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 چکیذُ

دس ػال ّای اخیش، پایذاسی بِ فٌَاى یکی اص هَضَفات سٍص ٍ پشاّویت دس صهشُ هباحث هقواسی هغشح ؿذُ اػت. بؼظ ٍ تـرشی  هللهرِ ّرای    

هحیغی، اجتوافی ٍ اقتلادی هی باؿذ، اهشی ضشٍسی اػت کِ هحققیي کوابیؾ بِ آى پشداختِ اًرذ. برِ    فام پایذاسی کِ ؿاهل: هللهِ ّای صیؼت

ِ ًؾش هی سػذ یکی اص هَضَفاتی کِ کوتش هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت، بشسػی جایگاُ ههاّین پایذاسی دس فشآیٌذ عشاحی فضراّای آهَصؿری ٍ اسا ر   

 س بشای ایي فضاّا هی باؿذ.  ساّکاسّایی دس خلَف عشاحی با سٍیکشد پایذا

ًقرؾ حؼراع    ،ؿرَد خلَف دس کـَسّای دس حال تَػرقِ هحؼرَم هری   بِی اص فَاهل اػاػی دس تَػقِ پایذاس با تَجِ بِ ایي کِ آهَصؽ یک

 -2داًـرگاُ هلرذس، ابرَؽبی اهراسات،      اًؼتیتَ فلن ٍ تکٌَلَطی -1) داًـگاُ ػِ سٍ ایي اص. هی باؿذپایذاس غیش قابل اًکاس  ّا دس سًٍذ تَػقِداًـگاُ 

 حال دس کـَسّای ّای داًـگاُ هَسدی ّای ًوًَِ فٌَاى اًـگاُ قغش، دٍحِ قغش( بِد -3داًـگاُ فلن ٍ تکٌَلَطی ؿاُ فبذاهلل، فشبؼتاى ػقَدی ٍ 

 ٍ اػتخشاج ساّکاسّای هشتبظ با ایي هقَلِ، اًتخام گشدیذُ اًذ.  کذام ّش عشاحی فشایٌذ دس پایذاسی فام ّای هَلهِ اًغباق ٍ بشسػی جْت تَػقِ،

حاكرل هغالقرِ ٍ بشسػری ًوًَرِ ّرای       سٍؽ ایي پظٍّؾ هبتٌی بش هغالقات کتابخاًِ ای اػت ٍ سٍیکشدی تَكیهی داسد. ًتایج بِ دػت آهذُ

ی ّا هی تَاى ساّکاسّایی سا دس ساػتای تحقق ّش کذام اص هللهِ ّای پایرذاسی  ػسبشهَسدی اص جاهقِ داًـگاُ ّای هَسد ًؾش هی باؿذ. اص بشایٌذ ایي 

 پیـٌْاد ًوَد. جْت عشاحی داًـگاُ ّای پایذاس
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Abstract 

Sustainability is one of architecture fields, which rose up as one of the most important topics in recent years. 

However explanation of the general parameters of sustainability which includes environmental, social and economic 

parameters, have been discussed as an essential issue by researchers already. it seems the position of sustainability in 

the design process of educational spaces and solutions in order to have sustainable design for them was not noticed 

sufficiently. 

In attention to importance of education in sustainable development, especially in developing countries, the important 

role of universities in the process of sustainable development is undeniable. For this purpose, three universities (i- 

Institute of Science and Technology, University of Masdar, Abu Dhabi; ii- King Abdullah University of Science and 

Technology, Saudi Arabia; iii- Qatar University, Doha, Qatar.) were selected as case studies of the universities in 

developing countries to discuss and compare the general parameters of sustainability in their design process and 

derivate methods in relation to this category. 

The research is based on library studies and descriptive approach. The obtained results are based on studying case 

studies of Intended universities. The outcomes of these investigations propose sustainable solutions in order to achieve 

any of the parameters of a sustainable design. 

Keywords: sustainability, sustainable development, universities architecture, the parameters of sustainability. 
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 هقذهِ
 تٌگٌاّرا ؿت ترا دس هرَسد   ّا سا بشآى دااهلی کِ اًؼاىیکی اص فَ

، 1950بیٌذیـٌذ، آگاّی اص آٌّگ سؿذ جوقیت جْاى بَد. دس ػال 

ش سد ًهر هیلیرا  7دس حال حاضش بِ هیلیاسد ًهش بَد ٍ  6/2ایي جوقیت 

جوقیرت جْراى دس    ،آٌّگ سؿذ ؿَد با ایيپیؾ بیٌی هی سػذ.هی

گًَِ کِ اًتؾاسات بـش بشای هیلیاسد ًهش بشػذ. ّواى 9بِ  2050ػال 

ؿَد، افضایؾ جوقیت برا آٌّرگ   تش هیباال بشدى ػغ  صًذگیؾ صیاد

 دّذ.یاد ؿذُ ًیاص بِ هٌابـ تجذیذ پزیش ٍ تجذیذ ًاپزیش سا افضایؾ هی

پایذاس بیٌجاهذ اص صهاًی  ساّی کِ بِ تَػقِ تالؽ جْاًی بشای یافتي

اؽ پایذاس ًیؼرت.  آغاص ؿذ کِ بـشیت دسیافت کِ ساُ ٍ سٍؽ صًذگی

 (35ف.  ،1388پَؽ، ًَابخؾ ٍ ػیاُ)

ِ  فٌَاى بای ههَْه ٍ هغشح ؿذى تغییشات ایي دًبال بِ  تَػرق

 هَسد پایذاس هقواسی ؿذُ ػاختِ هحیظ هْن ًقؾ دلیل بِ ، پایذاس

، 1389)گشجری هْلبراًی،    .گیرشد  هری  قرشاس  ًؾرشاى  كراح   تَجِ

 (92ف.

