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 چکیده

 که آورد حساب به معاصر مهم هایجریان از یکی بتوان شاید است را پایدار طراحی زیرمجموعه واقع در پایدارکه معماری

 در سوختی ذخایر از درصد 05 مثال، برای. رودمی شمار به صنعت عصر مشکالت و مسایل برابر در منطقی العملیعکس

 و ایجاد ضرورت بنابراین،. شد خواهد و شده محیطی زیست هایبحران به منجر خود نوبه به این که شودمی مصرف هاساختمان

 .است مشاهده قابل بخوبی معماری در پایداری مقوله بیشتر هرچه توسعه

 نام به مبحثی معماری، در زیست محیط وآلودگی انرژی اتالف کاهش جهت در پایدار توسعه اهداف و پایداری مفاهیم کاربرد

 بلکه دهد،می تطبیق را خود منطقه اقلیمی شرایط با تنها نه ساختمان معماری، نوع این در. است آورده وجود به را پایدار معماری

 زمستان در که هستند پرندگان مانند هاساختمان» راجرز، ریچارد گفته اساس بر بطوریکه. کندمی برقرار آن با متقابلی ارتباط

 .کنندمی تنظیم را سازشان و سوخت آن اساس بر میدهندو وفق محیط جدید باشرایط را وخود داده پوش را خود پرهای

یک بررسی  پیش رو مقاله .است اخیر شاهد رشد سریع پژوهش ها و مطالعات در مورد ساختمان های سبز بوده دهه در جهان

تعاریف و گستره ساختمان در این مقاله . می باشدمربوط به ساختمان سازی سبز  های انتقادی از بدنه ی دانش موجود از پژوهش

ختمان های معمولی و روش های مختلف برای رسیدن به ساختمان های سبز؛ سنجش مزایای ساختمان های سبز در مقایسه با سا

کز بر جنبه های زیست محیطی ساختمان د که مطالعات موجود عمدتا با تمرهمچنین مشخص گردی . بررسی شده است سبز

د زیادی نادیده اعی تا حدیگر ابعاد پایداری ساختمان سازی سبز ، به خصوص پایداری اجتم اند و نقش کردهسازی سبز ایفای 

 ابزار یایبر کار شرایط جوی تاثیرات مانند تحقیقاتی آینده فرصت هایدر این مقاله نیز سعی شده است که  .ه استگرفته شد

و عملکرد اجتماعی و اقتصادی ساختمان های سبز  ساختمان های سبز حقیقی اعتبار سنجی عملکرد ،ساختمان سبز ارزیابی

  بررسی و ارزیابی شود.

 ساختمان سبز، پایداری ساختمان، معماری پایدار، محیط زیستکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

به عنوان یکی از خروجی  و در جامعه است. ای صنعت ساخت و ساز دارای اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی قابل مالحظه

اثرات مثبت فعالیت های  .های کلیدی صنعت ساخت و ساز، تا حد زیادی این اثرات را در طول عمر خود منعکس می کنند

انسان، فراهم آوردن فرصت های شغلی مستقیم  یرضایت بخش احساسبرای  امکانات و سرپناهساختمانی عبارتند از: فراهم آوردن 

به عنوان مثال، صنعت ساخت و ساز ؛ ساخت و ساز( و کمک به اقتصاد ملیطریق دیگر صنایع مرتبط با صنعت  یا غیر مستقیم )از

را برای  میلیون شغل 1بیش از  هم چنین فراهم می کند و این کشور را (GDP) داخلی ناخالص تولید از درصد 5.0استرالیا 

  .بازی کند شهرنشینی نقش بسیار مهمی در ساختمانی فعالیت های، ساختمان ها و به طور مشابه. شهروندان فراهم می آورد

اثرات منفی ساختمان ها و فعالیت های ساختمانی نیز به خوبی شناخته شده است. این اثرات عبارتند از سر و صدا، گرد و غبار، 

انی دی از منابع طبیعی و انسمقدار زیاهم چنین ترافیک، آلودگی آب و دفع زباله در طول مرحله ساخت و ساز.  افزایش حجم

 جهانی شورایگزارش با توجه به  ساختمان ها تاثیر آنها بر محیط زیست ادامه خواهد داشت. مصرف خواهد شد. پس از تکمیل

را به خود اختصاص داده اند. در جهان  درصد از کل انرژی مصرفی 05ساختمان ها کسب و کار برای توسعه پایدار، 

(WBCSD,2007) خانه ایز مصرف انرژی، ساختمان ها گاز گلا به غیر (GHG)  سبب گرم شدن تولید می کنند که انتشار آن

د. یرس خواهد میلیون تن 05.0 به 5500انتشار کربن از ساختمان ها در سراسر جهان درسال می شود. کره زمین 

