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 چکیده

 از عمده طور به که سبز جنبش.  دهد می ارائه سبز اداری  ساختمانهای طراحی  راهکارهای از تحلیلی چهارچوب نگارش این

 بلکه  زمین، کرۀ حیاطی های انرژی حفظ تنها نه که است داشته دنبال به پایدار توسعه در را ای تازه نگرش گشت آغاز بریتانیا

 داده نشان بررسی چناچه. گذاشت تاثیر نیز دیگر ذینفعان و پایداری کارفرمایان نگرش و اقتصادی روانشناختی، فاکتورهای بر

 1شپارد هلیکون ساختمان مانند هایی نمونه در سبز، اداری ساختمان یک کارکنان کاری ساعتهای در درصدی یک بازدهی که

 تنظیم با را کمتری  اوقات سیز اداره کارکنان. است بوده بنا آن انرژی مصرف سال یک برابر بریندلی، اداری ساختمانهای یا و

 چون طراحی شاخصهای.  افزاید می آنان بازدهی بر کمتر پریشانی و روانی مشکالت  و کنند می تلف خود کاری محیط دمای

 اندازهای سایه و زمینی و آبی گرمایش و سرمایش خورشیدی، صفحات سقف، تا کف سراسری شیشه آتریوم، و مرکزی هسته

 بررسی با را کاربردی های حل راه نگارش این. هستند سبز اداری ساختمان  طراحی راهکارهای از خورشید تابش شدت کاهنده

 اندک با  تجربه حسب بر شده ذکر های حل راه. دهد می ارائه سبز اداری ساختمان طراحی زمینه در مربوط متون مطالعۀ و

 .بود خواهند مختلف های اقلیم بر تعمیم قابل طراحی جزئیات و اشغال سطح گیری، قرار محل همچون مواردی در تغییرات

 

 

 معماری پایدار، توسعۀ پایدار، راهکارهای سبز، ساختمان اداری. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ذخایر انرژی زمین منابع نامحدودی برای زندگی و خواسته های بی شمار ساکنان آن نمی تواند فراهم کند. با پیشرفت 

تکنولوژی و توسعۀ جوامع هر روز میزان تقاضای بقاء از محیط و تغییراتی که خواسته های ساکنان محیط بر آن وارد می کنند 

لتها به عنوان مثال برای کنترل جمعیت دارند به تنهایی قادر به تخفیف تغییر فزونی می یابد. شیوه ها و تمهیداتی که دو

 تقریباً نصف انتشار دیمحیط نیستند و منابع انتشار سموم و تغییر محیط بایست مورد بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال 

 اختن( ساختمانهای بازرگانی و مسکونی استکسید کربن پادشاهی انگلیس حاصل از گرمایش و اداره )هزینه های به جریان اندا

(Seyfang., 2010) .در هر دو حالت استفاده از بنا و یا در مرحله ساختمان سازی، بنا ها به محیط صدمه می زنند (Edwards., 

فواید احداث ساختمانهایی که به طریق اقلیمی و خو گرفته با محیط عمل کنند ضروری است، چرا که تعداد آنها به  .(2003

معماری پایدار و راه حلهای آن روز به روز برای برخورد با  .موازات رشد جمعیت افزایش می یابد و مراکز انتشار سموم هستند

گان پایداری قرار گرفته است که مشتریان رسمی و اداری از جمله آنها هستند، این مشکالت مورد قبول بازار و سفارش دهند

لیکن بازاریابی و هزینه های ساخت اولیه یک ساختمان اداری سبز مسیر دشواری در مقابل طراحان سبز برای ترغیب 

کالت موجود بر سر راه مسیر (. بررسی راه حلهای تکنیکی اجتماعی که بتواند مشEdwards., 2003کارفرمایان قرار می دهد)

پایداری را کاهش دهد به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک شایانی خواهد کرد و زمین برای آیندگان نیز قابل زیستن خواهد 

بود. معضالت اجتماعی، عدم آگاهی مردم و  کارفرمایان از معماری سبز و هزینه اولیه باال در مراحل ساختمان سازی موانعی 

ه مردمی تر شدن پایداری هستند و ساختن بناهای سبز به صورت اندک کمک چندانی برای حفظ انرژی نخواهد برای هر چ

بود. از اینرو احداث بناهای اداری که بتوانند از نظر اقلیمی آسیب کمتری به محیط وارد کنند، از نظر اقتصادی به صرفه جویی 

زهای اجتماعی و روانشناختی را پاسخگو باشند، طوری که معرف یک در مصرف انرژی مشکل گشا باشند و نیز بتوانند نیا

زندگی پایدار و سالم باشند ، الزم و ضروری به نظر می رسد و لذا هدف این نگارش بررسی و معرفی راهکارهای طراحی پایدار 

 موثر باشند. است که از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی می توانند برای یک ساختمان اداری سبز

 اهداف تحقیق:

بررسی فاکتورهای اقتصادی و محیطی که در پایدار سازی ساختمانهای اداری دخیل هستند و به تعامل بین  -1

 کارفرمایان و طراحان سبز اثر می گذارند. 