ِ  » ذ اػرت:  قر هقت 1فشدسیک ّاسبؼَى اكرلی   هٌرابـ اًؼراًی...پای

ّرا فرَاهلی ّؼرتٌذ کرِ     دّرذ ٍ اًؼراى  ّا سا تـکیل هری ثشٍت هلت

  .کٌٌذبشداسی هیشُػاصًذ ٍ اص هٌابـ عبیقی بّْا سا هتشاکن هیػشهایِ

بِ ٍضَح کـَسی کِ ًتَاًذ هْاست ٍ داًؾ هشدهؾ سا تَػقِ دّذ ٍ 

ًخَاّرذ برَد   اص آى دس اقتلاد هلی بِ ًحَ احؼي اػتهادُ کٌذ، قرادس  

ُ   ، بِ ًقرل اص  Harbison,1973) «.تَػقِ یابذ پرَؽ،  ًرَابخؾ ٍ ػریا

 (96ف.، 1388

 ،ؿَدهحؼَم هی دس تَػقِ پایذاس یی اص فَاهل اػاػآهَصؽ یک

ِ  پایذاس ّا دس سًٍذ تَػقًِقؾ حؼاع داًـگاُ  با ایي ٍجَد  دس ّور

قابرل تَجرِ هری    خلَف دس کـَسّای دس حرال تَػرقِ   کـَسّا بِ

ِ  . اص ایيباؿذ ّرای  سٍ دس ایي هقالِ ػقی ؿذُ اػت بِ بشسػری هللهر

ُ  پایذاسی ٍ هلذاق ّای آى دس هقواسی ػِ ًوًَِ هرَسدی اص داًـرگا

تَػقِ پشداختِ ؿَد تا بتَاى ّای دس حال ّای ػاختِ ؿذُ دس کـَس

 .بٌذی جاهقی اص ایي هَاسد سػیذبِ دػتِ

اص بریي  ّای هرَسدی  ًوًَِ، ی بَدى ًتیجِ پظٍّؾجْت کاسبشد

کـررَسّای اػررالهی اًتخررام ؿررذُ اػررت تررا داسای حررذاک ش تـررابِ 

 .فشٌّگی با کـَس ایشاى باؿذ

 

 تعبریف پبیذاری. 1
هریالدی دس صبراى اًگلیؼری برِ کراس      1290اص ػال sustainفقل 

بِ هقٌی ًگِ داؿرتي ٍ یرا    sub  ٍtenerگشفتِ ؿذُ ٍ اص سیـِ التیي 

                                                           
1
 Frederick Harbison   

(. لغت ًاهِ 42ف.  ،1380ًگْذاسی کشدى اػت. )بحشیٌی ٍ هکٌَى، 

هری   1400سا برِ حرذٍد ػرال     sustainableآکؼهَسد ػابقِ كرهت  

 (  409، ف. 1392سػاًذ. )گالبچی، 

 ِ دّخرذا پایرذاسی هقرادل: هقاٍهرت، ثبرات، ترام،        دس لغت ًاهر

، ف. 1377)دّخرذا،    2اػتقاهت، ایؼتادگی، پافـاسی ٍ دٍام اػرت. 

4707) 

 

 .  تَسعِ پبیذار1.2

ای کِ تَػقِ»: کٌذباًک جْاًی تَػِ پایذاس سا چٌیي تقشیف هی

پَؽ، ، بِ ًقل اص ًَابخؾ ٍ ػیاُ 22ف.، 1380)فضیضی،  «.دٍام یابذ

تقشیهی کِ دس کویؼیَى بشاًذتلٌذ اص تَػقِ پایرذاس   (25ف. ، 1388

اسا ِ ؿذُ ٍ تقشیف فشاگیش ٍ جاهقی اص تَػقِ پایذاس هی باؿذ فباست 

تَػقِ پایذاس سا بایذ بشآٍسدى ًیاصّای اًؼراى ّرا دس صهراى    »اػت اص: 

کًٌَی بذٍى ٍاسد آٍسدى خذؿِ دس تَاًایی ًؼل ّای آیٌذُ دس جْت 

 برِ ًقرل   ،1377بشاتی، « )خَدؿاى داًؼت.بشآٍسدى ًیاصّای عبیقی 

اًؼاى ٍ عبیقت برِ  » دس تقشیهی دیگش: (.78، ف. 1394کاهل ًیا، اص

فٌَاى اسکاى اكلی دس فشایٌذ تَػقِ پایذاس حضَس داؿتِ ٍ دس استباط 

بِ ًقرل اص کاهرل ًیرا،    ، 1377)هکٌَى، « هتقابل با یکذیگش قشاس داسًذ

ّا برشای  اػت اص حهؼ فشكتتَػقِ پایذاس فباست (. 78، ف. 1394

 فٌَاى یک احؼاع فورَهی فرذالت بریي ًؼرلی.    ِ ّای آیٌذُ بًؼل

(Page, 1982, p.202-2051382، ، بِ ًقل اص پشهي ٍ ّوکاساى) 

ٍجِ هـتشک دس هیاى تقاسیف هتقذدی کِ اص تَػقِ پایذاس اسا رِ  

حهؼ هحیظ صیؼت اًؼاى بِ فٌَاى بؼتش تَػقِ اػت کرِ  »گشدیذُ 

قبال استباط هتقابل هیاى چْاس سکي اػاػی تَػقِ پایذاس  ایي اهش دس

یقٌی تَػقِ اقتلادی، اجتوافی، فشٌّگی ٍ صیؼرت هحیغری جاهرِ    

کاهرل ًیرا،    برِ ًقرل اص   ،1376کاػتشی،  دی) .«فول خَاّذ پَؿیذ

 (78، ف. 1394

 تَػقِ پایذاس داللت بش دٍ جٌبِ هْن داسد:

اكرَل ٍ هٌراعق   هتٌَؿ ٍ دس ّوِ جٌبِ ّا هغشح برَدُ ٍ برِ    -

خاكی هحذٍد ًوی ؿَد. دس توام جْاى بؼظ پزیش بَدُ ٍ ّرشکغ ٍ  

 ّشچیض سا دس حال ٍ آیٌذُ ؿاهل هی ؿَد.

                                                           
 ، پافـاسی  یؼتادگیا فشٌّگ فاسػی هقیي: 2

 .اػتَاسی ایؼتادگی؛ هقاٍهت،: فشٌّگ لغت فویذ

ِ   فشٌّگ ٍاطُ ّای هلَم فشٌّگؼتاى دیٌراهیکی کرِ    : ٍضرقیت ّرش ػراهاً

اؽ، گشایؾ بِ باصگـت برِ حالرت    دسكَست دٍس ؿذى اص پیکشبٌذی تقادلی

 پیـیي داؿتِ باؿذ.
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هجوَفِ ّرذفی برشای آى ٍجرَد ًرذاسد ٍ دس حقیقرت اداهرِ        -

 (409، ف. 1392تَػقِ، ّذف ایي تَػقِ اػت. )گالبچی، 

ًذگی ، بْبَد هذاٍم کیهیت صدس هجوَؿ ّذف غایی تَػقِ پایذاس

هٌذی ّوگاى اص هٌافـ بذػت آهرذُ اص آى برذٍى   افشاد جاهقِ ٍ بْشُ

ٍسدى آتَاًرایی ّرای ًؼرل بقرذی برشای بذػرت       آػی  سػاًذى برِ  

  (32ف. ،1394)هقواس،  ًیاصّایـاى اػت.