(USEIA,2010) خواهد  بردر را منابع طبیعی و انرژی مصرف  ها عالوه بر این، نوسازی، بازسازی و مقاوم سازی ساختمان

. در پایان عمر ساختمان در پی آن به وجود خواهد آمدتولید سر و صدا و دیگر آالینده ها نیز  ،داشت. که انتشار گازهای گلخانه ای

های تولید شده از ، زباله 5555ها، منهدم کردن ساختمان ها نیز باز هم مرتبط با مصرف انرژی و تولید زباله می باشد. در سال 

 به درصد 00 که ، است هایی زباله کل از درصد 03میلیون تن رسید. این حساب برای  11.1صنعت ساخت و ساز در استرالیا به 

محل های دفن زباله یک چالش جدید را برای تمام  برایافزایش تقاضا  (ABS.Yearbook 2010). شد فرستاده دفن محل

 را به وجود آورده است. کشورهایی که با محدودیت زمین رو برو هستند
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 :(Economy of Resources) منابع در جویی صرفه مرحله

 کارگیری به و کنترل به دیگر سوی  از و پردازدمی مصرف کاهش جهت در فسیلی، هایمانندسوخت چیست؟ تجدیدپذیر انرژی

 .دارد جدی توجه ماندگار و پذیر تجدید ذخایری عنوان به طبیعی منابع بهتر هرچه

 فراهم برای فتوولتاییک تکنولوژی توسط امروزه که است خورشید نور از حاصل انرژی نامیرا، سرشارو منابع از یکی مثال، عنوان به

  .شودمی استفاده آن از ساختمان، در مصرفی برق و آب کردن

 گونه همان. است مواد حفظ و آب حفظ انرژی، حفظ شامل قرارگیردکه توجه مورد تواندمی استراتژی نوع سه منابع، کنترل برای

 .است ساختمان اداره و ساخت در آنها اهمیت دلیل به منبع، سه براین تمرکز شود،می مشاهده که

 

   (Life Cycle Design) زندگی چرخه به بازگشت برای طراحی مرحله 

 دیگری شکل به تبدیل استفاده قابل شکل یک از ماده که است شده استوار نظریه یا و فکر این بر پایدار معماری از اصل دومین

 .باشد رسیده آسیبی آن بودن مفید به اینکه بدون شود،می

 .است محیط آلودگی از جلوگیری طراح، وظایف از یکی اصل، این واسطهبه دیگر سوی از

 :از عبارتند ترتیب به مراحل این. دهد می قرار بررسی مورد را ساختمان مرحله، سه در منظور این به رسیدن برای نظریه این

 .ساخت از پس مرحله و ساخت حال در مرحله ساخت، از پیش مرحله

 بازیافتی مواد از توان می مثال، برای. ندارد وجود آنها بین مشخصی مرز و بوده مرتبط یکدیگر به مراحل این که داشت توجه باید

 .کرد استفاده دیگر ساختمانی ساخت مرحله در اولیه مصالح عنوان به ساختمان یک ساخت از پس مرحله در

 

 :(Humane Design) انسان برای طراحی مرحله

 و حفظ برای که دارد نیازهایی در ریشه اصل این. است پایدار معماری از اصل مهمترین شاید و آخرین انسان، برای طراحی اصل

 .کنند می تضمین را انسان بقای خود نوبه به نیز آنها که است الزم اکوسیستم ای زنجیره عناصر نگهداری

 بر تمرکزشان که است انسان راحتی و سایت طراحی-شهری طراحی طبیعی، منابع از نگهداری استراتژی سه دارای اصل این

 .آنهاست از کننده استفاده افراد و ساختمان بین و آن از بیرون محیط و ساختمان بین همزیستی افزایش

 اصلی چارچوب یک کننده تعریف که را اصول و مراحل این باید طراح پایدار، معماری به رسیدن برای که گفت توانمی واقع در

 .کند متعادل و ترکیب مورد برحسب و لحاظ خود طرح در را است پایدار طرحی برای

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

 

 :(Hearst tower) هرست برج پایدار؛ معماری نمونه

 

 .پایداراست بنای یک از بارز اینمونه و شده طراحی بسیارمعروف، معمار فاستر، نورمن توسط که قراردارد درنیویورک ساختمان این

 همچنین،. است شده آن ساخت در مصرفی فوالد درصدی 55 کاهش موجب بنا، این برای بفرد منحصر طرحی انتخاب با معمار

 .است داخلی درفضاهای الزم روشنایی تنظیم برای خورشید نور به حساس سنسورهای به مجهز ساختمان

 درصد 55 کند،می استفاده مطبوع تهویه عنوان به ساختمان از خارج هوای از سال دربیشتراوقات اینکه دلیل به ساختمان این

 .کندمی هوا وارد کمتر اکسیدکربندی

 

 معماری در پایداری

 البته که است داده رخ زیست محیط درعرصه و معماری در باارزشی تحوالت و دستاوردها و هاتجربه گذشته سده یک درطول

