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 چكیده

توسط یونسكو ترسیم نموده است و همه کشورهای عضو  2232پایدار دنیا را در سال ساازمان مل  متحد رویكرد توسعه      

باشاند  این اصاول از معماری پایدار نیز فاف  نشااده و در بندهایی به صورت مستویم و فیر ملزم به رعایت این اصاول می

یكی از ارکان علم و اقتصاد محسوب های علم و فناوری به عنوان با توجه به اینكه پارک مساتویم به آن اشااره شاده است 

شااوند، عهوه بر اسااتفاده از اجزای معماری پایدار در این سااازه مانند تناساان با فرهن ، اقلیم و یبیعت بایسااتی از می

های تجدید پذیر نیز استفاده شود  به عبارتی اتكای سازه بر روی توسعه پایدار باشد و نه فوط سبز های نو مانند انرژیفناوری

های علم و فناوری کشااور فوط به ساابز بودن بنا تكیه برداری فعلی پارکهای در حال بهرهدر رویكرد سااا ت سااازهبودن  

های بومی نیز از جمله فاکتورهایی گردد  آینده نگری و توجه به فناوریشاود که باع  فاف  شادن از سایر فاکتورها میمی

 است که بایستی مورد توجه قرار گیرد  
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 پایدار، توسعه پایدار، فناوری نویونسكو، پارک علم و فناوری، معماری 
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 مودمه -6

 :(Sustainable development) پایا یا توسعه پایدار اصطالح     

 (Sustainable development) اولین بار کاربرد واژه توسعه پایدار

در اعالمیه  (B.Ward._Cocoyoe-1970) توسط خانم باربارا وارد

 زا پس آن بدنبال. رفت بکار توسعه و زیست محیط ٔ  کوکویاک درباره

 و بنیاد هامرشولد (modoze 75) رم باشگاه گزارشات

(Daghammarskjold-75) بتدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه

ت ط زیسالمللی برای حفاظت از محیو از زمانی که اتحادیه بین 1۰۸۱۱

، راهبردهای جهانی از محیط زیست و (IUCN-82) و منابع طبیعی

منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت 

از منابع حیاتی )زنده( را ارائه کرد، مورد توجه جدی و اساسی 

با گزارش کمیسیون جهانی  .اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت

 Our) موسوم به گزارش براندتلند (WCED) و توسعهمحیط زیست 

common future 87, Brandt land report)   1۰۸۱در سال 

ای از پیشنهادها و اصول قانونی برای اولین بار به طور رسمی مجموعه

جهت دستیابی به توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه فراهم 

نس سازمان ملل متحد در آمد. سپس موضوع توسعه پایدار در کنفرا

در شهر ریودوژانیرو  (UNCED-92) زمینه محیط زیست و توسعه

ای مورد توجه قرار گرفت و اداره و )بعنوان اجالس زمین( بطور گسترده

 تیابیدس برای …برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی و مالی و بهره

 .داد ارقر جهانی هایبرنامه صدر در مطلوب مصرف الگوی به

 

 
  پایدار ارکان توسعه _1شکل 

 

موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه      

)بعنوان  در شهر ریودوژانیرو (UNCED-92) محیط زیست و توسعه

ای مورد توجه قرار گرفت و بر اساس نتایج اجالس زمین( بطور گسترده

مفهوم توسعه پایدار بدین شرح این اجالس، اهداف اساسی مبتنی بر 

 :اعالم شد

 

 تجدید حیات رشد اقتصادی -1

 تغییر کیفیت رشد اقتصادی -2

 برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه- 3

 اطمینان از سطح پایداری جمعیت -4

 حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع -۵

 (جهت گیری مجدد دانش فنی )دانش بومی -۶

 گیری اقتصادیتصمیممحیط زیست و  -۱

 المللیجهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین -۸

 اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه -۰

توان در چهار گروه: اجتماعی، های توسعه پایدار را میشاخصه     

محیطی مطرح و بررسی نمود. توسعه پایدار اقتصادی، بنیادی و زیست

داری در هر فعالیتی که نیاز به منابع فرایندی است برای بدست آوردن پای

و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار در کنار رشد 

اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی 

توسعه پایدار  .]1[در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد

موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر ای است که عنصر سازمان دهنده