 

 پبیذار . هعوبری2
سیـِ ّای اكلی ًْضت حهؼ هحیظ صیؼت ٍ هقواسی پایذاس بِ 

سیچراسد  ٍ  2ٍیلیرام هرَسیغ  ، 1جراى ساػرکیي  بش هی گرشدد.   19قشى 
اص پیـرگاهاى ًْضرت هقوراسی پایرذاس هحؼرَم هری ؿرًَذ.         3لتابی

دس کتام ّهت چشاك هقوراسی خرَد هری گَیرذ کرِ برشای        ساػکیي

دػتیابی بِ سؿذ ٍ پیـشفت هری ترَاى ًؾرن ّاسهًَیرک هَجرَد دس      

( بحث پایرذاسی  413، ف. 1392عبیقت سا الگَ قشاس داد. )گالبچی، 

دس هقواسی هغشح ؿذ ٍ فوَها بِ فٌَاى یکی اص  هیالدی 60دس دِّ 

 اص ًَفی پایذاس، عشاحی ٍیظگی ّای ًَیي آثاس هقواسی بِ کاس هی سٍد.

ِ  آػری   بذٍى ًیاصّای اهشٍص بِ داسد قلذ کِ اػت عشاحی ـ  بر  هٌراب

، برِ ًقرل اص ضرشغاهی،    1383، گلٌر  (. دّرذ  پاػر   آیٌذُ ّای ًؼل

 ( 104ف.  ،1389

 هقایؼررِ با ػررایش هلٌَفات، فورش ًؼررربتا  ػرراختواى ّا دس 

عَالًی تررشی داسًررذ ٍ دس عررَل توررام هشاحررل ًقـِ کـررری،  

، دس ػاصی تجْیض کشدى ٍ تخشی  یا اػرتهادُ دٍبراسُ اص آى  ػاختواى

برِ ًقرل اص   ، WGSC,2004)تَػررقِ پایررذاس تأثیشگزاس خَاٌّذ بَد. 

 (93ف.، 1389گشجی هْلباًی، 

بخؾ ػاختواى ٍ هحیظ ػراختِ ؿرذُ، برِ فٌرَاى دٍ     دس ٍاقـ 

، بِ CIB,1999). اًذحَصُ کلیذی دس تَػقِ پایذاس جْاًی هغشح ؿذُ

 (2-1ف.، 1394ًقل اص ٌّشداى ٍ فاسػی،

بررا اػررتهادُ اص اكررَل اکَلررَطیکی ٍ اقلیورری دس عشاحرری یررک   

ػاختواى، بْیٌِ ػراصی هلرشف ػرَخت ٍ دس کٌراس آى اػرتهادُ اص      

ذ اًشطی ّای تجذیذ پزیش، هحیغی ػرالن عشاحری   ػیؼتن ّای تَلی

هی ؿَد کِ هی تَاًذ اّذافی ًؾیش بشعشف کشدى یا کاّؾ آلرَدگی  

هحیظ صیؼت، کراّؾ اػرتهادُ اص ػرَخت ّرای فؼریلی ٍ تجذیرذ       

ًاپزیش ٍ اػتهادُ بْیٌِ اص هٌرابـ اًرشطی، گؼرتشؽ هحریظ عبیقری،      

   ٍ دس جْرت   کاّؾ تَلیذ گاصّای گلخاًرِ ای ٍ ... سا برشآٍسدُ ػراصد 

استقا ػغ  صًذگی افشاد ػاکي دس هٌراعق هختلرف ٍ رخیرشُ اًرشطی     

بشای ًؼل ّای آیٌذُ قذم بشداسد. بِ فباست دیگش ػراختواى پایرذاس،   

                                                           
1
 John Ruskin 
2
 William Morris 
3
  Richard Lattabi 

ػاختواًی هغابق با ًیاصّای اهشٍص ٍ ػاصگاس با هحیظ عبیقری اػرت   

کِ هی تَاًذ بِ كَست کاهال اجشایری ٍ فولری، اص لحراػ اقتلرادی،     

، ف. 1392)گالبچری،   ی هلت ّرا سا یراسی ًوایرذ.   اجتوافی ٍ ػیاػ

408) 

هقواسی پایذاس کوتشیي ًاػاصگاسی ٍ هغایشت سا با هحیظ عبیقی 

پیشاهَى خَد ٍ دس پٌِْ ٍػیـ تش با هٌغقِ ٍ جْاى داسد. سٍؽ ّرای  

ػاختواى ػراصی دس یرک پٌْرِ اػرتهادُ هققرَل اص هٌرابـ عبیقری        

بْبرَد کیهیرت   هحذٍد ٍ کاّؾ هلشف اًشطی کوک کشدُ ٍ ػرب   

، ف. 1392گالبچرری،  Aboulnaga, 2006,) **هحیغرری هرری ؿررَد.

408) 

 

 پبیذار هعوبری درثبرُ هختلف ّبیدیذگبُ .1.2

 ّا اص دیذگاُ بقضی بِ هتهاٍت ًؾشات اص آگاّی جْت اداهِ دس

 :ؿذُ اػت اؿاسُ ّا حل ساُ ٍ پایذاس هقواسی با سابغِ دس

 قؼروت »کرِ   کٌٌرذ  هری  اػتذالل 5حیات پلٍ  4ادٍاسد ىابشای

 اًشطی رخیشُ عشیق کِ اص اػت چیضی آى پایذاس، عشاحی اص ٍػیقی

 فضاّایی ایجادعشاحی  « داًین، هی کِ حالی دس« دّین هی اًجام

 هری  برَهی  ًیاصّرای  بِ حؼاع ٍ اقتلادی بادٍام، ػالن، کِ اػت

 ((Edwards and Hyett. 2001, p.7  «باؿٌذ.

 ًیاصّرای  با تا داسد قلذ پایذاس عشاحی  6ساجشص سیچاسد دیذگاُ اص

 ًؼل بشای هاًذُ باقی عبیقی هٌابـ کِ آى بذٍى ؿَد، سٍ بِ سٍ آیٌذُ

 کراسایی  بِ پایذاس عشاحی ّا، ػاختواى هَسد دس. ببشد بیي اص سا آیٌذُ

 کٌرذ.  هی اؿاسُ عَالًی، فوش ٍ پزیشی اًقغاف حذاقل، اًشطی هٌابـ،

Rogers, 2007)  ، 94ف.، 1389گشجی هْلباًی، بِ ًقل اص) 

7کین جیي جًَگ ًؾش بِ
ِ  ًخؼرت،  ػغ  دس    اػاػری  اكرل  ػر

ِ : ؿَد هی هغشح هقواسی دس پایذاسی بشای  هلرشف  دس جرَیی  كرشف

 بِ عبیقی هٌابـ باصیافت ٍ هجذد اػتهادُ هلشف، کاّؾ با کِ هٌابـ

ِ  بشاػاع عشاحی ؛داسد کاس ٍ ػش ػاختواى دس ؿذُ گشفتِ کاس  چشخر

 برش  آى تراثیشات  ٍ بٌا ػاختي فشآیٌذ تحلیل بشای سا سٍؿی کِ حیات،

ِ  اًؼراًی،  عشاحری  آخش دػت ٍ کٌذ هی هغشح صیؼت هحیظ  برش  کر

 ٍ ّا سٍؽ ّوچٌیي اٍ داسد. توشکض عبیقی جْاى ٍ اًؼاى بیي تقاهل

 ,Kim ) .دّرذ  هری  تَضری   سا، اكل ػِ ایي بِ ًیل جْت  الصم ًکات

1998) 