 از که رسیده ناپایدار توسعه یک به جهان وضعیت میالدی 51 قرن درآغاز گفت توانمی اما بوجودآورده را بسیاری مشکالت

 زیانبار اثرات جمعیت رشد همچنین. کرد اشاره منابع نامتعادل توزیع و مصرف افزایش جمعیت، رشد به توانمی آن هایمشخصه

 و هاگونه نابودی ازن، الیه در حفره ایجاد وهوایی، آب تغییرات به منجر زمان طول در که گذاشته جا بر طبیعی محیط بر بسیاری

 به مفهومی تحوالت، و تغییر این درپی. شد طبیعت به نسبت انسان دیدگاه تغییر باعث مسائل این است، گردیده طبیعی هاینظام

 وارد پایدار توسعه عنوان به یکدیگر بر آنها دوسویه تأثیر و معماری و محیط تعامل و گذاشت وجود عرصه به پا پایدار توسعه عنوان

 در اما است مختلفی معانی دارای پایداری واژه.. گرفت قرار نظران صاحب توجه مورد پایدار معماری رو همین از و شد معماری

 واقع در دهد،می پوشش مورد را زمین و طبیعت حفظ مسئله بیشتر و ندارد روشنی تعریف و نبوده مشخص کامالا  لغت این معماری

 این در گذار تأثیر عوامل از توانمی را معماران. دارد تأکید آن روی بر پایدار توسعه که دانست ایحوزه توانمی را محیطی مسائل

 تازه نگاهی با تواندمی معمار تفاسیر این با. هستند وهوایی آب تغییرات ٪50 مسئول مختلف هایبصورت آنها زیرا دانست حوزه

 برای معماران توسط مفیدی راهکارهای گذشته هایدهه طول در البته. کند ایجاد حوزه این در را مهمی تغییرات طبیعت، به نسبت

 .دارد وجود پایدار معماری راه سر بر مشکالتی همچنان اما است، شده ارائه هابحران حل
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 چیست؟ پایدار توسعه: مفاهیم

 .است زیست محیط و توسعه میان تعادل ایجاد حقیقت در Sustainable Development یا پایدار توسعه

 سازمان این. آمد (IUCN) طبیعی منابع از حفاظت جهانی سازمان گزارش در پایدار توسعه نام بار نخستین برای 1835 سال در

 طبیعت برای تنها نه توسعه که برد کار به وضعیتی توصیف برای را واژه این طبیعی منابع حفظ استراتژی نام با خود گزارش در

 .آیدمی هم آن یاری به بلکه نیست، مضر

 .اقتصادی پایداری و اجتماعی پایداری سیاسی، پایداری طبیعی، منابع در پایداری: باشد داشته جنبه چهار تواندمی پایداری

 توجه هم آن اقتصادی و اجتماعی هایجنبه به بلکه ندارد تمرکز اتفاقی محیطی زیست جنبه بر تنها پایدار توسعه حقیقت در

 .است زیست محیط و اقتصاد جامعه، تالقی محل پایدار توسعه. کندمی

 این در. است (WSSD)پایدار توسعه جهانی نشست دارد، وجود پایدار توسعه زمینه در که المللیبین رویدادهای مهمترین از یکی

 .شد انجام کنندگانشرکت میان پایدار توسعه زمینه در هاییتوافق نشست

 سالمتی بر که شیمیایی مواد رساندن حداقل به میالدی، 5510 سال تا نصف به ندارد آب به دسترسی که افرادی تعداد کاهش

 منابع رساندن و دریایی هایذخیره کاهش سرعت کردن نصف میالدی، 5555 سال تا گذارندمی مخرب اثرات طبیعت و انسان

 در پایداری افزایش میالدی، 5515 سال تا طبیعی تنوع رفتن بین از روند کاهش میالدی، 5510 سال تا پایدار سطحی به دریایی

 این توافقات تریناصلی از پایدار توسعه مورد در ساله 15 ایبرنامه تدوین برای ریزیبرنامه و تجدیدشونده هایانرژی از استفاده

 .بود نشست

 
 زیست فعاالن برخی اما هستند، پایدار توسعه به رسیدن دنبال به محیطی زیست فعاالن و دولتمردان از بسیاری روزها این هرچند

 .دانندنمی کافی زیست محیط حفظ برای را گزینه این محیطی
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 و نیست مناسب "پایدار توسعه" واژه جهان در منابع بردن بین از و شونده تمام منابع از استفاده روند به توجه با در معتقدند آنها

 تولید جدیدی منابع است قرار که نشود تداعی ذهن در مفهوم این تا کرد استفاده "توسعه پایداری" چون جایگزینی لفظ از باید

 .شود

 