شود، منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره زمین می

ای مطلوب را برای که آینده  ضروری است. توسعه پایدار فرایندی است

شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، جوامع بشری متصور می

، های حیاتیو ثبات نظام بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی

 .]2[سازدنیازهای انسان را برطرف می

توسعه پایدار راه حلهایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی 

دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی و اقتصادی توسعه ارائه می

آلودگی، تغییرات آب و   های زیساااتی،منابع طبیعی، تخریب ساااامانه

رویاه جمعیات، بی عادالتی و پاایین آمادن کیفیت فزایش بیهوایی، ا

زندگی انسااانهای حال و آینده جلوگیری کند. توسااعه پایدار فرایندی 

ها، جهت گیری توسعه گذاریاست در استفاده از منابع، هدایت سرمایه

 فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. 

توسعه  ای ازبر آن تأکید شد جنبه 1۰۰۱توساعه پایدار که از دهه

های آینده اساات. هدف نساال  و محیط زیساات و در ارتباط با انسااانی

 شاود. توسعهمی های انساانی محساوبتوساعه انساانی پرورش قابلیت
پایدار به عنوان یک فرایند در حالی که الزمه بهبود و پیشاارفت اساات، 

 های اجتماعی و فرهنگی جوامعاساااس بهبود وضااعیت و رفع کاسااتی

دل، آورد، و باید موتور محرکه پیشااارفت متعاپیشااارفتاه را فراهم می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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متناساااب و هماهنق اقتصاااادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و 

باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج  ال توساعهکشاورهای در ح بویژه

نیاز اسااسای زیر پاساو گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای 

نوع ت یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری واولیه زیستی انسان، دست

 .]3[اکولوژیکی و حفظ یگانگی فرهنگی
 

 
  پایدار توسعه اجزا و ذینفعان _2شکل 

 