                                                           
4
 Brian Edward 
5

  Paul Hyett 
6

 Richard Rogers 
7

 Jung Jin Kim 
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بِ فٌَاى یکری اص اكرلی ترشیي پیـرگاهاى هقوراسی       1کي یاًگ

دس عشاحی اکَلَطیک الصم اػت کرِ هقوراس   »اکَلَطیک هقتقذ اػت: 

بِ عبیقت بِ فٌَاى یرک ػیؼرتن پَیرا بٌگرشد ٍ هحریظ هلرٌَؿ سا       

ٍابؼتِ بِ آى بذاًذ. توام عشاحی ّایی کِ دس استباط با ػیؼتن ّای 

حَی پیؾ بیٌی ّای الصم اکَلَطیک اًجام هی ؿًَذ بایذ بتَاًٌذ بِ ً

 (79، ف. 1394)کاهل ًیا، « بشای آیٌذُ سا اًجام دٌّذ.

 

 ٍیصگی ّبی هعوبری پبیذار ًظریِ پردازاى 

 حیات بشایاى ادٍاسد ٍ پل
 حؼاع ٍ اقتلادی بادٍام، ػالن، فضاّایی ایجاد

 .بَهی ًیاصّای بِ

 ساجشص سیچاسد
 اًقغراف  اًشطی حرذاقل،  هٌابـ، کاساییاؿاسُ بِ 

 .عَالًی فوش ٍ پزیشی

 کین جیي جًَگ
 بشاػراع  عشاحی ،هٌابـ هلشف جَیی دس كشفِ

 .اًؼاًی عشاحیٍ  حیات چشخِ

 کي یاًگ
ٍابؼتِ بَدى هحیظ هلٌَؿ بِ عبیقت بِ فٌرَاى  

یک ػیؼتن پَیا؛ اًجرام پریؾ بیٌری ّرای الصم     

 بشای آیٌذُ.

 (ًگبرًذگبىسین: تر) ، پبیذار هعوبری درثبرُ هختلف ّبیدیذگبُ: 1جذٍل

 

 ّب. پبیذاری در هعوبری داًشگب3ُ
پشدیغ داًـگاُ یک هکراى ایرذُ آل برشای تجشبرِ سٍیکشدّرای      

جذیذ عشاحی هحیغی ٍ ًیض هکاًی هٌاػر  برشای اًگیرضؽ تورشیي     

ّای هحیغی اػت. ًؾش بِ آى کِ هاهَسیت داًـگاُ، تَػقِ آهرَصؽ  

اػرت،   فالی ٍ گؼتشؽ تهکش ٍ پظٍّؾ ّای هٌغبق با تَػقِ پایذاس

هؼا لی هتقذد هباحث پایذاسی سا هی تَاى دس ػغ  پشدیغ بشسػی 

کشدُ ٍ دًیایی کَچک اص آصهایؾ ّای هشتبظ ایجاد ًوَد. )کاهل ًیا، 

 (78، ف. 1394

پشدیغ ّای پایذاس بِ هٌؾَس کاّؾ کلی اثرشات هٌهری هحریظ    

هلٌَؿ بش ػالهت بـش ٍ هحیظ عبیقی عشاحی هری ؿرًَذ ٍ برذیي    

 ,Patelش دس عشاحی آى ّا هذ ًؾش قشاس هری گیرشد. )  هٌؾَس هَاسد صی

2012, p. 4902 ، 78 ، ف.1394کاهل ًیا، بِ ًقل اص ) 

اػتهادُ کاسآهرذ اص اًرشطی ّرای خَسؿریذی، آم ٍ ػرایش       -

 هٌابـ؛

 حوایت اص ػالهت کاسبشاى ٍ قابلیت کاس ٍ باصدّی آًاى ٍ -

 کاّؾ هَاد صا ذ، آلَدگی ٍ فشٍػایـی هحیغی. -

 

                                                           
1
 Ken Yang 

  پبیذاری ّبی. هؤلف4ِ
ُ  ػِ دیذگاُ ّوگشایی ِب بایذ پایذاس تَػقِ هباًی دس ِ  گرشٍ  تَجر

ِ  برش  هبتٌری  سا ّرایی سٍؽ کِ اقتلادداًاى ًخؼت :ؿَد  حرذاک ش  بر

ِ  تَجِ با اًؼاًی سفاُ سػاًذى ِ  ّرای هحرذٍدیت  بر  ٍسیفٌرا  ٍ ػرشهای

ِ  هشبَط دیذگاُ دٍهیي  .گیشًذهی ًؾش دس هَجَد  ّرا اکَلَطیؼرت  بر

 تأکیذ اکَلَطیکی ػیؼتن ّایصیشهجوَفِ توام اص حهاؽت بش کِ اػت

هری  تـکیل سا دیذگاُ ػَهیي ًیض ؿٌاػاى جاهقِ ًؾشات ًقغِ. داسًذ

 پایرذاس  تَػقِ دس سا اكلی ًقؾ ّا اًؼاى ًگشؽ، ایي اػاع شب دّذ. 

 هٌاػ  تذابیش ٍ ّاحلساُ تقییي بشای آًاى اجتوافی الگَّای ٍ داسًذ

ِ  بِ دػتیابی هٌؾَس بِ  .کٌرذ هری  ایهرا  سا هْوری  ًقرؾ  پایرذاس  تَػرق

 (2ف.، 1393ًیا ٍ ّوکاساى، )ؿیشاصی صادُ، بِ ًقل اص کاهل

 -1ههَْم پایذاسی دس ػِ حیغِ داسای هضاهیي فویقری اػرت:   

پایررذاسی اجتوررافی.  -3پایررذاسی اقتلررادی  -2پایررذاسی هحیغرری 

ی پایررذاس بررا تلهیررق اّررذاف  تَػررقِ( 409، ف. 1392)گالبچرری، 

توافی ٍ صیؼت هحیغی بشای حذاک شػاصی سفاُ اًؼاًی اقتلادی، اج

ی پایذاس، فالٍُ بش تَجِ برِ  ؿَد؛ بٌابشایي دس تَػقِفقلی حاكل هی

ِ  ی اًؼاًی، تَػقِحهؼ هحیظ صیؼت، تَػقِ ی ی اجتورافی، تَػرق

 (32ف.، 1394)هقواس،  ی ػیاػی هذًؾش اػت.فشٌّگی ٍ تَػقِ

کِ اّذاف فام تَػقِ پایذاس ّؼرتٌذ دس ًورَداس    پایذاسی ههاّین

، ف. 1394کاهرل ًیرا،   بِ ًقل اص  ،1382فلی صادُ، صیش آهذُ اػت: )

78) 

 