 ساختمان سبزچیست ؟

آگاهی عمومی از ساختمان سازی سبز در حال رشد است. با این حال، مباحث گسترده ای در مورد آنچه که یک ساختمان سبز 

باید پوشش دهد وجود دارد. در واقع، کمبود تعریف روشنی از ساختمان سبز چالش های  را چه چیزیساختمان سبز است و یا 

 .بیشتری را برای ارتقا و پیاده سازی ساختمان های سبز ایجاد می کند

 ابزارهای ارزیابی ساختمان سازی سبز

عمده ابزارهای ارزیابی  .ه اندارتقا یافتبه وجود آمده و  تعداد زیادی از ابزارهای ارزیابی برای کمک به پیشرفت ساخت و ساز سبز

  ساختمان سبز عبارتند از:

 ( مدیریت انرژی و طراحی محیط زیستLEED)؛، ایاالت متحده 

 روشBRE  ( ارزیابی زیست محیطیBREEAM)؛، بریتانیا 

 ( شورای ساختمان سازی سبز استرالیا ستاره سبزGBCA)؛، استرالیا 

 )؛پروژه عالمت سبز )سنگاپور 

 DGNB )آلمان( 

  ( سیستم ارزیابی جامع برای بهره وری محیط ساخته شدهCASBEE)؛، ژاپن 

  سیستم امتیاز مروارید برایEstidama )؛)ابوظبی شورای برنامه ریزی شهری 

 ( روش ارزیابی زیست محیطی ساختمانی هنگ کنگBEAM)؛ 

 .)شاخص ساختمان سازی سبز )مالزی 

منطقه  یاو توسط شورای ساختمان سبز در هر کشور  داوطلبانه می باشد.به صورت  ،زهمه این ابزارهای ارزیابی ساختمان سب

این ارزیابی تحت نظر اعتبار نامه تخصصی است که توسط شورای ساختمان سازی سبز راه اندازی شده  .ه استتوسعه داده شد

مختلف ساختمان سبز در سراسر جهان شوراهای  شورای ساختمان سازی سبز جهانی برای هماهنگ نمودن تالش های است.

 تاسیس شده است .

است، به عنوان مثال پوشش جنبه های مختلف پایداری،  یکدیگر ساختار ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز تا حد زیادی مشابه

 نوان مثال، شورای به ع تعدادی از اعتبارات در دسترس در زیر هر دسته بندی، ابزارهای رتبه بندی مختلف برای انواع پروژه ها.
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 صنعتی،مراکز ، اتآموزش و پرورش، ادارمراکزی چون  رتبه بندی فاکتور ارزیابی و نه (GBCA) ساختمان سازی سبز استرالیا

 (GBCA)ستاره سبز  دهی ابزارهای امتیاز که این کرد.منتشر و... را تر، ساختمان های عمومیادرمان، فضای داخلی دف و بهداشت

  عبارتند از:

 تولید گازهای گلخانه ای، نوآوری. ، استفاده از زمین و محیط زیست، مصالح ، انرژی، حمل و نقل، آب،کیفیت داخلی مدیریت،

می امتیاز برای دسته نوآوری  0است، از جمله  150 امتیازات تعداد کل  اعمال می شود. امتیازاتدر زیر هر دسته، تعداد معینی از  

ستاره  0، مثال می کندسه رده از ساختمان های ستاره سبز را گواهی   GBCAبه دست آمده، امتیازات با توجه به کل  .باشد

، به عنوان برچسب تعالی 50-15 امتیاز ستاره )دستیابی به 0(. تالش، به عنوان برچسب بهترین 08-00)دستیابی به امتیاز

بیشترین سهم را در ساختمان های اداری  ان برچسب رهبر جهانی(.امتیاز، به عنو 50ستاره )دستیابی به بیش از  1استرالیا(؛ و 

 تایید سبز های ساختمان کل تعداد ازدرصد  15به طوری که  دارند. GBCA ستاره سبزگواهی های به اشتراک گذاشته شده 

 را به خود اختصاص داده اند. GBCA توسط شده

ساختمانی سبز زیر نظر استاندارد ارزیابی برای ساختمان سازی سبز در چنین ابزار امتیازدهی مشابهی را به نام برچسب  چین هم

در سیستم برچسب ساختمانی سبز  .ه استانجام شد روستایی-منتشر کرد.کل فرآیند توسط وزارت مسکن و شهرسازی 5551سال 

. بهره وری و بهره برداری شامل بهره وری زمین و محیط زیست در فضای باز که  ابزار ارزیابی تعریف شده است شش دستهچین 

به  . کیفیت محیط داخلی ؛ و مدیریت بهره برداری می باشد. مصالحانرژی . بهره وری و بهره برداری آب . بهره وری و بهره برداری 

سنجش وزنی هر دسته برای . گیردمی تواند به ویژگی های طراحی ساخت و ساز تعلق  امتیازاتطور مشابه، تعداد معینی از 