 بررسی فاکتورهای اجتماعی و روانی که یک ساختمان اداری سبز می تواند به دنبال داشته باشد.  -2

ارهای طراحی پایدار برای ساختمان اداری سبز و تعمیم آنها برای کاربرد در موارد مشابه هدف اصلی ارائه راهک -3

 تحقیق می باشد. 

  روش تحقیق:
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به روش کتابخانه ای  این نگارش 

و بررسی و تحلیل و توصیف متون و کتب و نمونه های مربوطه، ابتدا به توضیح معماری پایدار و اصول آن پرداخته، سپس 

 جنبه های اقتصادی و اجتماعی و نیاز به احداث ساختمان های اداری را بررسی کرده و در انتها 

 

 

راهکارهای عمدۀ به دست آمده از چندین تجربۀ خوب را با نگرش به ویژگیهای اقتصادی و فنی و روان شناختی موجود در آنها 

 به صورت تحلیلی و با هدف تعمیم آنها در موقعیت های مشابه، معرفی خواهد کرد. 

 فرضیات تحقیق: 

های اقلیمی بر نحوه پایدار سازی ساختمان اداری به نظر می رسد فاکتورهای اقلیمی موجود در شهرها و دگرگونی  -1

 تاثیر زیادی دارد. 

 جنبه های اقتصادی و هزینه های طراحی یک ساختمان اداری سبز را می توان مانعی برا ی توسعه پایدار دانست.  -2

می باشد تبعات پایدار سازی یک ساختمان اداری عالوه بر اصل صرفه جویی در انرژی که فاکتور اصلی طراحی سبز  -3

 به نظر پیامدهای اجتماعی و تاثیر روان شناختی نیز در بر دارد. 

  پیشینۀ تحقیق:

در بررسی معماری پایدار و راهکارهای پایدار سازی ساختمان اداری سبز نویسندگان و پژوهشگران مختلفی به تحقیق و بررسی 

در این تحقیق  4رابسون، لیدز سیتی و ساختمان اداری غرب پرداخته و راهکارهایی را ارائه کرده اند. ساختمان هلیکون شپارد 

نمونه هایی از ساختمان اداری سبز هستند که به لحاظ جنبه های اقتصادی و اجتماعی و عناصر کلیدی معماری سبز به کار 

اری پایدار به انجام رفته در آنها بررسی شده اند، لذا طی جدولی به شرح ذیل نظر نویسندگانی که چالش هایی را در زمینۀ معم

  رسانده اند مطرح می شود.
 : تحقیقات صورت گرفته توسط نویسندگان غیر ایرانی در مورد پایداری و ساختمانهای ادارای سبز در توالی زمانی.1جدول 

 نتیجه گیری منبع عنوان کار پژوهشی  نویسنده تاریخ

1991 Edwards, 

Brian 
  بازخورد ساختمانهای سبز-

(Green buildings pay) 

London, Spon 

Press, 1998.. 
 عناصر مهم پایداری ساختمانهای اداری همچون:

 سرمایش غیر فعال خورشیدی  -1

دیوارهای با مصالح سنگین برای معتدل  -2

 کردن درجه حرارت داخلی؛

 پنجره های بازشونده  -3

 آتریوم -4

 کنترل کننده های روشنایی  -5

 ارتفاع سازه ای باال  -6

2002 Ezio 

Manzini 
راه حلهای پایداری. ایده های جدید -

 تجاری و ایده های جدید در تجارت

(Sustainable solutions. New 

business ideas and new ideas on 

business) 

Indaco,  Cir.Is, 

Politecnico di 

Milano, 1-14. 

به بررسی راه حلهای اقتصادی توسعه پایدار می 

  پردازد.