 
 (سین: ًگبرًذگبىثبزتر) : هَلفِ ّبی عبم پبیذاری،1ًوَدار

 

دُ هَلهرِ خَدکهرایی، استقرا هحریظ      2کاسهًَرا دس تقؼین بٌذی 

صیؼت، کاّؾ آلَدگی، توشکض گشایی، احتشام برِ ًیاصّرای اًؼراًی ٍ    

، تٌَؿ ٍ اًتخام، تـخیق ٍ توایض سا بِ اًقغاف پزیشی، کاسایی هٌابـ

فٌَاى هَلهِ ّای پایذاسی بیاى هی داسد، کِ با تَجِ بِ جرذٍل صیرش   

                                                           
2
 Matthew Carmona 
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غشح ًورَد. )کاهرل   دس چاسچَم اّذاف فام تَػقِ پایذاس هی تَاى ه

 (75، ف. 1394ًیا، 

 

هَلفِ ّبی 

 عبم پبیذاری
 ًوَدّب

 اجتوافی
اًقغاف پزیشی  -احتشام بِ ًیاصّای اًؼاًی -تٌَؿ ٍ اًتخام

 توایض ٍ تـخیق -ٍ توشکضگشایی فضا

 خَدکهایی-کاسایی هٌابـ-ًؾاست اقتلادی

 کاّؾ آلَدگی ّا -استقا ٍ تقَیت هحیظ صیؼت صیؼت هحیغی

در سِ هَلفِ عبم  رهًَببک: تقسین دُ هَلفِ پبیذاری از دیذگبُ 2جذٍل

 (Carmona and Punter, 2002)پبیذاری 

 

 ّبی پبیذاری در ًوًَِ ّبی هَردی. ثررسی هؤلف4.1ِ

 هؤلفِ زیست هحیطی . 4.1.1

پایذاسی صیؼت هحیغی دس ساػتای تحقرق اّرذاف تَػرقِ پایرذاسی     

چاسُ اًذیـری ٍاداؿرتِ اػرت.    بشای آػایؾ آیٌذگاى، هقواساى سا بِ 

 (409، ف. 1392)گالبچی، 

ساّکاسّای فوَهی هقواسی پایرذاس دس استبراط برا هٌرابـ اًرشطی      

ًاتوام سا هی تَاى بِ چٌذ بخؾ تقؼین کشد. ایي هٌرابـ ؿراهل: آم،   

صهیي، باد، گیاُ ٍ عبیقت اػت. دس ایي ًگاُ، اػتهادُ کوتش اص هلال ، 

هٌابـ تجذیذ پزیش اًشطی ٍ هرَاسدی   ػبکی ػاصُ، افضایؾ اػتهادُ اص

هـابِ ایي بیـتش هَسد تَجِ اػت. هقواسی اکَلَطیرک ًیرض برِ ایري     

، ف. 1394ٍیظگی ّای اکَلَطیکی هحیظ تَجِ هی کٌذ. )کاهل ًیا، 

79) 
  

                                                            

  ،ثبدگیرّبی داًشگبُ قطر :3تصَیر                 صفحبت فتٍَلتبییک ثبم داًشگبُ هصذر،       :2تصَیر       ، هبشیي ّبی ثرقی داًشگبُ هصذر: 1تصَیر   

                                                                                                                                                                                                                                                  (Salama,2008,p.61: )هٌجع                                      (http://storiesbywilliams.com: )هٌجع                     (  http://www.e-architect.co.uk :)هٌجع    

 

 

 

                                                                                                                                                                                   ،ثرج خَرشیذی داًشگبُ شبُ عجذاهلل :5تصَیر                                              ، داًشگبُ شبُ عجذاهلل دیبگرام پبیذاری زیست هحیطی: 4تصَیر                             

 ( http://www.aiatopten.org: )هٌجع                                                          (http://www.hok.com: )هٌجع                                                     

 

للهِ صیؼت هحیغی دس ًوًَِ ّرای هرَسدی دس   پغ اص بشسػی ه

ِ  ّرای ساّکاسسا برِ فٌرَاى    هرزکَس هَاسد تَاى هی جذٍل ریل،  هللهر

تَػرقِ   ی کـَسّای دس حال صیؼت هحیغی پایذاسی دس داًـگاُ ّا

 دس ًؾش گشفت.
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 هؤلفـِ 

 پبیذاری 

 ِ هَردیًوًَ

 پبیذاری زیست هحیطی

 ثْرُ گیری از

اًرشی  

 خَرشیذ

 ثْرُ گیری از 

 اًرشی ثبد

 ثْرُ گیری از 

 گرهبی زهیي

ثْرُ گیری از 

 آة

 استفبدُ از 

 هصبلح سبزگبر

ترکیت عٌبصر 

 طجیعی

حول ٍ ًقل 

 سجس

کبّش 

 آلَدگی 

)صذا، َّا 

 ٍآة(

 اًستیتَ هصذر

ّرررای  پٌرررل -

خَسؿرررررریذی 

فتٍَلتا یرررررک 

ؿرذُ برش    تقبیِ 

 ّا بام ػاختواى

ّرررای  برررشج -

 بادی هذسى

ترررررررراهیي  -

ػرررررررشهایؾ 

حشاستررری ٍ آم 

برا  گشم خراًگی  

تهادُ اص ػررررررا

 چیلشّای جزبی

ّررای  ػرراهاًِ -

گیررشی،  ؿرربٌن

آٍسی آم  جوـ

 برراساى ٍ حررغ 

گشّرررررررررای 

 یالکتشًٍیک

ؿبیِ پَؿـی  -

بررِ خرراک سع  

 ؛ قشهضسًگ

پَؿرررررررؾ  -

ػرررررررتیک الپ

ؿهاف ٍ ػرخت  

-بررِ ًررام اترریلي

 تتشافلَساتیلي

 فٌاكش تشکی  -

باد ٍ آم ٍ گیاُ 

دس هحَعررررررِ 

 هجوَفِ

بْشُ گیشی اص  -

 ،ساُ آّي ػربک 

 ٍ اتَبررَع ّررا 

ّررای   هاؿرریي

 بشقی

بْشُ گیشی اص  -

اًرررشطی ّرررای  

 تجذیذپزیش

باصیافرررررررت  -

 ّا فاضالم

 

 داًشگبُ قطر

اػتهادُ اص ًَس  -

سٍص دس فضاّای 

داخلرررری بررررا  

اػررررررتهادُ اص 

 ًَسگیشّا

اػررررتهادُ اص  -

فٌلررش بررادگیش  

بررشای تَْیررِ ٍ  

 کاّؾ سعَبت

پَؿرررررررؾ  - 

گیاّی برا ًیراص   

 کن بِ آبیاسی

اػررررتهادُ اص  -

بررررررررررررتي 

ػراختِ برا     پیؾ

 کیهیت باال

اػررررتهادُ اص  -

ّرررای   ؿیـرررِ

سًگی ّواٌّگ 

 با صهیٌِ

اػررررتهادُ اص  -

فٌلرررررش آم ٍ 

 دس هحَعِگیاُ 

بْشُ گیشی اص  - 

اًرررشطی ّرررای  

 تجذیذپزیش

 