امتیاز به عنوان پاداش برای  15می باشد،  155دسترس  امتیازات درتعداد کل  مان های مسکونی و یا عمومی متفاوت است.ساخت

امتیاز پاداش برای مزایای کلی که شامل مزایای زیست محیطی، اجتماعی و  15امتیاز پاداش برای عرضه در بازار. و  15نوآوری؛ 

ارجاع شدند، به عنوان مثال استاندارد طراحی  ا طرحدر طی اجر یاستانداردهای ملی دیگر .در نظر گرفته شده است اقتصادی است

(؛ و کد برای GB50176(؛ کد طرح حرارتی ساختمان های شهری)GB 50189برای بهره وری انرژی در ساختمان های عمومی )

 (.GB50325کنترل آلودگی در محیط داخلی ساختمان شهری)

 ساختمان های سبز در کشورهای مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی محلی و متناسب با نیازهای مردمشایان ذکر است که 

اختصاص  امتیازات.در واقع  . بنابراین، معیارهای ارزیابی برای این ساختمان سبز متفاوت استطراحی و ساخته شده است محلی

بهره   به عنوان مثال، چشم انداز. می باشند متفاوت GBCAو  LEEDداده شده برای بهره وری آب در ابزار های رتبه بندی 

در حالی  می شود موجود برای دسته آب تخمین زده امتیازاتدرصد از کل  3.0  (GBCA V3)0نسخه در ستاره سبز وری آب

حتی در مورد ایالت های مختلف استرالیا هنگام اعمال  درصد تخمین زده می شود. LEED 05عنوان باال در آیین نامه که برای 

 درصد 15 در منطقه شمالی و کوئینزلندجش وزنی دسته آب نبه عنوان مثال، س له وجود دارد.ئاین مس GBCAهمان ابزار امتیاز 
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مهم  لائمسلما با توجه به مس سنجیده می شود؛ که 1خه نس GBCAدر ابزار  درصد  10 و ویکتوریا اتاسمانیدر جنوب استرالیا، و 

 تر در ارتباط با منابع آب در این سه ایالت است.

خاص محلی مانند  موضوعاتسبز جدید برای  های همچنین مطالعات گسترده ای با تمرکز بر توسعه ابزارهای امتیازدهی ساختمان

سیستم امتیازدهی  نسیراتان مثال، علی و البه عنو شرایط آب و هوایی، سطح توسعه اقتصادی و شرایط جغرافیایی وجود دارد.

با رجوع به ابزارهای پیشرو در امتیازدهی ساختمان سبز  و را برای اردن با استفاده از مصاحبه با کارشناسان SABAساختمان سبز 

تیاز دهی ساختمان سبز مسیستم ا ابزارهای پیشرو،با مقایسه بین  طراحی کردند. GBToolو  LEED ،BREEAMمانند 

SABA .بهره وری آب و بهره وری انرژی برای عالوه بر این،  تمرکز بیشتری بر روی پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی دارد

 آب و منابع با توجه به مسائل مربوط به SABAز دهی ساختمان سبز امتیا درسیستم موجود امتیازات کل تعداد از ٪05بیش از 

است. به طور مشابه، مصرف انرژی  این درصد نسبتا باالتر از دیگر ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز مین زده شده است.در منطقه تخ

در  (Ali HH,2009)را با توجه به شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب در منطقه دریافت کرده است. اهمیت بیشتری ،گرمایشی

در  ییآب و هوا های در کشورهای مختلف توسعه یافته است یافته های پژوهشارزیابی ساختمان سبز که های ابزار در واقع، 

 (Yang, 2011)مناطق شهری مورد توجه قرار گرفته اند.

 

 و زیست محیطی جنبه های فنی

با توجه به گفته های  به طور سنتی تمرکز مطالعات ساختمان سبز بر روی جنبه های پایداری زیست محیطی قرار داده شده است.

GBCA  زمینه درکه  چنین مطالعات گسترده ای هم به پایداری محیط زیست مربوط می شود. امتیازاتدرصد از  35، 1نخسه 

شده  پایداری محیط زیست ساختمان ها، مانند بهره وری انرژی، بهره وری آب، بهره وری منابع و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

به عنوان مثال، خاکستر های بادی می تواند برای طراحی عناصر  (Golic,2011).کندمی مشخص این مطلب را به وضوح  است؛

محل  و در پی آن به کاهش نیاز بهساختاری ساختمان سبز استفاده شود که نه تنها به صرفه جویی در انرژی بلکه به کاهش زباله 

وری های پیش ساخته به کاهش ضایعات به طور مشابه، استفاده از فن آ (Drochytka,2012)دفن زباله کمک می کند.

