تِ حفع هٌاتؽ طثیؿی ووه ؿایاًی هی وٌٌذ.ّوچٌیي هصالحی هاًٌذ چَب وِ لاتال  

ٍجَد داسد 19هی گشدد. دسهمشسات هلی ػاخت ٍ ػاص هثح ی تِ ًام هثحث تجضیِ تاؿذ ًیض هَجة واّؾ ًخالِ ّای ػاختواًی 

وِ ایي هثحث همشسات صیش سا دس ػاحت ٍ ػاص تِ ؾٌَاى الگَی ولی ػاخت ٍ ػاص دس جْت تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی تیاى های  

 داسد:

 اػتاًذاسد PVC یا ٍ چَتی تشیه، تشهال فلضی ّای لاب تا دٍجذاسُ ّای پٌجشُ ًصة-1-4-3

 گشم آب تَلیذ ػیؼتن ٍ تاػیؼات ّای لَلِ َّا، ّای واًال واسی ؾایك-2-4-3

 سادیاتَسّا سٍی تش تشهَػتاتیه ؿیشّای ًػیش هَضؿی وٌٌذُ وٌتشل ّای ػیؼتن ًصة-3-4-3

 هحیط َّای دهای گیشی اًذاصُ ػٌؼَس تِ هجْض ٍ َّؿوٌذ هشوضی وٌتشل ّای ػیؼتن ًصة-4-4-3

 .[9]ػاختواى  اسجیخ دیَاسّای واسی ؾایك-5-4-3

 

 

 استفادُ اس هٌابع اًزصی تجدید پذیز -5-3

تِ دلیل ایٌىِ وـَس ایشاى وـَسی آفتاب گیش اػت، هی تَاى حذاو ش اػتفادُ اص ایي هٌثاؽ الیاضال الْای سا تاا اػاتفادُ اص      

تْشُ جؼات. ّوچٌایي    اص اًشطی تادی ًیض دس هٌاطمی وِ تادخیش ّؼتٌذ، هی تَاىػلَل ّای خَسؿیذی اؾوال ًوَد. ّوچٌیي 

 .[11]تایذ تا ایجاد ػیؼتن گشهایؾ ٍ ػشهایؾ اص وف تا تاهیي اًشطی تَػط پٌل خَسؿیذی، دهای هتؿادلی سا تِ هحیط تخـیذ
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 حفظ ارتباط هتقابل با طبیعت -6-3

س ػااختواى  اص هْوتشیي دالیل اتتال تِ تیواسی ّای سٍحی ٍ سٍاًی دٍسی اًؼاى اص طثیؿت تِ ٍاػطِ صٌؿتی ؿذى اػات. د 

ّایی تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیه تایذ ایي استثا  هتماتل تِ ًحَ هَثشی لاتل لوغ تاؿاذ. اػاتفادُ اص تَْیاِ طثیؿای یىای اص ایاي       

ساّْاػت. تا تَجِ تِ جْت تادغالة هٌطمِ هی تَاى تَْیِ طثیؿی هٌاػثی سا تشای ػاوٌیي تٌا فشاّن آٍسد. ّوچٌیي تا تَجِ تِ 

تا اػتفادُ اص فضای ػثض هٌاػاة اص ًػاش ضاخاهت ٍ ًاَؼ، های       . [11]ّا، هی تَاى تِ ایي هْن ووه وشد ؾولىشد حیا  دس تٌا 

تَاى تؼیاسی اص هؿضالت ّن جَاسی، آلَدگی َّا ٍ آلَدگی صذا سا واّؾ داد. تام ػثض ٍ دیَاس ػثض ًوًَاِ ای هٌاػاة دس تیااى    

 ایي ًىتِ اػت.

