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 چكیده

زباله  یدتول و بودهامروز  یایاز مسائل مهم دن یكیتوجه به آن و  در معرض خطر قرار دارد یشاز پ یشب یستز یطمحدر عصر حاضر 

تخریاب  هزیناه سااخت و    یار اخ یهاا در سالکند. یوارد م یریجبران ناپذ یهایبآس یستز یطاست که به مح یاز معضالت یكی

و این موضوع مشكالت زیست محیطی را چند برابار   یافتهها و زباله های تولید شده از آنها به میزان قابل توجهی گسترش ساختمان

  یزردورو  یافتیمواد باز، با بكارگیری تكنولوژیهای دانش بنیان توانمی یدر معماربرای به حداقل رساندن این مشكالت،  .کرده است

تواناد  مجددا مورد استفاده قرار داد. این رویكارد مای   یبه عنوان مصالح ساختمانفراوری کرده و ستفاده مجدد دارند ا یتکه قابلرا

به بررسی اساتفاده  مطالعه در این  ها شود.، منجر به کاهش هزینه های ساخت و ساز ساختمان یطزباله در مح یزانمعالوه بر کاهش 

ه موردی در دنیاا پتانسایل   و با ذکر چند نمون ،یت استفاده مجدد دارند در معماری پرداخته شدهاز مواد بازیافتی و ضایعاتی که قابل

 پایداری هرچه بیشتر بناها تشریح شده است. توسعه معماری دانش بنیان و  استفاده از این مواد در

 کلمات کلیدی

 ، معماری دانش بنیانبازیافت، مصالح بازیافتی، پایداری، محیط زیست
 

 مهمقد -6

از منابع  بی رویه و استفاده یتدر جهان امروز رشد روزافزون جمع

این موضوع  .شوداین منابع میباعث نابودی و از بین رفتن  یلی،فس

 منابعاستفاده از  در صدد یشرفتهپ یتمام کشورها باعث شده تا

و همچنین این مسئله، در  ،باشند یلیفس یهاسوخت یبرا یگزینجا

و مهم در تحقیقات محققین و دانشمندان قرار زمره موضوعات جدی 

عالوه بر مشکالت جدی که در نتیجه ساخت و ساز  .گرفته است

ی معماری به وجود آمده، هزینه باالی ساخت و مصالح نیز به امروزه

از اهداف اصلی ساخت ساختمان  یکی .]5 [این مشکالت افزوده شده

یدن به این هدف باید کاهش مصرف انرژی است و برای رس ،های پایدار

کاهش استفاده از منابع طبیعی  ،به مواردی توجه شود که از آن جمله

. در توان نام بردرا میو افزایش استفاده از پتانسیل بازیافت مصالح 

از موارد مهم و قابل  نهفته ساختمان انرژی ،پایدار یهاساختمان

به مصالح  جهتو ین،بنابرا  .توجهی است که باید در نظر گرفته شود

فرصتی است  بازیافت،مسئله  .[10]دارد یتاهم یزساختمان ن یمصرف

برای کاهش انرژی نهفته که با استفاده از مصالح قابل بازیافت محقق 

تمام  که در طول است یانرژ نهفته، یانرژمنظور از  .[11]شودمی

که شامل  ،شودآزاد می ساختمان کی دیمرتبط با تول یهاندیفرآ

 لیو نقل و تحو حمل د،یتول تا یعیاج و پردازش از منابع طباستخر

-می نهفته یانرژ راتیکاهش تاثی که باعث عامل مهم .محصول است

است که مطابق با  بادوام و یبا عمر طوالن ییهااختمانس یطراح ،شود

با  یانرژ این از آنجا که مقدار و هر شرایطی قابل تغییر و انطباق باشد

باید دقت کافی در انتخاب مصالح  مختلف متفاوت استمصالح  توجه به
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مسئولیت معماری نسبت به شهر، . [14]های ساخت به عمل آیدو روش