داًشگبُ شبُ 

 عجذاهلل

اػررررتهادُ اص   -

كررررررررهحات 

خَسؿررریذی دس 

 ػشتاػش بام

اًتقال ًَس سٍص  -

برررِ فضررراّای  

داخلی با حیاط 

 هشکضی ٍ آتشیَم

تَلیذ آم گشم  -

بررا اػررتهادُ اص  

ّرررای ػرررلَل

 خَسؿیذی

اػررررتهادُ اص  -

بشج خَسؿیذی 

ٍ اختالف فـراس  

ّررذایت بررشای 

جشیرراى برراد بررِ 

 ّاحیاط

پَؿرررررررؾ  - 

گیاّی برا ًیراص   

 کن بِ آبیاسی

دُ اص ااػررررته -

هلررررال  بررررا  

حررذاقل آػرری  

 هحیغی

اػررررتهادُ اص  - 

هلررررال  بررررا  

هحتررررررررَای 

 باصیافتی

اػررررتهادُ اص   -

ػرررٌگ فرررشؽ 

سٍؿرري جْررت  

 اًقکاع گشها

 

اػررررتهادُ اص  -

حررَم بررضس   

آم ٍ پَؿررررؾ 

گیررررررراّی دس 

 هحَعِ پشدیغ

 

یؼرررررررتن ػ -

اتَبرررررررررَع 

ػشتاػرررررررشی 

داًـرررررررگاُ ٍ 

 جاهقِ

اػررررتهادُ اص  -

دٍچشخرررررِ دس 

 هحیظ داًـگاُ

بْشُ گیشی اص  -

اًرررشطی ّرررای  

 تجذیذپزیش

اػررررتهادُ اص  -

تاػیؼرررررررات 

کاسآهررذ جْررت 

 کاّؾ کشبي

اجشای بشًاهرِ   -

 ِ  باصیافررت صبالرر

ػاخت ٍ ػراص ٍ  

 دٍساى اؿغال

باصیافت آم ٍ  -

اػتهادُ دٍبراسُ  

 اص آى

 ًگبرًذگبى( ین:سترّب )زیست هحیطی پبیذاری در داًشگبُ ثررسی هؤلفِ :3جذٍل

 

 اجتوبعی لفِؤه .4.1.2

    ِ ی ٍجِ اجتوافی پایذاسی بش حهرؼ ٍ گؼرتشؽ رخیرشُ ػرشهای

ّا، برِ  اجتوافی بشای تؼْیل افتواد اجتوافی، تَصیـ فادالًِ فشكت

ؿٌاختي تٌَؿ فشٌّگی، تقَیت ٍ هرذاسای اجتورافی، ایجراد    سػویت 

ّرای فادالًرِ برشای هـراسکت ٍ تَاًوٌذػراصی هرشدم برشای        فشكت

، برِ  1391کٌذ. )فاضرلی،  هـاسکت دس اهَس هختلف جاهقِ تاکیذ هی

 (1394 ،ًقل اص هقواس

 دس تَػقِ پایرذاس برا سٍیکرشد اجتورافی دٍ ههْرَم ٍجرَد داسد:      

، 1394، ٍ ّوکراساى  ػٌگاچیيغش كپَس اػاصی. )تَاًوٌذ  هـاسکت ٍ

 (54ف. 
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                                      هحَطِ داًشگبُ شبُ عجذاهلل،     :8تصَیر     هشرثیِ سٌتی( تذاعی : ًَرگیرّبی داًشگبُ قطر)7تصَیر  داًشگبُ هصذر،    تعبهل ٍ پَیبیی جوعی :6تصَیر        

 (http://www.hok.com: )هٌجع                                        (Salama,2008,p.63: )هٌجع                                     (https://www.masdar.ac.ae: )هٌجع

پغ اص بشسػی هللهِ اجتوافی دس ًوًَِ ّای هَسدی دس جرذٍل  

 ی رهللهِ اجتواف ساّکاسّایَاى رَاى هَاسد هزکَس سا بِ فٌرتریل، هی

ِ    پایذاسی دس داًـگاُ ّا دس ًؾرش   ی کـرَسّای دس حرال تَػرق

 گشفت.

  

 هؤلفـِ

 پبیذاری  

 ًوًَِ هَردی

 پبیذاری اجتوبعی

 زهیٌِ اهٌیت خلَت تعبهل ٍ پَیبیی جوعی

 اًستیتَ هصذر

 فٌَاى بِ فوَهی عشاحی فضاّای -

 اجتوافی ػشصًذُ ٍ پَیا هشاکض

 ػبض خغی پاسک -

عشاحی بالکي ّا بِ كرَست هرَج    -

ّورشا   داس )حهؼ حشین خلَكی( ٍ

 ّای هجَف  با جذاسُ

یشّای فررابش پیررادُ ؼررعشاحرری ه -

داس ٍ هٌهررک اص   ایِػرركررَست   بررِ

 ّا  خیاباى

عشاحی فضاّای قابل کٌترشل برِ    -

 اًی هـشفؼغِ فضاّای اًػٍا

ًؾاست فضراّای جوقری برش سٍی     -

 یشّای فابش پیادُؼه

فشٌّگ ٍ آدام ٍ سػَم  بِاحتشام  -

 هٌغقِ

 داًشگبُ قطر

ػاختواى ّرای داًـرگاُ   عشاحی  -

دس یک حلقِ اص اهکاًرات ٍسصؿری ٍ   

 جاًبی

عشاحی حیاط ّای هشکضی جْت  -

 تقاهل

ایجاد فضاّای دًج دس هحَعرِ ٍ   -

 فضای داخلی

-  ِ داس دس   عشاحرری سٍاق ّررای ػررای

 ّا   اعشاف ػاختواى

اػرررتهادُ اص ػیؼرررتن هرررذٍالس ٍ  -

 اػتهادُ  کاّؾ فضاّای بی

 افشام اػتهادُ اص فٌاكش هقواسی -

 هشداى ٍ صًاى گاًِّای جذاکالج -

 

داًشگبُ شبُ 

 عجذاهلل

عشاحرری حیرراط ّررای هشکررضی ٍ  -

ِ آتشیَم براص جْرت   ّا  ٍ فضای ًیور

 تقاهل

فضاّای اعرشاف هیرذاى داًـرگاُ     -

بقٌررَاى فضررای استبرراط جاهقررِ بررا  

 داًـگاُ

اًتخام ػایت دس ًضدیکری پراسک    -

 تحقیقات

تهکیررک فضرراّای برراص جْررت     -

 ّای کَچکتشدس گشٍُاػتهادُ 

باص کٌترشل    عشاحی فضاّای ًیوِ - 

 ؿذُ  دس فاكلِ بیي دٍ ػاختواى 

اػرررتهادُ اص ههررراّین ػرررٌتی ٍ   -

 ػاصهاًذّی فضایی هقواسی فشم

ٍجَد ٍ عشاحی بخـی اص كرخشُ  -

 دس پشدیغ  دسیا ّای هشجاًی

 

