


 داًطگاُ تْزاى
 پزدیس ٌّزّای سیثا

 لطة ػلوی في آٍری هؼواری

 سًمیه سلسلٍ سخىراوی َای فه آيری َای وًیه ساختماوی
 فه آيری َای وًیه ي محیط زیست

 
 معماری ي محیط زیست
 از طراحی تا طراحی

 
 

 َفتم اردیثُشت یکُسار ي سیصذ ي َشتاد ي َشت
 

 محمذمُذی محمًدی



ُ ٍری      تاسساسی ُ ٍری      طزاحی      اجزا      تْز  تخزیة     طزاحی     تْز

ایجاد َر کالثذ  ي فضای مصىًع تاعـث تخریة محـیط زیست می گردد يلی 

ٍ َای زیست محیطی از مقذار تخریة کم کردٌ ي تىایی  می تًان تا رعایت تًصی

 .مطلًب را خلق ومًد

   1     2         3              4        3            5       1 



 ...اللیوی، تستز هحیطی، تَپَگزافی، سهیي ضٌاسی ٍ : طثیؼی

 ...ّوجَاری، فیشیه، فزم، ػولىزد، تاسیسات ٍ : هصٌَػی

 طراحی معماری ي تاثیر آن تر محیط زیست. 1

 تاػث هؼواری طزاحی حیي در آًْا وارگیزی تِ ٍ سیست هحیطی اهىاًات اس آگاّی               

 تٌا هاًذگاری ٍ پایذاری ٍ تذاٍم آى ًتیجِ وِ هیگزدد  اللین تا ّوساسی ٍ ّواٌّگی

 .تاضذ هی



 تجْیش وارگاُ، دٍراى ساخت، تزچیذى وارگاُ: سهاى

 هحل اصلی، هحل ّای فزػی ٍ جاًثی، هحل ّای تخلیِ ٍ تارگیزی: هىاى

   داخل ضْز، تیزٍى ضْز خزٍجی وارگاُ، :هسیز

 حَاس پٌجگاًِ، َّا، خان، آب: آلَدگی ّا

 اجرای تىا ي تاثیر آن تر محیط زیست. 2

 فیشیىی خاصیت اس آگاّی ٍ اجزا هزاتة سلسلِ رػایت ٍ صحیح تزًاهِ داضتي  

  تخزیة ّای ًْایتاً ٍ جذیذ هٌاتغ اس استفادُ واّص تاػث هی تَاًذ هصالح

 .ضَد سیست هحیطی



 درٍى، تیزٍى :فؼالیت

 تجشیِ ٍ تزویة، سهاى، فصَل، ّوجَاری :هصالح

 َّا، آب، اًزصی، ستالِ، فاضالب، پساب :آسایص

 