قت ساختمانی مزایایی در واقع، استفاده از دال های پیش ساخته در کارهای مو کمک می کند.زیادی ساختمانی و تخریبی تا حد 

مطالعه راجاگوپاالن و لئونگ نشان داده است که  (Shen,2009)د. در پی داررا ضایعات و صرفه جویی هزینه  مانند کاهش

در مورد پانل پیش ساخته که از ضایعات بتن ساخته شده، در   (عملکرد صوتی )اندازه گیری شده توسط جذب صدا و طنین زمان

مصالح پیش ساخته توسط متخصصان  عالوه بر این، (Rajagopalan,2012 )ساختمان سالن ورزشی رضایت بخش بوده است.

ساخت و "ار مانند های معمول برای جلوگیری از آسیب ویژه به عناصر پاید طراحی و متخصصان پیمانکاری به عنوان یکی از روش

مثمر به ثمر بوده است.  "در باالی سر، با سیستم های الکتریکی انرژی، و در فضاهای محدودو ساز در ارتفاع،

(Dewlaney,2012) 
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مدرسه در کاتالونیا،  031پایدار در ساخت و ساز پانل بتن آرمه پیش ساخته و فوالد های پیش ساخته رایج ترین فن آوری های   

 اسپانیا هستند.

2012)  Pons,) 

 جنبه های اقتصادی

 در ها بلکه روز رسانی و بهبود طرح های انرژی نه تنها در صرفه جویی در هزینهه پاپ اسکو با همکاران بیان کردند که مزایای ب

بهره وری انرژی زمان باز پس گیری  .خواهد کردبه اموال اضافه  را ارزش بالقوه ای و نیزبهبود بهره وری انرژی منعکس می شود 

بنابراین، یک ساختمان سبز هم می تواند یک تعریف محدود )به عنوان مثال  (Popescu,2012 )کاهش خواهد داد. سرمایه را

( را در بر گیرد. پایداریتعریف گسترده )یعنی اتخاذ رویکرد خط سه گانه یک صرفا پایداری زیست محیطی( و یا 

(Alwaer,2010) با این حال، اهمیت پایداری جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسعه ساختمان سبز به ندرت مورد بحث

ان سبز تاکید کرده، که عموما مطالعات وجود تعداد زیادی از محققان بر اهمیت این ابعاد غیر سنتی ارزیابی ساختماین است. با 

تجربی عمیقی ندارند. اکثریت قریب به اتفاق مطالعات مربوط به ساختمان سبز تمرکز خود را بروی جنبه های پایداری زیست 

 .محیطی قرار داده اند

 

 محیط زیست  

زیست محیطی، ساختمان های سبز  چشم انداز. در اند تعدادی از مزایای مرتبط با ساختمان سبز به خوبی به رسمیت شناخته شده

. کاهش ضایعات ساختمانی و ندستفاده از زمین پایدار کمک می کنبهبود تنوع زیستی شهری و حفاظت از اکو سیستم با ا هب

به منظور کاهش اثرات زیست محیطی  طراحی ساختمان های پایدار است. در واقع، میزان بازیافت درتخریبی یک اصل حیاتی 

 .فت مواد در ساختمان های جدید استکه به معنی استفاده مجدد و بازیا برسد. درصد 85باید به باالتر از  ضایعات ساختمانی،

(Coelho,2012) 

ه وری آب و کاهش در مقایسه با ساختمان های معمولی، ساختمان های سبز به طور کلی عملکرد باالتری از بهره وری انرژی، بهر

در همه کارهای ساختمانی جدید در  LEEDاگر ابزار امتیازی بر این عقیده اند که انتشار کربن فراهم می کند. جو و همکاران 

مطالعه آنها نشان داد که ساختمان . یابدمقدار زیادی از انتشار کربن دی اکسید می توانست کاهش  سئول به تصویب می رسید

در زمینه کربن دی  LEEDبیشتر از گواهینامه  و به دنبال آن ساختمان های مسکونی و ساختمان های عمومی های تجاری

 صرفه درصد53می تواند بیش از  LEEDترنر و فرانکل فهمیدند که که گواهی ساختمان  (Jo,2009 ).هند بردوااکسید سود خ

به نطر می رسد  میان این در(Turner,2008). بر داشته باشددر ( 5 شکل) ملی میانگین سطح با مقایسه در انرژی در جویی

 از نظر بهره وری انرژی سود می برند. LEEDامه گواهین از بیشتر ها کتابخانه
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 اقتصادی

در نتیجه، هزینه عملیات بهینه سازی  ؛همراه است رصرفه جویی هزینه ها نیز با بهبود عملکرد ساختمان به ویژه از دیدگاه طول عم

درصد از مصرف انرژی را نسبت به ساختمان های معمولی  05شده است. به گفته اکونومیست، ساختمان سازی سبز می تواند 

هزینه های ساختمان اداری سبز  ساخت برایکه  می دهددون نشان شده توسط دیویس لنگ گزارش پژوهش منتشر دهد. کاهش