همانطور که  .به دلیل حجم و تاثیری که دارد، بسیار قابل توجه است

هر ساخته معمارانه بدون در نظر گرفتن اندازه " :کند یگراهام اشاره م

منابع  یبرا یعتبه طب متصل است، ینبزرگ به زم یاکوچک  - آن

 یرو غ یانسان یبر زندگ شود، یم یطیمح ییراتموجب تغ وابسته است،

 از مشکل معمارانه است، یکه بخش ییاز آنجا گذارد. یم یرتاث یانسان

بر اساس اصول  یمثل طراح معمارانه باشد، یدپس راه حل هم با

 یهایلح و تکنولوژو استفاده از مصا گسترش یداری،و پا یکیاکولوژ

 .]1["باال ییبا کارا ییهاو اصرار بر ساختمان یجترو سبز، یشرفتهپ

طراحی هر ساختمان باید به گونه ای باشد که کمتر از منابع جدید 

استفاده کند و در پایان عمر خود، از طریق پسماند های تولید شده 

منبع  این. بتواند منبعی را برای ساخت سازه های دیگر ایجاد کند

. تواند از طریق بازیافت مصالح یا فضاهای بازیافتی ایجاد شودجدید می

توان به که منابع جدید به میزان الزم در دسترس نباشند، میزمانی

تر را به عنوان های قدیمیهایی رسید که استفاده از ساختمانروش

التی ها و مشکها هزینهبا اینکه این روش. کندتر ممکن میمنابع جدید

 تواندیشهری م یطمح یکدرون آنها حاصل از  یایمزارا در پی دارند، 

های ساختمان و بازسازی . نوسازیکندغلبه  هاینهمشکالت و هز ینبر ا

موجب حفاظت از منابع مورد  تواندیم ینهمچن هاشهر موجود در

از  جلوگیری در نتیجهو بازسازی ساختمان و  یباستفاده جهت تخر

 .]6[شهری شود طیمح یبتخر
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یندی است که طی آن، مواد در پایان طول عمر خود فرآ یافت،باز

. مواد شوندگردانده میبه چرخه زندگی باز شوند ومجدداً پردازش می

-یم "یهمواد اول"در تقابل با  نامند کهنیز می "یهمواد ثانو" را یافتیباز

کند. در یم یفادر اقتصاد منابع کارآمد ا یدیکل ینقش یافتباز .باشد

 یریتدر مد یبه طور عمده به عنوان مسئله ا یافتگذشته، باز یهادهه

به  یدد ینا یجامروزه به تدر یکهشد، در حالیزباله در نظر گرفته م

 در حرکت است یافت،باز یبرا یمنابع به عنوان محرک یسمت بهره ور

در  دهد.یتر قرار مگسترده یستررا در ب یافتموضوع، باز ین. ا[8]

 یزباله معرف یریتمد یبرا یمختلف، سلسله مراتب متنوع شورهایک

میتوان رویکرد  یگرد یهازباله در کشور یریتاساس مد بر  .شده است

 :های ذیل را پیشنهاد داد

 یعاتضا یجاداز ا یریجلوگ یاکاهش  .1

 استفاده مجدد از محصول .2

 یافتباز .3

 ینرژبهبود ا .4

 یعاتدفن کردن ضا .5

معموال مواد دست دوم و زباله های تمیز هستند ، مصالح بازیافتی

های ارزشمند و قابل استفاده مواد استفاده که برای تهیه آنها از قسمت

-مواد به دست آمده با این روش کیفیت پایینولی به هر حال  .شودمی

ز مصالح بازیافتی با امروزه استفاده ا تری نسبت به مصالح اصلی دارد.