 

 ساخت ٍ ساس اصَلی -7-3

اخت ٍ ػاص ّای غیش اصَلی دس تؿضی هٌاطك دس وـَس ػالیاًِ ؿاّذ آػیة تِ ػاختواى اتٌیِ تِ دالیل هتاػفاًِ تِ ؾلت ػ

طثیؿی ٍ اًؼاى ػاص ّؼتین. اص دالیل طثیؿی هی تَاى تِ تالیای طثیؿی ًػیش صهیي لشصُ اؿاسُ ًوَد. اص دالیال اًؼااى ػااص ّان     

 ؼتٌذ. گَد تشداسی ّای غیشاصَلی اص ؾَاهل آػیة تِ ػاختواى ّا ّ

یىی اص هؿیاس ّای ػاخت ٍ ػاص تا سٍیىشد اوَتىٌَلَطیىی، ػاخت ٍ ػاصی اػت وِ دس ؿشایط اضطشاسی ووتشیي آػایة سا  

تِ اًؼاى ٍ هحیط صیؼت ٍاسد ًوایذ. لزا اػتفادُ اص ػاختاس ّای پیـگیشاًِ ٍ هصال  ػثه ٍ دس ؾیي حال لذستوٌذ دس ػااخت ٍ  

 ػاص، اهشی ضشٍسیؼت.

 

 در ساخت ابٌیِ با رٍیکزد اکَتکٌَلَصیک ٍضعیت ایزاى-4
وـَس ایشاى وـَسی دس حال تَػؿِ اػت ٍ تِ دالیل افضایؾ ًشخ تخشیة هؼىي دس ػالیاى گزؿتِ ٍ تشخَسداس تَدى اص 

جوؿیتی جَاى، ًیاص لاتل تَجْی تِ هؼىي داسد. ّوچٌیي هطاتك تٌذ یه ػیاػت ّای ولی ًػام دس اهَس ؿْشداسی اص تشًاهِ 

 تا ٍ التصادی اػتؿذادّای اػاع تش ٍ ػشصهیٌی آهایؾ طشح چاسچَب دس ؿْشّا تَػؿِ یاتی ؿِ وِ تاویذ تش هىاىپٌجن تَػ

 اص اػتفادُ اهىاى ٍ طثیؿی ػَاً  هماتل دس ایوٌی ٍ وـاٍسصی، خان ٍ آب هٌاتؽ اص هشالثت ٍ هحیطی صیؼت هؿیاسّای سؾایت

ی جذیذ، یىی اص هْوتشیي ؾَاهلی وِ تایذ تِ آى تَجِ ؿَد، هحیط ؿْشی داسد، تشای ػاخت ٍ ػاص ّا ؿثىِ ٍ ّا صیشػاخت

 تَجِ تِ هحیط صیؼت دس ػاخت ٍ ػاص دس ایشاى هثح ی جذیذ تِ حؼاب هی آیذ ٍ ًیاص تِ تَجِ فشاٍاى داسد. . [12]اػت صیؼت 

اًذ. لیىي تؼیاسی اص آًْا تٌا ّای صیادی دس طَل ػالیاى اخیش تا سٍیىشد حشوت تِ ػوت هؿواسی پایذاس طشاحی ٍ اجشا ؿذُ 

ؿذُ تا ّذف اػتحصال اًشطی ّای پان، دس  ّؼتٌذ. یىی اص ػاختواى ّای طشاحیداسای تؿذاد ووی اص فاوتَس ّای پایذاسی 

تا ّوت ؿْشداسی تْشاى ٍاؾضای ّیات ؾلوی داًـگاُ صٌؿتی اهیشوثیش دس  تْشاى ػاختِ ؿذ. ایي تٌا وِ دس صهیٌی  1391ػال 

تش هشتؽ، دس ػِ طثمِ ٍ دس وَچِ ّـتن خیاتاى ؿْیذ ًجات اللْی احذاش گشدیذُ اػت،  تا تشخَسداس تَدى اص ه 116تِ هؼاحت 

پَؿؾ ّای ًاًَ ؾایك دسػمف ٍ جذاسُ ّا، ؿیـِ ّای دٍ جذاسُ تا پَؿؾ ضذ اؿؿِ فشاتٌفؾ، ػیؼتن آتگشهىي خَسؿیذی، 

ؿیذ دس واستشی ػاختواًی اداسی تِ ؾٌَاى الگَیی تشای فضای ػثض ٍ ػلَل ّای فتٍَلتاییه دس تاهیي تشق اص اًشطی خَس

ػاختواى ّای اداسی وـَس هؿشفی گشدیذُ اػت. چشا وِ تواهی اًشطی هَسد ًیاص ایي ػاختواى اص هٌاتؽ اًشطی پان ٍ تذٍى ًیاص 