 GBCAبرای رسیدن به رتبه  (DavisLangdon,2007 )ساختمان های اداری معمولی مورد نیاز است.به  نسبتتری  هاضاف

 بیشتر درصد15 و درصد 0 نسبت به ساختمان های معمولی به ترتیب ره، هزینه های اضافی ساخت و سازستا 1ستاره و  0سبز 

هم چنین  و است باال سبز به نشدن تبدیل هزینه انرژی قیمت صعود و کربن تجارت هزینه به توجه با حال، این با. است نیاز مورد

 سازی ساختمان های ویژگی برای نیاز مورد هزینه که کرد خواهد کمک نگهداری و برداری بهره مراحل در هزینه در جویی صرفه

 ز جبران شود.سب

 

 
 LEED   (Turner,2008)صرفه جویی انرژی ساختمان گواهی  -1شکل

 

 را به خود اختصاص داده اند.سهم از هزینه های ساختمان سبز  بیشترین( مصالحاجزای ساختمان سازی )از جمله نیروی کار و 

(Ross,2007)نیز نشان داد که گواهی ساختمان  مدل سازی مالی رستالLEED  را  اضافی های هزینه از درصد 15حدود

آن ها نشان داد با طراحی ساختمان سبز در مقایسه با ساختمان معمولی  تحلیل و تجزیه. کند می تحمیل( ببینید را 0 شکل)

از نظر بهره وری انرژی، بهره وری آب  فوت مربع در سال پس انداز خواهد شد. از دیدگاه تعمیر و نگهداری، در هرالر آمریکا د1.03

 پژوهش الو و همکارانش  (Fowler,2010 ).کنندساختمان های سبز بهتر از همتایان معمولی خود عمل می  و بهره وری هزینه
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 با مقایسه در را انرژی هزینه ازدرصد  00نشان داد که ساختمان های اداری کم انرژی با ویژگی های سبز می تواند بیش از 

 (Lau  ,2009 )کاهش دهد. معمولی های ساختمان

 

 
 ) (LEED Turner, 2008ساختمانمعمولی و  ساختمان سطح واحد در هزینه و هزینه کل -5شکل 

 

 

 چگونگی رسیدن به ساختمان سازی سبز؟

     . مدیریتی 5. فنی 1 :ابی به ساختمان سبز به طور کلی می تواند به سه دسته تقسیم شودی عوامل حیاتی موفقیت برای دست

به آنها مورد نیاز است. این روش رسیدن شایان ذکر است که این عوامل معموال تعاملی هستند در نتیجه رسیدگی جامع . رفتاری. 0

 .به ساختمان های سبز به طور مفصل در بخش های زیر بحث شده است

 

 تکنولوژی:

به خاطر این واقعیت که کاهش منابع متعارف انرژی و مسائل زیست  استفاده از نوآوری های تکنولوژیک انرژی های تجدید پذیر

توسعه انرژی های تجدید پذیر و . بوده است پایداربه اهداف ساختمان سازی سبز و محوری برای دستیابی محیطی مرتبط با آن 

که در سیاست های عمومی ، دهاولویت بسیاری از دولت ها تبدیل ش به در بخش های دیگر این دست انرژی هابهره برداری از 

برای اجرای انرژی های  امتیازاتتعداد معینی از  قاعده مستثنی نیست. نمربوط منعکس شده است. بخش ساخت و ساز از ای

استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان ها کمک به کاهش مصرف  تجدید پذیر در ابزار ارزیابی ساختمان سبز وجود دارد.

 ی ساختمانی به زیرساختی برای اتصال برق تولید شده از سایت ها هایکمبود. تولید گازهای گلخانه ای می کندکاهش انرژی و 
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منابع انرژی تجدید پذیر مورد استفاده در ساختمان عبارتند از:آب گرم  شبکه برق یکی از چالش های قابل توجه ارائه شده است.

خورشیدی، توربین بادی در مقیاس کوچک، پمپ حرارتی زمین گرمایی، و غیره. در واقع، استفاده از  PVخورشیدی حرارتی، 

استفاده از سیستم خنک کننده رطوبت گیر  انرژی های تجدید پذیر نقش حیاتی برای رسیدن به ساختمان انرژی صفر است.

نابراین، یکپارچه سازی انرژی های تجدید پذیر با ساختمان به ب درصد می شود. 15باعث صرفه جویی انرژی تا حدود  خورشیدی

با این حال، هزینه، تعمیر و نگهداری، و بهره برداری از سیستم  .طراحی ساختمان های سبز تبدیل شده است دریک جزء حیاتی 

 (Ghaffarian,2013)رد.نولوژی در بر داکاستفاده از نوآوری و تانرژی تجدید پذیر هنوز چالش های قابل توجهی را برای 

این امر در ابزارهای رتبه بندی  نیز نقش حیاتی برای رسیدن به ساختمان سبز ایفا می کند.ریب کنترل زباله ساخت و ساز و تخ

درصد از زباله های ساخت و ساز و تخریب بازیافت شده و مورد استفاده  50اگر  ،برای مثال ساختمان سبز منعکس شده است.