2010 G.Seyfang - :کنش اجتماع برای خانه سازی پایدار

 ساختن آینده ای کم کربن

(Community action for 

sustainable housing: Building a 

low-carbon future) 

Energy Policy 

38, 7624-7633. 
بررسی اقتصاد نو در مسیر پایداری و مشارکت 

مردمی به جهت تسریع در پایداری و بررسی 

جدید و جامعه محور برای شیوه های ابداعی 

 پایداری؛
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2002 

 

Pyhalahti, 

Arvonen 
 

 جوامع پایدار و ساختمانهای سبز در آلمان-

(Sustainable communities and 

green buildings in Germany) 

 

Finpro 
 

بر پایۀ چهار  4راهکار پایداری در پروژه غرب

کانسپت اصلی: آتش، آّب، زمین، هوا و استفاده 

 هستۀ فعال آبی؛از 

2009 V.Baker, 

Nick 
کتاب راهنمای احیای پایداری، -

 ساختمانهای غیربومی

(The handbook of sustainable 

refurbishment-Non-domestic 

buildings) 

Earthscan works 

with RIBA 

publishing 

 

کاربردی برای تولید ابزارهای توصیه های فنی و  نشر یزدا خودآموز انرژی خورشیدی  دی گانتر، ریک 1311

 بهره گیری از انرژی خورشیدی؛

آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری  لنگ، جان 1313

  در طراحی محیط

انتشارات دانشگاه 

 تهران

نظریه ویتورویوس در بارۀ یک معماری خوب 

عبارت از: استحکام، زیبایی و فایده که به شکل 

 گیری پایداری کمک کرده اند.

 

 : تحقیقات صورت گرفته توسط نویسندگان ایرانی در مورد پایداری و ساختمانهای ادارای سبز در توالی زمانی2جدول 

 نتیجه گیری منبع عنوان کار پژوهشی  نویسنده تاریخ

حسینی، سید باقر و  1312

 همکاران باقر

پایداری زیست محیطی در 

فضاهای باز شهری: ارزیابی 

در کیفی محالت مسکونی 

 تبریز

علوم و تکنولوژی محیط 

زیست، دورۀ یازدهم، شمارۀ 

-123، ص 1311، زمستان 4

114 

تاکید بر فضاهای باز شهری، به عنوان یکی از 

راهبردهای پایدار با پنج شاخص اصلی به نام) 

تحرک، شکل فضایی، محیط زیست، طراحی و 

 توسعه(

عظمتی، حمیدرضا و  1312

 همکاران

ۀ پایدار آموزش مفاهیم توسع

با طراحی معماری و منظر 

 دانشگاه

مجلۀ فن آوری و آموزش، 

، 4، شمارۀ 2سال دوم، جلد 

-213، ص 1312تابستان 

292 

آموزش مفاهیم زیست محیطی و ترویج هدفهای 

توسعۀ پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست 

محیطی از اهداف و ضرورت های راهبردی پایداری 

 معرفی می کند.

 در پایدار طراحی مبانی مهناز ، محمودی 1314

 پایدار توسعه اهداف راستای

، ماهنامه راه و ساختمان

 6-1، ص19شماره ، 1314

به تعاریفی از پایداری و توسعۀ پایدار و اصول 

 اساسی طراحی پایدار اشاره می کند.

مفیدی شمیرانی،  1316

سید مجید و 

 همکاران

آتریوم نماد یک معماری 

 پایدار

  ششمین همایش ملی انرژی

 

نقش آتریوم به عنوان عنصر کلیدی طراحی پایدار 

و نقش موثر بر سالمتی و تندرستی روانی ساکنان 

 یک مجموعۀ پایدار

« مبنا-برنامه ریزی محله» حاجی پور، خلیل 1315

رهیافتی کارآمد در ایجاد 

 مدیریت شهری پایدار

نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ 

 46-32، ص26

امکان حرکت به سوی پایداری با بهره گیری از  -

سرمایه های موجود در یک واحد )شهر، محله، 

 اجتماع و...(

محمودی، محمد  1312

  مهدی و همکاران

کاهش آلودگی محیطی 

ناشی از توسعۀ مسکن با 

راهکارهای طراحی معماری 

)مطالعۀ موردی بافت های 

 مسکونی پیرامون تهران(،

، شمارۀ نشریۀ هنرهای زیبا

  31-22، ص35

 

دقت در انتخاب مصالح مناسب با در نظر گرفتن 

کمترین آثار زیست محیطی مخرب و قابل بازیافت 

و توجه به فرهنگ، شیوه ها و سنت های زندگی 

 در فراهم کردن فضاهای زیستی

عالوه بر عواملی چون اقتصاد، سیاست، اجتماع،  ،45راه و ساختمان، شمارۀ معماری، محیط زیست،  محمدجوادقیاسوند،  1316
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  توسعۀ پایدار

 

  56-52ص

 

فرهنگ و ... معماری نقش عمده ای در توسعۀ 

 پایدار کشورها دارد.