 . تِ ػَخت ّای فؼیلی تاهیي هی گشدد

تا ػاخت تشج ّای دٍ للَی یادهاى اسدتیل اداهِ هی سًٍذ ػاخت ػاختواى تا سٍیىشد تْیٌِ ػاصی هصشف اًشطی دس ایشاى 

ٍاحذ هؼىًَی سا ؿاهل هی ؿًَذ، ؿاهل پٌل ّای  74طثمِ،  25هتش هشتؽ ٍ دس  4111یاتذ. ایي تشج ّا تا هؼاحت حذٍد 

یا وٌتشل َّؿوٌذ  اًشطی اػت. ایي  BMSخَسؿیذی ٍ تَستیي تادی تشای تاهیي اًشطی ػاختواى ٍ ّوچٌیي داسای ػیؼتن 

 . تِ تْشُ تشداسی خَاّذ سػیذ 1393شٍطُ دس ػال پ
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 بحث ٍ ًتیجِ گیزی -5
تا ؾٌایت تِ پیـشفت ّای سٍص افضٍى وـَس پغ اص اًمالب اػالهی ایشاى ٍ هؿشفی ایشاى تِ ؾٌَاى یىی اص غٌای تاشیي هٌااتؽ    

چاشا واِ ؿاشایط اهاشٍص دس ایاشاى،      اًشطی تجذیذ پزیش دس جْاى، صٌؿت ػاخت ٍ ػاص دس ایشاى دیذگاُ ًَیٌی سا طلة هی ًوایذ. 

دیذگاُ طشاحی ػٌتی ٍ اًثَُ ػاصی ّای هؿوَل سا دس ػاخت ٍ ػاص تشای حفع هحیط صیؼت هٌاػة ًوی طلثذ. لزا تا تَجِ تاِ  

سٍ تِ اتوام ًْادى رخایش اًشطی تجذیذ ًاپزیش ٍ تَجِ افشاد هطلؽ تِ هضایای اػتفادُ اص اًشطی ّای ًَ ٍ پان، حفع هحیط صیؼات  

لَگیشی اص تخشیة طثیؿت تِ ٍاػطِ ٍسٍد آالیٌذُ ّای هصٌَؾی، ّوچٌیي اٍلَیت گؼتشؽ طشاحی پایذاس تا الْاام گیاشی اص   ٍ ج

 ػثه ّای سٍص دًیا، لضٍم اػتفادُ اص ایي ًَؼ طشاحی دٍچٌاى هی ؿَد. 

َتاُ هذت ؿااهل تشًاهاِ   تشای ًیل تِ ایي ّذف ًیاص تِ چـن اًذاصی وَتاُ هذت، هیاى هذت ٍ تلٌذ هذت اػت. چـن اًذاص و

سیضی ّای اٍلیِ هاًٌذ هطالؿات گؼتشدُ پیشاهَى ٍیظگی ّای ػاختواى ّای ػثض دس جْاى ٍ دالیل هَفمیت آًْاػات. اص چـان   

اًذاص هیاى هذت هی تَاى تِ تْیِ دػتَسالؿول هلی ٍتَهی ػاخت ٍ ػاص ػاصگاس تا هحیط صیؼات اؿااسُ ًواَد. دػاتَس الؿولای      

یا دػتَس الؿول ػاخت ٍ ػاص ػثض دس ایاالت هتحذُ اهشیىا وِ تاسّا اص آصهَى ّای هختلاف ػاشتلتذ    LEEDهاًٌذ دػتَسالؿول 

تیشٍى آهذُ اػت. ّوچٌیي اص تشًاهِ سیضی تلٌذ هذت ًیض هی تَاى فشٌّ  ػاصی سػاًِ ّا دس اػتفادُ ٍ گضیٌؾ ػاختواى ّاای  

ی خذاًٍاذ ٍ ّوات هؼایَلیي ٍ هتخصصایي اهاش ػااخت ٍ ػااص ٍ        پایذاس تَػیلِ ؾوَم هشدم سا روش ًوَد. اهیذ اػت وِ تا یااس 

 ّوىاسی هشدم، ایي هْن هحمك گشدد ٍ ؿاّذ ایشاًی پایذاس تشای آیٌذگاى تاؿین.