 .]5[توجه به اصول معماری پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است

 :یافتباز یدفوا -2-1

استفاده از این روش اگرچه مشکالتی را به همراه دارد ولی فوایدی نیز 

طراحان بیش از پیش به این مسئله روی شود دارد که باعث می

 :[16]آورند

فن و سوزاندن فرستاده د یکه برا یعاتیضا یزانکاهش م .أ 

 شوند.یم

 یچوب، آب و منابع معدن یلاز قب یعیحفظ منابع طب .ب 

 یبه جمع آور یازکاهش ن یقاز طر یاز آلودگ یشگیریپ .ج 

 مواد خام

 یدر انرژ ییصرفه جو .د 

آب و  ییرکه در تغ یگلخانه ا یانتشار گازها یزانکاهش م .ه 

 هوا نقش دارد

  یندهآ هاییدتول یبرا یستز یطمح یداریکمک به پا .و 

شوند و یم یختهدفن زباله ر یهاها تن زباله به محلیلیونروزانه م

-یم یوندپ کار ینبا ا یتکه خالق یاما زمان .شوندبدون استفاده رها می

صنعت  ساختمان شود. یبرا یبه مصالح یلتواند تبدیخورد، زباله م

ان ن معماریدر جهان است، بنابرا یعصنا یناز آلوده تر یکیساختمان 

 یتاز آن با ابتکار و خالق یشترتوانند با استفاده از زباله، و بیمعاصر م

و  یلیتخ ید،داشته باشند که مف ییهادر ساخت ساختمان ینقش اساس

 .[9] باشند یباز
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یکی از عوامل مهم و قابل توجه در کاهش مصرف انرژی و توسعه 

در تولید مصالح ساختمانی،  .پایدار، انتخاب مصالح ساختمانی است

شود که این موضوع نیز ساالنه سه میلیون تن مصالح خام مصرف می

آوری و  عمل یندهایآ. استخراج مواد خام، فرعواقبی را در پی دارد

 بر محیط یرات قابل توجهیاثت، در مراحل ساختحمل و نقل مواد 

ستفاده از ا یکی،های اکولوژرساندن به نظام یبشامل آس گذارد کهمی

. از باشدیای مهوا و گازهای گلخانه هاییندهآال نشر ی،منابع انرژی و آب

-درصد از ساختمان 55، 2335تا سال  شودپیشبینی می ،یگرد طرف

که در نتیجه آن تولید د شد نبازسازی خواه یا یگزینموجود، جا های

یابد و عواقب نامطلوب و جبران نخاله های ساختمانی افزایش می

و در جهت حل  لئمسا ینادر نتیجه . ناپذیری بر محیط زیست دارد
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که به  یمصالح یعنیو استفاده از مصالح سبز  یدتول ،این مشکالت

 شوند،یم تولید از مواد کم خطر زنند،یکمتری م یبآس یستز یطمح

 یشتریب یافتباز یلو پتانس کنندیاستفاده م یعیکمتر از منابع طب

 .]6[دیابتوسعه میدارند 

عوامل دیگری برای توجیه استفاده از روش بازیافت وجود دارد که 

 یافتباز یهبه دست آمده از مواد اول یاقتصاد یهایتمز ،از آن جمله

حمل و نقل و  ینهکاهش هز ید،استفاده از مواد جد یشده به جا

 حل راه ینبهتر در معماری، است.دفن زباله  یهاینبه زم یازکاهش ن

ساخت و ساز  یقاز طر آنهازباله استفاده مجدد از  مشکلکاهش  یبرا

 هاست.زباله یلتبد یابه منظور بهبود  ،ییهایندخودکار و بدون فرآ

 معماریو استفاده مجدد در  یافتباز یهااز مصالح با روش ییهانمونه

 :]7[است یربه شرح ز

 های بازیافتیکاغذاز  استفاده .أ 

 های مستعملالستیکاز  استفاده .ب 

 چوب یعاتاز ضا استفاده .ج 

 یفلز یکی،پالست یهایبطر دمانن یعاتیاز ضا استفاده .د 

 یو ساختمان یصنتع یعاتاز ضا استفاده .ه 

تواند مورد استفاده یک ماده پس از پایان طول عمر خود نیز، می

که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد  یمصالح ساختمان یبرا قرار گیرد.