 بح -2
ها و دستاوردها و تحوالت باارزشی درطول یک سده گذشته تجربه

 مشکالت البته که است داده رخ زیسات محیطدر معماری و درعرصاه 

 میالدی 21 قرن درآغاز گفت توانمی اما وجودآوردهبه را بسااایاری

 آن هایمشاخصه از که رسایده ناپایدار توساعه یک به جهان وضاعیت

فزایش مصرف و توزیع نامتعادل منابع اشاره ا جمعیت، رشاد به توانمی

کرد. همچنین رشاد جمعیت اثرات زیانبار بسیاری بر محیط طبیعی بر 

جا گذاشته که در طول زمان منجر به تغییرات آب وهوایی، ایجاد حفره 

گردیده است، این مسائل های طبیعی ها و نظامدر الیه ازن، نابودی گونه

باعث تغییر دیدگاه انسااان نساابت به طبیعت شااد. درپی این تغییر و 

 و گذاشت وجود عرصاه به پا پایدارتحوالت، مفهومی به عنوان توساعه 

 وسعهت عنوان به یکدیگر بر آنها دوسویه تأثیر و معماری و محیط تعامل

 صاحب توجه مورد پایدار معماری رو همین از و شد معماری وارد پایدار

 .گرفت قرار نظران

ی دارای معانی مختلفی اساات اما در معماری این لغت پایدار واژه

کامالً مشااخن نبوده و تعریر روشاانی ندارد و بیشااتر مساا له حفظ 

دهد، در واقع مساااائل محیطی را طبیعت و زمین را مورد پوشاااش می

. دارد دتأکی آن روی بر پایدارای دانسااات که توساااعه توان حوزهمی

ذار در این حوزه دانساات زیرا آنها گ تأثیر عوامل از توانمی را معماران

 با. ]4[هسااتند وهوایی آب تغییرات ٪۱۵های مختلر مساا ول بصااورت

 یراتتغی طبیعت، به نساابت تازه نگاهی با تواندمی معمار تفاساایر این

 گذشاااته هایدهه طول در البته. کند ایجاد حوزه این در را مهمی

ئه شده است، ارا هابحران حل برای معماران توساط مفیدی راهکارهای

 .اما همچنان مشکالتی بر سر راه معماری پایدار وجود دارد

 تا2۱1۵ سال از ملل، سازمان توسط شده اعالم اهداف  بر اساس     

 هب  که نمایند تالش باید ملل سازمان عضو کشورهای ی کلیه ،2۱3۱

 درسه یکدیگر تعامل و همکاری با پایدار ی توسعه های وشاخن اهداف

طقه ای وبین المللی دست یابند. توسعه ی پایدار یعنی من ملی، سطح

 یی)توسعه ای که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانا

یشان، تامین نموده و به فرصت نیازها   های نسل های آتی درتامین 

دوره ی جدیدی از تحول درجهت تغییر هایی که برای روشن کردن 

اساسی جهانی داللت داشته باشد، تاکید نماید.( سازمان ملل متحد برای 

هدف کالن را تعیین وتصویب  1۱رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار،

نموده که کلیه آژانسهای تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظر و 

 اساس این بر را خود مدت دبلن  متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و

 باشند:که بندهای ذیل مرتبط با موضوع مقاله می .نمایند تنظیم

 

 انرژی پاک و مقرون به صرفه _۱

 صنعت، نوآوری و زیربنا _۰

 شهرها و جوامع پایدار _11

 اقدام برای اقلیم _13

 حیات بر روی زمین _1۵

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 2۱3۱سال سازمان ملل متحد )یونسکو( تا  پایدار توسعهاهداف  _3کل ش

  
در جهت کاهش اتالف  توسعه پایدار کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف    

معماری  در معماری، مبحثی به نام محیط زیست انرژی و آلودگی

را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با  پایدار

ن بلکه ارتباط متقابلی با آ دهد،شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می

انند ها مساختمان»، ریچارد راجرز کند. بطوریکه بر اساس گفتهبرقرار می

های خود را پوش داده وخود را باشرایط پرندگان هستند که در زمستان پر

دهند و بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم جدید محیط وفق می

 .]۵[.«کنندمی

معماری پایدار مانند سایر مقوالت معماری، دارای اصول و قواعد      

 :گیردخاص خود است و این سه مرحله را در برمی

و   ت به چرخه زندگیطراحی برای بازگش، صرفه جویی در منابع     

 .های ویژه خود را دارندآنها استراتژیکه هرکدام  طراحی برای انسان

شناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درک بیشتر از محیطی که باید 

 .رساندطراحی آن را انجام دهد، می

اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار      

 :بندی شود به شرح زیر استطبقه

 اصل اول:حفظ انرژی

ید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به بنا با

 .حداقل برساند

 اصل دوم: هماهنگی با اقلیم

بنا باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل 

 .احداث هماهنگی داشته و کار کند

 اصل سوم:کاهش استفاده از منابع جدید

طراحی شوند که میزان استفاده از منابع ای ها بایستی به گونهساختمان

جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن 

 .بنای جدید، خود به عنوان منبع جدید به کار روند

 اصل جهارم:برآوردن نیازهای ساکنان

در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از 

 .دار استاهمیت خاصی برخور

 م:هماهنگی با سایتجاصل پن

بنا باید با مالیمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف 

 .سنخیت داشته باشد

 اصل ششم:کل گرایی

تمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته 

 .]۶[شود، تجسم یابدشدن محیط زیست سالم می

ای آرام و سبک لمس کند. معمار هر ساختمان باید زمین را به گونه     

ن کند که: ساختمااسترالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می

ای آرام و سبک لمس کند. این گفته یک ویژگی از باید زمین را به گونه

فرایند سبز تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای 

د. باشتری نیز میهای گستردهامری ضروری است و البته دارای ویژگی

ند و ککند آلودگی تولید میساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می