 



  ىهعوارایزا سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 44هاُ  تیز -تْزاى 

 9 

 هزاجع
 . تْشاى : لمٌَع، )هْذی حمیمت خَاُ، هتشجن(.  وـاٍسصی اًمالب .1386 ، ج ،[ الً 1]

پظٍّـی اًجوي ؾلوی هؿواسی ٍ -مذ آى دس حَصُ هحیط صیؼت. ًـشیِ ؾلویهؿواسی پایذاس ٍ ً .1389،  گشجی هْلثاًی، یَػف[ 2]

 . 111 -91(،1)1،  ؿْشػاصی ایشاى

[3] Iranmanesh, L., & Nakhaie, H. (2111). Study of the Roles of Eco-tech Architecture in 

Development of Tourism Industry, Proceedings from 2nd
 International Conference on Business, 

Economics and Tourism Management, Singapore   

[4] Alnaser, N. W. (2118). Towards Sustainable Buildings in Bahrain, Kuwait and United Arab 

Emirates. The Open Construction and Building Technology Journal, 2, 31-45 

 اص 1392فشٍسدیي  21ایتالیا. تاصیاتی  هیالى-ػثض ّای (. تشج2112) تاؿگاُ هٌْذػاى ایشاى، [5]

.html411154-http://www.iraneng.com/archive/index.php/t 

- [6] Solaripedia, (4222). CIS Tower Solar Skyscraper Retrofit (Manchester, UK). Access in 2604235 from 

- .html942manchester,_uk94%/cis_tower_solar_skyscraper_retrofit_351331http://www.solaripedia.com/ 

 .1391 ،ّوذاى،  دٍهیي ّوایؾ هؿواسی پایذاس ،آهَصؿی  هشاوض دسطشاحی پایذاس سٍیىشدی ػثض، هذسػِ .س، هله هحوَدی ،ص ،صفشی[ 7]

 .1387، ػوٌاى،  وـَس ػشاػش ؾوشاى هٌْذػی داًـجَیاى وٌفشاًغ چْاسدّویي ػثض، ػاختواى .م، للْىی ،ف ،ؿاُ حؼیٌی[ 8]

 اص 1392فااشٍسدیي  21همااشسات هلاای ػاااختواى. تاصیاااتی     19حااث ؿااشوت تْیٌااِ ػاااصی هصااشف ػااَخت، ) تاای تااا(. هث      [9]

_index.asp19/mabhase19http://ifco.ir/building/mabhase  

 ػیؼاتن  ٍ خَسؿایذی  آتگشهىٌْاای  اص تفادُاػا  تاا  ػااختواى  دس اًشطی هصشف ػاصی م . تْیٌِ پؼتِ،  ع، صادُ، حؼي ی، آرسیَى، [11]

 .1384 تْشاى، ػاختواى، دس ػَخت هصشف ػاصی تْیٌِ ّوایؾ چْاسهیي وفی ، گشهایؾ

 . 1388، اٍلیي ّوایؾ هؿواسی پایذاس، ّوذاى،  ًمؾ حیا  دس هؿواسی پایذاس دیشٍص م.، م ضیاپَس، جهـایی ؿىَّی،  [11]

[12]    َ                     اص 1392فااااشٍسدیي  24وـااااَس. تاصیاااااتی   تَػااااؿِ پااااٌجن تشًاهااااِ ىدیااااَاى ؾااااذالت اداسی، ) تاااای تااااا(. لاااااً

country5edalat.ir/show.php?page=-http://www.divan 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.iraneng.com/archive/index.php/t-401054.html
http://www.iraneng.com/archive/index.php/t-401054.html
http://www.solaripedia.com/13/117/cis_tower_solar_skyscraper_retrofit_%28manchester,_uk%29.html
http://www.solaripedia.com/13/117/cis_tower_solar_skyscraper_retrofit_%28manchester,_uk%29.html
http://ifco.ir/building/mabhase19/mabhase19_index.asp
http://ifco.ir/building/mabhase19/mabhase19_index.asp
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=5country
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=5country