بازار  یتر از آن تقاضاو مهمآوری برای جمع ریزی به برنامه نیاز ،دارند

تقاضا برای اگر  ،با وجود برنامه ریزی یحت ینصورتا یردر غ است.

توانند از یمواد و مصالح باز هم م ،استفاده از آنها وجود نداشته باشد

اگر مواد بکر و  شوند. یافت یدفع و انتقال به زباله دان یبرا یقیطر

 یافتباز یلپتانسعالوه بر  پایداری بیشتر،برای  دست نخورده باشند،

بازیافت و استفاده از  .]2[باید قابلیت استفاده مجدد نیز داشته باشند

پذیر های گوناگونی امکانمصالح بازیافتی در طراحی و ساخت به روش

 : 16]-[18است

و فرسوده  یمیساختمان قد یک یاستفاده از مصالح و اجزا

   نوساز: یدر ساختمان
و  یبدر حال تخر یها ساختمان قابلیت حان پیش از طراحیطرا

را  آنهااز مصالح  مجدد و استفاده یافتامکان بازو  یتاطراف سا  فرسوده

از کار  ین. اکنند یم یو بر اساس آن اقدام به طراح کنندمی یبررس

 گذارد و همچنینها تاثیر مثبتی بر محیط زیست میطریق کاهش زباله

. شودمیتمام شده ساختمان  یمتق یجهو در نت ها هینهز هشموجب کا

های حمل و نقل و استفاده از مصالح سازگار با محل از کاهش هزینه

 دالیل اصلی استفاده از امکانات موجود در سایت است.

 و فرسوده ساختمان یک کلی کاربری تغییر و بازیافت

 :جدید کاربری با نوساز ساختمانی به آن تبدیل

 یلوهاس شود مانندهایی که از آنها استفاده نمیساختمان در این روش

-تبدیل می …و یکتابخانه، مراکز اقامت ی،مسکون یها به ساختمان

و بارها  شودموارد استفاده می این که در یگرید ی یدهاهمچنین  شوند.

 یک ی به عنوان قطعات سازنده ینرهاتجربه شده است، استفاده از کانت

 ساختمان است.

 مصالح تولید و بازیافتی مصالح و مواد از فادهاست

 :جدید ساختمانی
 به ،دارند طراحی در بهتری امکان و فرصت معماران روش این با

 جدیدی مصالح قدیمی، مصالح بازیافت طریق از توانمی که اینصورت

 دانش و یصنعت های یرساختز به یازن اینکه با روش ینا .کرد ایجاد

 یا العاده فوق یجنتا زمان گذر با آن یریگ شکل ورتص در اما دارد بنیان

 داشت. خواهد همراه به

 یعیطب صورت به که یامکانات از استفاده با فوق هایروش بر عالوه

 اطراف یعاتضا یافتباز و یبهساز به توانمی وجود یتسا اطراف در

 .دکر کمک یتسا

 1بناهای بافت زیستیبازیافت و  -4

ستتفاده از ضتایعات داریتم: بازیافتت و استتفاده      ما دو راه حل در برابر ا

مجدد. فرآیند بازیافت برای تبدیل مواد به موارد قابل استفاده نیتاز بته   

صرف انرژی زیادی دارد. عالوه بر آن این فرآیند آلتودگی آب و هتوا را   

در این رویکرد می بایست روندی دانش بنیتان و بتر    نیز به دنبال دارد.

گرفته شود تا بتوان با کمترین مقتدار آالینتدگی    پایه اصول علمی بکار

بهترین راه رسد بنظر می مواد اولیه جدید را از مواد بازیافتی تولید کرد.