 ًگبرًذگبى( ین:سترّب )در داًشگبُ وبعی پبیذاریتی اجثررسی هؤلفِ :4جذٍل
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 اقتصبدی هؤلفِ .4.1.3

ّوِ هشدم ٍ دٍلت ّا بایذ بِ فٌَاى یکی اص پیؾ ًیاصّای اكلی ٍ 

غیش قابل اغوام تَػقِ پایذاس دس جْت اقذاهات اٍلیِ سفـ یا کاّؾ 

هحشٍهیت اقذام ٍ ّوکاسی کٌٌرذ. ایري سٍیرِ جْرت سفرـ ًیاصّرای       

، 1388پَؽ، )ًَابخؾ ٍ ػیاُ ضشٍسی هی باؿذ. اک شیت هشدم جْاى

 (18ف. 

 

ِ پایرذاس برَهی   قَیرت تَػر  قدٍلت ّا بایذ دس ؽشفیت ػراصی ٍ ت 

ای الصم سا اص عشیق تبادالت فٌی ٍ فلوی  ٍ افضیؾ ػغ  ّّوکاسی 

 آگاّی ٍ داًؾ فلوی هحلی اًجام دٌّذ. )ّواى(

 ادی دس ًوًَِ ّای هرَسدی دس جرذٍل  لپغ اص بشسػی هللهِ اقت

 ادیلر تَاى هَاسد هزکَس سا بِ فٌَاى ساّکاسّای هللهرِ اقت ریل، هی

 پایذاسی دس داًـگاُ ّای کـَسّای دس حال تَػقِ دس ًؾش گشفت.

  

 هؤلفـِ 

 پبیذاری 

 ِ هَردیًوًَ

 پبیذاری اقتصبدی

 صرفِ جَیی در 

 ّسیٌِ اًرشی هصرفی

 صرفِ جَیی در

 ّسیٌِ ًگْذاری 
 سرعت اجرای پرٍشُ تَلیذ اًرشی

 کوک ثِ رشذ اقتصبد

 در هقیبض ثسرگتر 

 اًستیتَ هصذر

خَدکهرررایی دس تَلیرررذ   -

  اًشطی

دسكذ کاّؾ هلشف   51 -

 اًشطی

بْررشُ گیررشی اص هلررال    -

 قابل تشهین

 تاهیي اًشطی هلشفی بٌا -

 هٌؾرررَس برررِ هٌحلرررشا -

 ّرررای اًرررشطی اص اػرررتهادُ

 تجذیذپررزیش ٍ خَسؿرریذی

 اػت. ؿذُ عشاحی

ّای پیؾاػتهادُ اص پاًل -

ػرراختِ هررذٍالس دس ًوررای 

 فضاّای اقاهتی

 عررشح یررک فٌررَاى بررِ -

 تَػررقِ جْررت آصهایـرری

 دس پایررذاس  ّررای  ٍسیفٌررا 

 ؿرْش  آیٌرذُ  ّای ػاختواى

 ٍ هغالقرررِ هرررَسد هلرررذس

 .گیشد هی قشاس بشسػی

 داًشگبُ قطر

ّرررای اػرررتهادُ اص سٍؽ -

 اًشطیفقال دس تَلیذ غیش

ّای تَْیرِ    کاّؾ ّضیٌِ -

 ٍ ػشهایؾ داًـگاُ

اػتهادُ اص فٌاكش هذٍالس  - 

 بتٌی پیؾ ػاختِ  

اػررررتهادُ اص ٌّذػررررِ   -

 هذٍالس دس عشاحی پالى

 ی اػررتاًذاسداسا ررِ الگررَ -

ّرا  جْت عشاحی داًـرگاُ 

 دس آیٌذُ

داًشگبُ شبُ 

 عجذاهلل

اص دسكررذ  70برریؾ  اص  -

اًشطی اصهٌابـ قابل تجذیرذ   

 ؿَد.تَلیذ هی

تَلیذ اًشطی خَسؿریذی   -  تاهیي اًشطی هلشفی بٌا -

ّرای  بِ فٌَاى یکی اص ایذُ

 اكلی پشٍطُ

ػرررشفت دس عشاحررری ٍ    -

 اجشای پشٍطُ

الْام بخؾ فلش جذیذ اص  -

دػرررتاٍسدّای فلوررری دس 

 کـَس

 ًگبرًذگبى( ین:سترّب )ی اقتصبدی پبیذاری در داًشگبُثررسی هؤلفِ :5جذٍل

 

 

 ًتیجِ

با تَجِ بِ اّویت هَضَؿ پایذاسی دس هقواسی ٍ کوشًگ دیذُ ؿذى 

ایرذاسی  پآى با فضاّای آهَصؿی، بِ تبییي جایگاُ هللهِ ّرای   سابغِ

هقواسی داًـگاُ ّا پشداختِ ؿذ. برا ؿرشح ٍ بؼرظ ایري     دس عشاحی 

ػرِ داًـرگاُ هرَسد هغالقرِ دس      ّا دس هقواسیّا ٍ ًوَد آىهللهِ

تَاى ساّکاسّایی سا اسا ِ کشد کرِ   کـَسّای دس حال تَػقِ هی

 گشفتِ ؿًَذ.کاس  ّای پایذاسی بِجْت تحقق هللهِ

ذ رجْرت تَلیر  )ک تَاى کاسبشد كهحات فتٍَلتاییاى ًوًَِ هیبِ فٌَ

)با اػتهادُ  ی داخلیاّارهادُ اص ًَس سٍص دس فضٍ اػت (شق ٍ آم گشمرب

ّرایی جْرت    سساّکا َاىرسا بِ فٌ (اص حیاط هشکضی، آتشیَم ٍ ًَسگیش

ِ  گی شُبْ هحیغری دس ًؾرش    تری صیؼر شی اص ًَس خَسؿریذ دس هللهر

هجوَفِ ٍ هکاى یابی كحی  ایجاد فضاّای فوَهی ٍ پَیا دس گشفت. 