ٌ يری از تىا ي تاثیر آن تر محیط زیست. 3  تُر

 تِ احتزام ضوي تَاى هی هحیطی طثیؼی اهىاًات ٍ ساختواًی ًَیي في آٍری ّای ووه تا 

 .ًوَد تاهیي ًیش را ٍراى تْزُ آسایص هٌاتغ، ٍ اًزصی اس حفاظت ٍ تستز



 تستز هحیطی، ساسُ، پَستِ خارجی، تاسیسات، ًاسن واری، هثلواى: ػوز هفیذ

 لذین، جذیذ، چیذى، چسثاًیذى، پیچ وزدى، ًصة وزدى: جایگشیٌی هصالح

 تازسازی تىا تا حذاقل تخریة محیط زیست. 4

 تِ تاسساسی ًحَُ تایذ تٌا، گًَاگَى تخص ّای هفیذ ػوز تَدى هتفاٍت تِ تَجِ تا 

  تز هَاد تزویة ٍ تجشیِ ًظز اس هٌفی تاثیز جذیذ هصالح وِ تَدُ والى صَرت

 .تاضذ ًذاضتِ لذیوی تخص ّای

 تاسیسات

 بستر محیطی

 وازک کاری         

 سازٌ

 پًستٍ خارجی

 مبلمان



 تخریة تىا ي آلًدگی َای واشی از آن. 5

 ...فلشی، تتٌی، طاق ضزتی ٍ تارتز، : ًَع ساسُ

 لاتل هجشا ساسی، لاتل تاسیافت، غیز لاتل تفىیه: ًَع هصالح

 ٍسؼت، ػولىزد، هالىیت اس ًظز حجن،: ًَع وارتزی



 اوًاع تخریة

 تخزیة اس تاال تِ پاییي هىاًیىی هجشا ساسی گذضتِ

ِ ای  تخزیة اس پاییي تِ تاال تخزیة لحظ

 هجشا ساسی دیزٍسی

 تخزیة دستی



 وحًٌ متذايل تخریة تىا

 ٍری ُ  تتَاًین تا حذالل آلَدگی ّا تخزیة وٌین ؟ چگًَِ تساسین وِ پس اس تْز

 استفادُ هستمین تخطی اس هصالح هجشا ضذُ لثلی( 1 

 حول ٍ تخلیِ هصالح تالی هاًذُ( 2 

 سهیي ّای تىز تِ ستالِ داى ساختواًی تثذیل( 3 



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو

 تخت جوطیذ



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو

 تخزیة تا ٍسایل هىاًیىی



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو

 تخزیة تا رٍش اًفجاری



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو

 طثمِ در لٌذى 15تخزیة ساختواى 

 1965سال ساخت 

 تخـزیة اس پاییي تِ تاال

 دارای یه ّستِ هزوشی



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو
 «اٍتَضی دارٍها» صاپٌی رٍش تِ آسواًخزاش تخزیة

 .هی ضَد جایگشیي واهپیَتز تَسط وٌتزل تحت فلشی ستَى ّای تا پاییي طثمِ ستَى ّای اتتذا (1
 .هی وٌٌذ تزن آًزا است استَار ستَى ّا رٍی ساختواى ٍدرحالیىِ تخزیة ضذُ وارگزاى تَسط طثمِ (2
 .هی گزدد تىزار ػولیات ٍ هی ضَد آٍردُ پاییي طثمِ یه ساختواى هزحلِ ایي در (3

 واّص تاػث رٍش ایي
  ٍ ضذُ  هحیط سیست تخزیة

 اضافِ وار سزػت تِ 20٪
 یه اس رٍش ایي ًام .هی وٌذ

 الْام ًام ّویي تِ صاپٌی تاسی
 .است ضذُ گزفتِ



ٍ َای ساخت ي تخریة  ومًو

 «اٍتَضی دارٍها» صاپٌی رٍش تِ آسواًخزاش تخزیة



 تخریة ي آلًدگی َای واشی از آن



 تِ ػوَهی سثش فضای

 ٍ هتز 35×50 ٍسؼت

  گًَاگَى ػٌاصز تا

 تزدد، هسیزّای :ضاهل

  هسیز استزاحت، هحل

 ًیوِ فضای آب،

 واضت سهیي ٍ هسـمف

 صذ هسـاحت تِ تزًج

  60 تَلیذ تا هزتغ هتز

  تار ّز در تزًج ویلَگزم

 تزداضت

  می تًان يلی می گردد محیط زیست تخریة تاعث مصىًع فضای ي کالثذ َر ایجاد

ٍ َای رعایت تا   مطلًب تىایی ي کردٌ کم تخریة مقذار از زیست محیطی تًصیـ

 ي حتی تٍ تُثًد .ومًد خلق را
 محیط زیست کمک کرد



 هزتغ هتز 23000 سیزتٌا ول هتز، 45 ارتفاع :تٌا اتؼاد

 خزیذ هزوش ًوایطگاُ، سیٌوا، :وارتزی

 ّوىف رٍی طثمِ ًِ ٍ سیزسهیي طثمِ سِ :طثمات تؼذاد

 هحل تزدد، هسیزّای :ضاهل گًَاگَى ػٌاصز تا ٍ هتز 35×50 ٍسؼت تِ ػوَهی سثش فضای :تام

 تا هزتغ هتز صذ هسـاحت تِ تزًج واضت سهیي ٍ هسـمف ًیوِ فضای آب، هسیز استزاحت،        

 تزداضت تار ّز در تزًج ویلَگزم 60 تَلیذ        

 ساًتیوتز 80 :تام در خان ػوك

 تي 360 :(هزدُ تار) تام ٍسى ول

ِ ّای ًـْائی تام ٍ سـاسُ تیي :سلشلِ پیص تیٌی    در سیاد ٍسى  ٍجَد تا وِ گزفتِ لزار وائَچـَ لَل

ِ ای هحاسثات  ًزهال حالت تزػىـس هؼوَالً وِ آخز طثمِ                               در تتَاًذ است سلشل

 .دّذ ًطاى ٍاوٌص سلشلِ حزوت هماتل                             

ُ تزداری ضزٍع تاریخ  2003 سال :تْز

 مجتمع ريپًوگی در مرکس تًکیً



 مجتمع ريپًوگی در مرکس تًکیً



تلفیق تکىًلًژی َای وًیه ساخت با َىر غىی معماری ایراوی 

می تًاود خالق بىاَایی باشد کٍ ضمه حفظ محیط زیست، رفاٌ ي 

ٌ يران را تامیه وماید  .آسایش بُر

 حفظ  
 محیط  
 زیست

 احترام به بستر هحیطی•

 کاهص استفاده از هنابع•

 هواهنگی با اقلین•

 تامیه
 رفاٌ ي

 آسایش

 نگرش کالى در طراحی•

 احترام بهره وراى•

 حفاظت از انرژی•



 متشکرم