 در واقتع،  استفاده مجدد است که مصرف انرژی و آلتودگی نتدارد.   ،حل

ای کته  کنیم، به ذخیره انرژیده مجدد میکه ما از ضایعات استفازمانی

هتای  این موضوع هتم از جنبته   کنیم.کمک می رود توانست به هدرمی

 های محیطی سودمند است.مالی و هم از جنبه

های استفاده از مواد بازیافتی در معماری، بناهای بافت یکی از روش

کته تتاثیرات    ای استت ها بته گونته  طراحی این بنا. [12]زیستی هستند

بتا استتفاده از انترژی هتای     ها بر زمین را کتاهش داده و  مخرب انسان

تجدیدپذیر، قابل بازیافت و مصالح با مصرف انرژی پایین، رابطه بهتری 

 مصالح مورد استفاده در ایتن روش  . کنندها و زمین ایجاد میبین انسان

 وجتود دارنتد.   در طبیعتت  به مقدار زیتاد  کهبه صورت ضایعات هستند 

 شتود ر زیتاد یافتت متی   جا به مقتدا نمونه ای از این مصالح که در همه 

که از خاک فشرده شتده پتر   های مستعمل اتومبیل الستیک عبارتند از:

بستیار   )که در محل به وفتور وجتود داردک کته دارای مقاومتت     اندشده

-برای نگهداری خاک درون الستیک باشند.زیادی از لحاظ سازه ای می

 در مصتالح متورد استتفاده    .شتود ها از مقواهای مستعمل استتفاده متی  
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هتای  بطتری  هتای آلومینیتومی،  قتوطی ها این سازهدیوارهای غیر باربر 

