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ًگْذاؽت چیغت؟ فزٌّگ لغت آوغفَرد ایٌگًَِ تؼزیف هی وٌذ:

" حصَل اطویٌبى اس ایٌىِ فؼبلیتْبی السم ثزای آًىِ دارایی ّبی
.فیشیىی ثِ طَر وبهل ثِ وبر خَد اداهِ دٌّذ اًجبم گزفتِ اعت 

  اگز یه عبختوبى را عجش ثٌبهین ،ضزٍری اعت توبم جَاًت اى
عبسگبری ، ّشیٌِ اثزثخؾی  / هبًٌذ  هفیذ ثَدى ،اًؼطبف پذیزی 

.ٍپبیذاری  در آى در ًظز گزفتِ ؽَد

  هْن ایٌغت وِ در طزاحی اس اثتذا ًگْذاؽت ٍ ّشیٌِ آى در هزوش
.تَجِ لزار گیزد



تؼویز ٍ ًگْذاری  درطزاحی ٌّگبم گزفتي ػذم در ًظز  ییه هؾىل اصل
عبخت ٍ عبس اعت

ثغیبری اس ثیوبرعتبى ّب ثِ طَر وبهل لبثل ًگْذاری ًیغتٌذعبختوبى.

  ثِ اًذاسُ وبفی اهىبى ًگْذاؽت ٍجَد ًذارد، سیزا ویفیت طزاحی هبًغ اس
.  ًگْذاری هی ؽَد

 السم ثز ّوِ جٌجِ ّب ٍ ثخؾْبی تؼویز توزوش ثغیبری اس هتخصصبى ٍ
را ًذارًذ ًگْذاری 

   ًتیجِ عبختوبًی اعت وِ در طَل سهبى لبثلیت ًگْذاری ووی دارد ٍ در
.ًْبیت هٌجز ثِ هؾتزیبى ًبراضی هی ؽَد

 هطبلؼبت هَردی ًؾبى هی دّذ وِ اعتزاتضی ّبی طزاحی هی تَاًذ تبثیز
هؾتزی ، رضبیت وبرثز، وغت ٍ وبر لبثل تَجْی درػولیبت ًگْذاری

.خذهبت داؽتِ ثبؽذٍ پبیذاری عبختوبى ٍ ،عَدآٍری 



 

  ثٌبثزایي، السم اعت ثِ طَر اًتمبدی ًگْذاؽت ثیوبرعتبى را
ارسیبثی وٌین

  هؼوَال در ٌّگبم طزاحی اس تؼویز ٍ ًگْذاری غفلت هیگزدد ، ایي
هغئلِ در هزحلِ طزاحی هفَْهی عبختوبى عجش اّویت ثغیبر  

.سیبدی دارد

 عبختوبى ثز تبثیز در عبل ّبی اخیز اطالػبت سیبدی در هَرد
طجیؼی اطزاف آى هٌتؾز ؽذُ اعتهحیط 



  اهزٍسُ اطالػبت سیبدی ثزای طزاحی ٍ عبخت عبختوبًْبی عجش
.در دعتزط اعت

  ثب ایي ٍجَد، هطبلؼبت هزثَط ثِ ًگْذاؽت عبختوبى ٍ خذهبت ثب
ظبّزا ایي . رعذًظز هی رٍیىزد عبختوبى پبیذار وویبة ثِ 

صٌؼت توبیل دارد ثیؼ اس حذ ثز رٍی ظَاّز پز سرق ٍ ثزق 
توزوش هی وٌذ

  جٌجِ ًگْذاری در عبخت ٍ عبس هبًٌذ یه عیٌذرال اغلت تَعط
.ثغیبری اس هتخصصیي ًبدیذُ گزفتِ ؽذُ اعت





ساختمان پایدار

ثزای ؽزٍع ثبیذ یه درن هتمبثل اس ٍاصُ پبیذاری داؽتِ ثبؽین

 پبیذاری هفَْهی اعت وِ هوىي اعت ّزگش اجوبػی در هَرد آى ٍجَد
ًذاؽتِ ثبؽذ

 یه راُ ًگبُ وزدى ثِ هفَْم پبیذاری ًگبُ ثِ چگًَگی عبخت اهىبًبت هَرد
ًگْذاؽت ٍ تؼویز، هذرًیشُ ؽذى ، اهىبى ثبسعبسی ٍ   : ؽبهل . اعتفبدُ اعت 

.اعتفبدُ هجذد ٍ یب اعمبط ٍ ثبسیبفت

  تَجِ ثِ ایي اهز در فؼبلیت ّبی عبختوبًی ثب تَجِ ثِ ایي تؼزیف ٍ ػوز
طَالًی ثٌب، حیبتی اعت

 ثٌب ثز ایي تؼزیف، پبیذاری یه هذ ًیغت، ثلىِ یه هفَْم طزاحی عبختوبى
خَة ثب ثْتزیي الگَّبی هذیزیت سیغت هحیطی ثزای عبختوبى ثیوبرعتبى، 