کنندگان و کاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را با مصرف

فته ن گکند. تفسیری صریح تر از ایای آرام و سبک لمس نمیبه گونه

توان هر ساختمان را از درون سایت ساخته شده در چنین است که نمی

آن خارج نمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا 

ن های سنتی اعراب بادیه نشیکرد. این نوع ارتباط با سایت در سکونتگاه

فقط  ها در لمس زمینشود؛ سبکی و آرامش موجود در میان آندیده می

در جابجایی خانه ایشان نهفته نبود، بلکه شامل مصالح مورد استفاده 

 گردید.کردند نیز میهایی که با خود حمل میایشان و دارایی

خود را برای در حالی که در جوامع شهری، زندگی بومی و سنتی       

اند، هنوز اند و معماران وارد عرصه طراحی شدهیکجانشینی ترک کرده

زی های فرهنگی نیاهای مختلر و دیگر فعالیتنیز برای ایجاد نمایشگاه

ها اغلب، شکل چادر های موقت وجود دارد. این قبیل سازهمستمر به سازه

ط معماران گیرد. طراحی صورت گرفته توسبادیه نشینان را بخود می

در سونسبیک، این سازه برای حفاظت از  ۸۶هلندی برای فستیوال 

های شکستنی واقع در خارج ساختمان طراحی شده بود و به مجسمه

شد که به چشم نیاید. دراین سازه از ای طراحی میعالوه بادی به گونه

اف های شفها، شیشهبتن پیش ساخته برای پی چهار نوع مصالح یعنی

وارها و سقر فوالد برای خرپاها و اتصاالت و سیلیکون رزینی برای دی

ای نیز ههای شیشبرای اتصال صفحات شیشه به یکدیگر استفاده شد. باله

ای چسبانده شده بودند تا صلبیت بیشتری را ایجاد به دیوارهای شیشه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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کند و همچنین مکانی را برای اتصال خرپاهای فلزی سبک حامل سقر 

نماید. کر ساختمان زمین عادی بود و برای جلوگیری  ای فراهمشیشه

از گل شدن فقط با چوب پوشانده شده بود. پس از پایان فستیوال این 

ساختمان دوباره از یکدیگر جدا گردید و پی آن نیز از محل خارج و خاک 

برداشته شده به جای خود بازگردانیده شد؛ بدین ترتیب زمین سایت 

عیت پیش از برگزاری فستیوال بازگشت. این بدون هیچ تغییری به وض

توان برای استفاده در هر نمایشگاه یا فستیوال دیگر به ساختمان را می

توان درهر سازه دیگر مورد استفاده قرار کار گرفت و یا اعضای آن را می

 .]۱[داد

ساختمان باید طوری طراحی شود که استفاده از منابع جدید به      

بتوان در پایان عمر مفید ساختمان از آن به عنوان منبعی حداقل برسد و 

های دیگر بهره برد. گرچه این اصل بیشتر به برای ایجاد سازه

های جدید اشاره دارد ولی باید به خاطر بسپاریم که مرمت و ساختمان

های فعلی در راستای کاهش اثرات احیاء وضعیت ساختمان

تمانهای جدید حائز اهمیت محیطی به اندازه روش ساخت ساخزیست

 است.

پایدار گفته شد، بیان کننده نوعی   یا معماری سبز آنچه پیرامون     

کیفیت : رش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره داردنگ

که نشانگر این مطلب است که ، توجه به محیطو  توجه به آینده، گرایی

معماری پایدار دارای مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان، 

شهر »طبیعت و معماری است. داشتن معماری پایدار و در ادامه آن 

ت قواعد و اصولی است که باید از سوی معماران و مستلزم رعای« پایدار

مس والن ما با دقت و انجام عملیات کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد 