جتویی در زمتان، منتابع و    بترای صترفه   .باشتند میشیشه ای و سیمان 

کاهش ضایعات ساختمانی، اجزای پیش ساخته در ختود محتل تولیتد    

 همتین  بته هستتند و  حجتیم   هااین ساختمان هایدیوار .شوندانبوه می

ه درجه حرارت داخل را ثابت نگ دارند که یر طوالنیهای تاخدلیل زمان

هتای  هتای خورشتیدی و ستامانه   استفاده از انرژیدارند. همچنین با می

هتای  بتدون نیتاز بته ستوخت     تواننتد می هاتهویه طبیعی این ساختمان

هتا خنتک   در تابستان ها گرم ودر زمستاندما را تنظیم کنند و فسیلی 

 نیاز بته  اجزای پیش طراحی و پیش ساخته، استفاده از به دلیل .باشند

شود کته ایتن مستئله باعتث     حضور افراد متخصص در ساخت کمتر می

 .]3[گرددها میها و پایداری بیشتر بناکاهش هزینه

استتفاده از مصتالح در دستترس     هتای ستبز،  اساس ایده ساختمان

نند می توا یی کهها، ساختمانها استها و سازهساخت خانه انسان برای

زمانی کته معمتار،   1755از سال   . .در مصرف انرژی صرفه جویی کنند

ساخت، از الستیک برای ساخت  بناهای بافت زیستی را 2مایکل رینالدز

مایکل رینالدز از طرفداران شتناخته شتده    .[13]شدها استفاده میخانه

این  .[16]ساخت و ساز پایدار و از سازندگان بناهای بافت زیستی است

که با تبتدیل شتدن بته     صورت گیرد مصالحی تواند با استفاده ازمی امر

 د.ند بر محیط زیست تاثیر گذارنتوانزباله می

 یتره ذخ ییتوانتا  و همکارانش، Gaoمطالعه در ژاپن توسط  یکدر 

در هتر   سه ستاختمان مطالعته شتد.    یمصالح در طراح یددر تول یانرژ

 یجته نت فتر  شتد.   یدیتول و یافتیاستفاده از مصالح باز یشافزا طرح،

بتا   یسته در مقا مصتالح،  یتد تول یبترا  یکه مصترف انترژ   دهدینشان م

% کتاهش  25نشتده استت، حتدود     تفادهاس یافتیکه مصالح باز یموارد

که در ستال   یخانه تک خانوار یک در مطالعات سوئد، کرده است. یداپ

کته   یبا متورد  ساخته شده بود، یافتیمصالح باز یادیبا مقدار ز 1775

 یتق کته از طر  یایانترژ  یتره ذخ شد. یسهمقا بود یدتمام مصالح آن جد

مطالعتات   % بتود. 43در حدود  به دست آمد، یافتیاستفاده از مصالح باز

در هلنتد نشتان داده استت کته      یمستکون  یهتا مجتمع یهاساختمان

در هلنتد،   یستنت  یهابا ساختمان یسهدر مقا استفاده از چوب، یشافزا

 .[10]% کاهش دهد53 یباتا تقر را co2ر  انتشا تواندیم

 قوانین طراحی -4-1

-ها قوانین و روشاستفاده از این مواد در طراحی و ساخت ساختمان

 : [19]ها افزودتوان بر بازدهی ساختمانهایی دارد که با رعایت آنها می

دمای مناسبی را حفظ توانند می هر اقلیمیبناها در این  .1

تواند به خوبی جهت رشیدی میاستفاده از انرژی خوکنند. 

ها بکار گرفته شود و تامین حرارت مورد نیاز ساختمان

بناهایی که با استفاده از مصالح بازیافتی ساخته شده اند 

 قابلیت خوبی در حفظ حرارت دارند.

از طریق سیستم نیروی باد و  ها برق مورد نیاز خود رااین بنا .2

این انرژی در  نند.کهای فتوولتائیک آماده تامین میسلول

شود. های برقی میهایی ذخیره می شود و وارد رسانهباطری

داشته باشند که تماماً  چندین منبع نیروتوانند اها میاین بن

 اتوماتیک و از طریق شبکه اینترنتی هستند.

های خانگی در محیط داخلی استفاده مجدد از تمام فاضالب .3

و محوطه سازی بدون ا منجر به تولید غذ میتواندو خارجی 

 شود.زمینی های آب زیرآلودگی سفره

 ،)بازیافتیک خانه به عنوان مجموعه ای از محصوالت ثانویه .4

 است واز مصالح بومی ساخته شده  است کهیک خانه پایدار 

 شود.به طور طبیعی در محل یافت می

یودیزل و یا گازهای طبیعی گرم آب از طریق خورشید، ب .5

نوان پشتیبان ها می توانند آب شهر را به عاین بنا شود.می

-زمینی را نیز آلوده نمیهای آب زیرداشته باشند و سفره

 کنند.

های که هزاران گالن از آب این بناها، های مرطوبمحیط .6

-دارند، بهترین مکانر خود نگه میها را دوان و دوش حمام

 .ها برای رشد محصوالت تازه است

 دهنمونه های اجرا شبررسی  -5

مایکل  طراحی یک مدرسه عمومی پایدار در اوروگوئه،

 رینالدز
جمتع   یستمو س یدیخورش یهامتر مربع که از پنل 253با  یساختمان

 کنتد. یمت  ینکند که آب حمام و آشپزخانه را تامیآب استفاده م یآور

هتا و  یکالستت  یلاز قب یافتیمعمار، مواد باز ینمعمول ا یدر سبک کار

بنتا همتراه بتا     یتن ستاخت ا  شتود.  یاخت استتفاده مت  س یها برایبطر

 یتدار پا - خود یبنا یک ینا .یدهفته طول کش 8 ،در ساخت یداوطلبان

کند و برق یم یرهو ذخ یجمع آور یشهایواراست که آب را در داخل د

و  ییروشتنا  یکنتد کته بترا   یمت  ینتام یدیخورش یهاپنل یقرا از طر

 .[16]شودیساختمان استفاده م یشگرما

 خانه ای در کولورادو
ستبز   یهتا یکه از انواع تکنولوژ یشیآزما یاخانه کولورادو، یهادر کوه

نتوع   ینساختمان به عنوان اولت  ینا ساخته شده است. کندیاستفاده م
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 یامستعمل به عنوان استاس ستازه   یهایکاست که از الست یساختمان

ماننتد   یعاتیاتن از ضت  153از  یشساختمان ب ینا استفاده کرده است.