ابزارهای رتبه بندی در مقایسه ای که بین  گرفت.خواهد  به آن تعلقامتیاز  5 قرار گیرند، LEEDوب مشخص مجدد در چارچ

درصد از اجزای ساختمان اداری )به عنوان  35که استفاده مجدد از  انجام گرفت، مشخص گردیدساختمان سبز در آمریکا و استرالیا 

طول عمر ساختمان  درانتشار کربن را در هر سال  2kg / m  55 مثال ساختار، دیوار، کف و سقف( در استرالیا می تواند در حدود

 (Aye,2012 )کاهش دهد.

بهبود بهره وری استفاده از منابع است. یکی از رویکردهای یکی از عناصر اصلی طراحی ساختمان پایدار کاهش مصرف منابع و 

این یک رویکرد معمول دولت برای تشویق  (Poon,2013 )معمول بازیافت و استفاده مجدد ضایعات ساختمانی و تخریبی است .

اد استفاده شده و به مصالح و فن آوری ساختمانی سبز در جهت به حداقل رساندن ضایعات ساخت و ساز و تخریب است. تطبیق مو

 ).منجر شودبازیافتی با ساختمان جدید می تواند به کاهش قابل توجهی از اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های ساخت و ساز 

Danielle,2012) 
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 نتیجه گیری

 

 کنند تالش معماران امروزه باید. بگذارد خود اطراف محیط بر کمی منفی اثرات که میشناسیم ساختمانهایی را سبز های ساختمان

 نوعی به نمایند استفاده مردم عموم سلیقه و ذوق از که نمایند تالش باید میروند بازاری و عامیانه سلیقه دنبال به که عرف خالف بر

 مردم عموم قبول و کار این الزمه باشند داشته قبول امروزی کنونی تزئینات مانند به را سبز معماری اینکه توانایی معماران که

 و انگلیسی و اروپایی مختلف معماران که طور همان باشدمی سبز های ساختمان طراحی در معمار سلیقه و ذوق از استفاده

 ساخت برای گرا کل روندی در مشارکت نیازمند سبز، اصول تمامی. دارند زیادی تاکید سبز و بومی معماری فراگیری بر آمریکای

 معماری که چرا. نیست ای ساده کار باشند داشته خود را سبز معماری اصول تمام که هایی ساختمان یافتن. هستند مصنوع محیط

 شامل باید و شود شامل را خود قطعه منفرد ساختمان یک از بیش باید سبز معماری یک. است نشده شناخته کامل بطور هنوز سبز

 بصورت توان می را آن حقیقت در هاست؛ ساختمان مجموعه از فراتر موجودی شهر،. باشد شهری محیط از پایدار شکل یک

 کالبد دارای شده ساخته های شکل بصورت که ( تفریح و زیستن برای هایی سامانه) دید تعامل حال در های سامانه از ای مجموعه

نتایج  نمایم. تـرسـیـم را آیــنده شهـــر چهــــره تـوانیـــم مـی کـــه اســت ها سامانه ایـن بـه دقـیـق نگاهـی با و باشند می

ایا و هزینه تعریف و دامنه ساختمان های سبز؛ مز: توان به سه دسته طبقه بندی کرد نشان داد که این مطالعات را به طور کلی می

لعات بررسی گسترده نوشته ها نشان می دهد که بسیاری از مطا و راه رسیدن به ساختمان سبز. ؛های ساختمان های سبز

اه با ساختمان سبز بر روی جنبه های پایداری زیست محیطی مانند مصرف انرژی، بهره وری آب و انتشار گازهای گلخانه ای همر

.عملکرد اجتماعی اقتصادی پایداری نسبتا اندک است مطالعات بر روی جنبه های اجتماعی و .راه حل های فنی تمرکز دارد

روش ارزیابی طول عمر ، که به طور گسترده بر جنبه های زیست محیطی و دارد. گی بیشتری رسیدنیاز به بررسی و ساختمان سبز 

 در یحرکت مثبت با این حال،  .اهد بودفنی ساختمان سازی سبز اضافه شده است،یک ابزار مفید برای پایداری اجتماعی نیز خو

شروع به  شکل گرفته است که GBCAو ستاره سبز  LEED  ،BREEAMبرنامه های ابزار رتبه بندی ساختمان سبز مانند 

مطالعات بیشتر در این زمینه برای پشتیبانی از توسعه ابزار رتبه بندی  کرده اند.خود تازه  های معرفی این ویژگی ها در نسخه

 . مورد نیاز است جدید و برای کمک به فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه مشتری و یا کاربر نهایی
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