ای که چندان دور نیست به وجود یک شهر زیبا و تا بتوان در آینده

از برج  .افتخار کرد هویت ایرانی منسجم با رعایت کامل قواعد معماری و

مجتمع کوآالالمپور، هرست نیویورک، برجهای مسکونی پوتارجایار 

مجموعه انرژی صفر و  جاکارتا Agung Sedayu تجاری اداری

 معماری پایدار نام برد. های موفقنمونه میتوان به عنوان بدینگتون

 ها و موسسات کهپذیری کشورها، شرکتقدرت رقابتاز سویی دیگر      

های ملی، طبیعی و جغرافیایی هایی مانند سرمایهپیش از این با شاخن

می شد، امروزه با ظرفیت آن ها در نوآوری ارزیابی می گزدد  سنجیده

 .]۸[که منجر به رشد اقتصادی می گردد

افزایش  از: های مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی عبارتندمولفه     

وری عامل تولید و راندمان افزایش کارایی و بهره، سرمایه یا نیروی کار

 درش. ددر اقتصا های احتمالی استفاده نشدهبکارگیری ظرفیتو  اقتصادی
وری که یک شهر دانش بنیان محسوب های علم و فنااقتصادی در پارک

گردد، دارای نقشی متفاوت در کشورهای توسعه یافته و در حال می

 .]۰[نمایش داده شده است ۵توسعه است که به صورت شکل 

 
 

 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پارک علم و فناورینقش  _۵شکل 

 

رشد اقتصادی در یک شهر دانش بنیان در گرو فرهنق محرک این      

 .]1۱[های زیر را بایستی دارا باشندگیها است که ویژمجموعه

 دارا بودن اقتصاد پایدار  *

 خالقیت و نوآوری به عنوان عناصر اصلی توسعه *

 ها و موسسات کارآفرینتعامل پایدار بین دانشگاه *

 کند.های نوین را ترکیب میآوریمعماری که فنطراحی شهری و  *

به است که ها و مهمترین نکته حفظ میراث طبیعی معماری و یادمان

 آید.ها به شمار میعنوان یکی از عوامل اصلی جاذبه

 

 بندیجمع

به عنوان یک شهر دانش بنیان  فناوری علمی هایپارک طراحی        

 هایانرژی اساس بر و پایدار معماری الگوهای و راهکارها بر مبتنی که

 هایپارک ایجاد برای مناسبی بسترسازی پذیرد،می صورت تجدیدپذیر

 اصول این و مهم این به توجه همچنین. باشدمی ایران در فناوری علمی

 فسیلی، هایسوخت مصرف در جوییصرفه همچون نتایجی تواندمی

...  و آینده هاینسل برای آن حفظ و زیست محیط و هوا آلودگی کاهش

رعایت موارد با توجه به مطالعات صورت گرفته، . ]11[باشد شایانی کمک

 :رودها ضروری به شمار میذیل در معماری پارک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
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 طراحی سازه مبتنی بر طبیعت، اقلیم و فرهنق بومی-1

 در ساخت سازه استفاده از مصالح بوم آورد سبز-2

 نیروهای متخصن و ساده محلی حضور فعاالنه-3

های خورشیدی، بادی، مانند انرژی های تجدیدپذیرانرژی به کار بردن-4

های در پارک های مدرنی چون انسانیامواج، جذر و مد، ژئوترمال و انرژی

 علم و فناوری به لحاظ کاربرد فناوری نوین و سبز بودن 

به کارگیری فناوریهای روز دنیا در سازه با توجه به حفظ نمای بومی -۵

 ساختمان

 گیاهان بومی منطقه و طراحی مناسب فضای سبزکاشت -۶

 

لم و فناوری موجود از پارکهای عموارد یاد شده در تعداد معدودی      

پارکهای علم و فناوری خارج از کشور مانند اکثر ولی در در کشور رعایت 

شویی، هنق کنق، بیوتکنولوژی پارکهای علم و فناوری ایلونویز، جین

،کده BDPوا، جیاژینق، یولین، بیولوژی یانتایی، استرا آریزونا،سوئیس، 

  ... اصول توسعه پایدار به درستی رعایت شده است.و 

 
 BDP یپارک علم و فناور _۶شکل 
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