ساّکاسّررایی هررلثش جْررت ایجرراد تقاهررل ٍ پَیررایی جوقرری   ػررایت

. سٍد÷هری ؿرواس  ی اجتوافی بًِوَدّای هللهِ کِ اصجولِباؿٌذ÷هی

 ِ ی اقتلررادی دس اص جولررِ ساّکاسّررای فولرری جْررت تحقررق هللهرر

پایذاسی، ایجاد اقتلاد هبتٌی بش داًؾ، اسا ِ الگَی اػتاًذاسد عشاحی 

ی آیٌرذُ ٍ  تَلیرذ یرک عرشح آصهایـری جْرت تَػرقِ        ّرا  داًـگاُ

ذ کِ ّشیرک برِ   ّای آیٌذُ هی باؿٌ ّای پایذاس دس ػاختواى فٌاٍسی

 تش کوک خَاّذ کشد. ی خَد بِ سؿذ اقتلادی دس هقیاػی بضس ًَبِ

ّشیک اص ایي ساّکاسّا هی تَاًٌذ ّوضهاى برِ ایهرای ًقرؾ دس برشٍص     

 (6)س.ک.بِ جذٍل چٌذ هللهِ بپشداصًذ. 
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 راّکبرّبی پبیذاری هؤلفـِ پبیذاری    

ت هحیط
س

هؤلفِ زی
ـ

 ی

 ثْرُ گیری از

 اًرشی خَرشیذ

اػتهادُ اص ًَس سٍص دس فضراّای داخلری )برا      -

 اػتهادُ اص حیاط هشکضی، آتشیَم ٍ ًَسگیش(

اػتهادُ اص كهحات فتٍَلتاییک جْت تَلیذ   -

 بشق

اػتهادُ اص كهحات فتٍَلتاییک جْت تَلیذ  -

 آم گشم

ثْرُ گیری از 

 اًرشی ثبد

اػررتهادُ اص بررشج ّررای برراد جْررت تَْیررِ    -

 )بادگیشّای ػٌتی ٍ بشج ّای بادی هذسى(

اػتهادُ اص دٍدکؾ ّای خَسؿریذی جْرت    -

 تَْیِ

ثْرُ گیری از 

 گرهبی زهیي

تاهیي ػشهایؾ حشاستی ٍ آم گشم خاًگی با  -

 اػتهادُ اص چیلشّای جزبی

 

ثْرُ گیری از 

 اًرشی آة

 ًیاص کن بِ آبیاسیپَؿؾ گیاّی با  -

ـ  ّای ؿبٌن ػاهاًِ - - آٍسی آم  گیشی، جور

 یگشّای الکتشًٍیک باساى ٍ حغ

استفبدُ از هصبلح 

 سبزگبر

 اػتهادُ اص هلال  هتٌاػ  با اقلین هٌغقِ -

 اػتهادُ اص هلال  بَهی -

 اػتهادُ اص هلال  با قابلیت باصیافت -

 اػتهادُ اص هلال  با حذاقل آػی  هحیغی -

ترکیت عٌبصر 

 طجیعی

تشکی  فٌاكش باد ٍ آم ٍ گیاُ  )دس هحَعرِ   -

 هجوَفِ ٍ فضاّای داخلی(

 حول ٍ ًقل سجس

 اػتهادُ اص ٍػایل حول ًٍقل فوَهی -

 اػتهادُ اص دٍچشخِ -

اػتهادُ اص هاؿیي ّای بشقری برذٍى تَلیرذ     -

 کشبي

کبّش آلَدگی 

 )صذا، َّا ٍآة(

 تجذیذپزیشبْشُ گیشی اص اًشطی ّای  -

 باصیافت صبالِ ّای ػاخت ٍ ػاص -

 باصیافت صبالِ ّای دٍساى بْشُ بشداسی -

 باصیافت فاضالم ّا -

 تاػیؼات کاسآهذ جْت کاّؾ تَلیذ کشبي -

 

 

 راّکبرّبی پبیذاری هؤلفـِ پبیذاری 

هؤلفِ اجتوبع
ـ

 ی

تعبهل ٍ پَیبیی 

 جوعی

عشاحی فضاّای فوَهی بِ فٌَاى هشاکض پَیرا    -

 ػشصًذٍُ 

عشاحی فضاّایی دس داًـگاُ جْت تقاهرل برا     -

 جاهقِ

اًتخام ػرایت پرشٍطُ دس ّوجرَاسی کراسبشی      -

 هٌاػ  ّای

 خلَت

تهکیررک فضرراّای برراص فوررَهی بررِ فضرراّای   -

 کَچکتش

 ایجاد فضاّای ؿخلی دس اقاهتگاُ ّا -

قررشاس دادى فضرراّای ًیوررِ برراص دس هررشص برریي   -

 فضاّای باص ٍ بؼتِ

 اهٌیت

کاّؾ فضاّای بذٍى اػتهادُ ٍ کٌتشل ًـرذُ   -

 دس پالى

 ًؾاست فضاّای فوَهی بش هؼیشّای حشکتی -

 زهیٌِ

 تشکی  پشٍطُ با ػایت اعشاف -

اػرتهادُ اص ههراّین ػررٌتی  دس ػراهاى دّرری     -

 فضایی ٍ جض یات

 تَجِ بِ فشٌّگ هٌغقِ دس ػاهاًذّی فضاّا -

ص
هؤلفِ اقت

ـ
ی

بد
 

صرفِ جَیی در  

اًرشی ّسیٌِ 

 هصرفی

 اػتهادُ اص هٌابـ اًشطی قابل تجذیذ -

اػتهادُ اص سٍؽ ّای غیشفقال بشای ػرشهایؾ   -

 ٍ گشهایؾ

صرفِ جَیی در 

 ّسیٌِ ًگْذاری

 اػتهادُ اص هلال  قابل تشهین -

 ّای تَْیِ ٍ ػشهایؾ داًـگاُ  کاّؾ ّضیٌِ -

 تَلیذ اًرشی
تَلیررذ اًررشطی اص هٌررابـ تجذیذپررزیش هاًٌررذ     -

 خَسؿیذ، باد ٍ گشهای صهیي

سرعت اجرای 

 پرٍشُ

 اػتهادُ اص پیواًکاساى کاسآهذ -

 عشاحی پالى بلَست  هذٍالس -

 اػتهادُ اص فٌاكش هذٍالس دس ًوا -

کوک ثِ رشذ 

اقتصبد در هقیبض 

 ثسرگتر

ّا  اسا ِ الگَی اػتاًذاسد جْت عشاحی داًـگاُ -

 دس آیٌذُ

 هبتٌی بش داًؾ تبذیل اقتلاد کـَس بِ اقتلاد -

بِ فٌَاى یک عرشح آصهایـری جْرت تَػرقِ      -

 ّای آیٌذُ ّای پایذاس دس ػاختواى فٌاٍسی

 
                                                                                                 ی هصذر، شبُ عجذاهلل ٍ قطر                 ّب داًشگبُطراحی ی پبیذاری در ّب هؤلفِ :6جذٍل

 ًگبرًذگبى( ین:ستر)



 

 ّای جذیذ دس هقواسی ٍ ؿْشػاصیهجوَفِ هقاالت دٍهیي کٌگشُ بیي الوللی افق

 ، تْشاى1394بْوي هاُ 
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