کولتورادو را   یهتا ینزمت  یهایکو پالست ینیومآلوم ،شیشه ها،یکالست

 یدیفعال خورش یرغ یهایستماز س ین،عالوه بر ا کرده است. یپاکساز

 یبترا  گرما استتفاده کترده استت.    یبه عنوان منبع اصل یو جرم حرارت

سلول  یکاستفاده کرده است.  LEDو  CFL یهایستماز س ینورپرداز

 ییهتدف نهتا   .کنتد یم ینرا تام تمانساخ برق یی،شش تا یکفتوولتائ

کمتتر   یرو تتاث  یشدن به صفر انرژ یکنزد آن، یهایستمساختمان و س

 . [13]است یلیفس هایسوختبر 

 اپایدار در کاناد - ساختمان خود
است که از مصالح  یدیساختمان خورش یک خانه منحصر بفرد ینا

 یکه در ساخت خانه همکار یداوطلبان ساخته شده است. یافتیباز

استفاده شده را با گرد و خاک پر کردند و  یهایکداشتند، داخل الست

خانه  ینا. [20]کنندیحائل انباشته م یوارد یجادا یآنها را مانند آجر برا

دار بزرگ به سمت جنوب ساخته  یهزاو یهااز پنجره یعیوس یبا نما

 یهاپنل کند. یرما را جمع آورو گ یدشده تا بتواند نور خورش

 یجهت برف و باران دارد که برا یبرق و مخازن یدتول یبرا یدیخورش

ها که از انسان دهستن ینیها ماشساختمان ینا شود.یم یلترف یدنآشام

  .[19]کنندیمراقبت م

 نمایشگاه اکوآرت در تایوان
اکوآرت در  یشگاهنماها از مصالح بازیافتی ساختمان یهااز نمونه یکی

که ایده طراحی آن، استفاده از ضایعات است. با توجه به  است یوانتا

 یکیپالست یبطر یلیاردم 6.4کشور ساالنه در حدود  ینساکنان ااینکه 

ترین مصالح استفاده شده در ساخت این از عمده ،کنند یمصرف م

طراحی این است.  بازیافت شده پالستیکی یبطر یلیونم 155ساختمان 

شن  و با آب بود که یچندضلع ییبه شکل آجرها های پالستیکیریبط

در  یددرجه حرارت و نور خورش پر شده اند و از این طریق و ماسه

-یم ساختار محکم این ساختمان. کنندرا کنترل میداخل ساختمان 

   .]7[وفان مقاومت کندطبرابر زلزله و  تواند در

    نتیجه گیری -6

های زیست محیطی روز به روز محیط آلودگی در دوره ای که ضایعات و

است که  یهر فرد یفهوظ کشاندبیشتر به مرز نابودی می اطرافمان را

مشکالت را به حداقل  یندر حد توان خود و با توجه به حرفه خود ا

ها در کاهش اله سعی شد سهم معماری و ساختماندر این مق برساند.

ریز قابل  زیستی از مواد دوربناهای بافت  این مشکالت بررسی شود.

های مستعمل و مواد دیگر موجود در الستیک ها،استفاده مانند بطری

میزان  ، که به میزان قابل توجهیکننداستفاده می و مواد بازیافتی محل

-انرژی نهفته ساختمان را کاهش می مصرف انرژی در ساخت و میزان

مصالح جدید است که مشکل امروز معماری، استفاده بی رویه از  دهد.

 شود.های بیشتر میایجاد آلودگی و تولید زباله ،رژیباعث مصرف ان

توان به طور موثر سترش استفاده از روش های جدید میحال آنکه با گ

 کم کردن این مشکالتیکی از این روشهای از این مشکالت کاست. 

در واقع با تواند تولید مصالح جدید از مواد و مصالح بازیافتی باشد. می

توان گامی در جهت توسعه معماری می های جدیداستفاده از تکنولوژی

عالوه بر صرفه اقتصادی موجب کاهش آلودگی دانش بنیان برداشت و 

های ساخت و ساز را تواند کاهش هزینهمحیط زیست شد. این امر می

نیز به همراه داشته باشد و راهی باشد به سوی تامین مسکن کم هزینه 

  پایدار برای افراد جامعه. و
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