.وبروٌبى ٍ هحیط داخلی ٍ خبرجی آى اعت



  طزاحبى دارای یه ًمؼ حیبتی در طزاحی ثیوبرعتبى ّغتٌذ تب
.وبروٌبى ٍ ثیوبراى ثیؾتزیي لذت را اس هحیط احغبط ًوبیٌذ

 ِدر طزاحی هجبحثی هبًٌذ هصزف اًزصی ٍ هحیط سیغت ، ث
حذالل رعبًذى افشًٍگی، عبدُ عبسی طزح ّبی پیچیذُ ٍ یب  

ثْجَد اعتبًذارد عبسی ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد ، ایي ّوِ هی  
طَل ػوز یه   پبیذاری ٍطَالًی ثز ثغیبر دراس هذت ٍ تَاًذ تأثیز  
.  داؽتِ ثبؽذعبختوبى 



"ثِ ػٌَاى یه اصطالح اجتوبػی ٍ عیبعی ؽٌبختِ ؽذُ   "عجش
.اعت

  ثب هحیط  ثذاى هؼٌی اعت وِ عبختوبى ثبیذ عبسگبر   "عجش"اهب
سیغت اًغبى ثبؽذ

 ارتجبط ثیي طزاحی خَة ٍ تؼویز ٍ ًگْذاری ٍ هزالجت اس
ایي اهز ثز هؾتزی . عبختوبى ثخؾی اس هغئلِ پبیذاری اعت

هتوزوش اعت ٍ ؽبهل هذیزیت ٍ ًگْذاری هحل ٍ خذهبت  
.هی گزدد عبختوبى آى



 پبیذاری ثبیذ در طزاحی ثب وبر تیوی ٍ توزوش ثز ًگْذاؽت عبختوبى در ًظز
تَاًذ هٌبفغ التصبدی، اجتوبػی ٍ هحیطی را ثِ گزفتِ ؽَد ایي اهز هی 

ثیبٍردارهغبى 

 اسایٌگًَِ طزاحی ّب ػجبرتٌذ اصَل:
طزاحی عبدُ• 
تجشیِ ٍ تحلیل ػولىزد،•
تؼویز ٍ ًگْذاری ثب هحَریت لبثلیت اطویٌبى• 
تجشیِ ٍ تحلیل خطب ٍ ؽٌبعبیی خطز• 
عبسی ػولیبت ٍ ًگْذاریثْیٌِ •

تزویجی اس توبم تىٌیه ّبی تؼویز ٍ ًگْذاری ثزًبهِ ریشی ؽذُ• 



 ٍ هؾىالت تؼویز ٍ ًگْذاری هٌجز ّشیٌِ ّبی سیبدی خَاّذ ؽذ اس جولِ اس دعت دادى خذهبت
. اس وبر افتبدى آًْب ، ّشیٌِ ثبالی تؼویزات ٍ گبّی اٍلبت آعیت غیز لبثل ججزاى عبختوبى

ثٌبثزایي، هْن اعت عیبعت ّبی ػولیبتی تؼویز ٍ ًگْذاری را در هزحلِ اٍلیِ در ًظز ثگیزیذ

 در فزآیٌذ طزاحی ثزای اطویٌبى اس ایٌىِ یه عبختوبى لبثل ًگْذاری اعت ضزٍری اعت ػَاهل
:تؼییي وٌٌذُ سیز در ًظز گزفتِ ؽَد

ّشیٌِ ّبی عزهبیِ گشاری•

عبدُاس تىٌَلَصی پیچیذگی طزاحی عبختوبى ٍ اعتفبدُ • 

دٍام ٍ در دعتزط ثَدىلبثلیت اطویٌبى، • 

اًؼطبف پذیزی آیٌذُ طزح  • 

ًگْذاریثب لبثلیت فزوبًظ ػولیبت تؼویز ٍ ًگْذاری در راثطِ • 

جٌجِ ّبی ثْذاؽت ٍ ایوٌی• 

پذیزػ ایذُ ّبی طزاحی جذیذ • 

ًگْذاری ثب دعتزعی وبفی• 

تبثیز ثز هحیط سیغت• 



 در ًتیجِ، یه عبختوبى ثِ اًذاسُ وبفی حفظ ًخَاّذ ؽذ هگز ویفیت
. طزاحی هبًغ ًبثَدی آى ؽَد

  طزاحبى هی تَاًٌذ تب حذ لبثل تَجْی در حفظ ٍ لبثلیت ًگْذاری پبیذار
ثیوبرعتبى تبثیز ثگذارًذ

 ًَآٍراًِ ػولىزد خَد را  اس طزیك طزاحی عبدُ اس ایي رٍ، طزاحبى ثبیذ ٍ
.ثْجَد ثخؾٌذ