توضیح در مورد اینکه ساختمان اداری چه فاکتورهایی از پایداری را متوجه خود می سازد نیاز به بررسی ریشه های معماری 

 اید، لذا به تعریف از معماری پایدار و معانی لغوی آن پرداخته می شود و سپس پایداری پایدار و تعریف آن را ضروری می نم

 

محیطی و توسعۀ پایدار و اصول کلی طراحی پایدار به طور خالصه معرفی شده و راهکارهای کلیدی پایدار سازی یک ساختمان 

 اداری شرح داده خواهد شد. 

 تعاریف پایداری: 

است و تقریباً با واژۀ انگلیسی آن  آورده ماندنی بادوام، معنای به دهخداتعاریف چندی از پایداری موجود است. واژۀ پایداری را 

توسعۀ پایدار نیز از  .به معنی پایداری و دائمی یعنی چیزی که به مدت طوالنی دوام می آورد "Sustainable"هماهنگی دارد،

به بعد پس از یک بیانیه و جنبش حمایت زیست محیطی در استکهلم  1922ست که از سال گرایش های معماری پایدار ا

 مطرح شده است که از دستاوردهای آن در ارتباط با پیشگیری از ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی عبارت بودند از: 

  معرفی انسان به عنوان کانون اهداف توسعۀ پایدار -1

 و نسل های آینده در زمینۀ توسعه و حفظ محیط زیستبرآورده کردن نیازهای نسل کنونی  -2

 حفاظت از محیط زیست به عنوان جزء الینفک فرآیند توسعه -3

 مشارکت شهروندان در سطوح مناسب در حل مسائل محیط زیست -4

 اعمال قوانین موثر زیست محیطی توسط دولت ها -5

 اعمال اقدامات پیشگیری برای حفاظت از محیط زیست توسط دولت ها -6

 ابی تاثیرات زیست محیطی فعالیت هایی که اثرات مخرب بر محیط زیست داشته باشند، توسط مقامات ذیصالح ملیارزی -2

حمایت از هویت، فرهنگ و منافع افراد بومی و جوامع انها و سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم ایشان.  -1

محیط زیست مبحثی به نام معماری پایدار را مطرح کرده کابرد مفاهیم پایداری در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی 

 (. 22-31 ،1312.، محمودی)است 

بشر امروز برای . (1314.، محمودی) اجتماعی از مباحث مهم پایداری هستند پایداری اقتصادی و پایداری محیطی، پایداری 

 ایدهدستیابی به آینده ای مطمئن و آسوده نیاز به توجه وافر به این موارد برای تحقق اهداف زیست محیطی خویش دارد. 

تالش پایداری محیطی (. 1314.، محمودی)آینده است  نسل برای شکل بهترین به زمین گذاردن باقی از: عبارت محیطی پایداری

به حداقل رساندن و حتی از بین بردن تاثیر انسان و تکنولوژی بر محیط است و معماری به عنوان هنری که همواره با جریان 

های فکری جهان و ویژگیهای انسانی انطباق خود را حفظ کرده است، تالشهای خود را این بار برای حفظ انرژی های محیط 

 سیستم برای به حداقل رساندن انتشار کربن به حداکثر رسانده است. پیرامون انسان و اکو

 : پایدار طراحیو  اقتصاد پایداری

یک معماری خوب و پایدار بایست کمترین تاثیر را به محیط خود وارد کند، ویترویوس معمار و نظریه پرداز سده های میانه 

. ساختمانی با این خصوصیات به (1313.، لنگ، جاندانست ) فایده را ویژگیهای یک معماری خوب می و زیبایی استحکام،

نیازهای روانی، کاربردی و اقتصادی جامعه می تواند پاسخگو باشد. لیکن از زمان طرح چنین نظریاتی تا کنون تحوالت بسیاری 

انگلیس استراتژی خود را برای مصرف پایدار و تولید تحت عنوان  دولت 2003سال  دردر مسیر پایداری صورت گرفته است. 

که به محدودیتهای اکوسیستمی زمین احترام گذاشته و پاسخگوی نیازهای هر فرد برای  2و پیشرفت جمعی 1اقتصاد مداوم

طی جدولی به (.  Seyfang., 2010 ) داشتن کیفیت زندگی بهتر را در زمان حال و نسل های بعدی که خواهند آمد، اعالم کرد
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مدلی  3سیفانگ شرح ذیل 

جدید از اقتصاد و مصرف پایدار تهیه کرده است که تالش جمعی را برای رسیدن به جامعه ای کم کربن موثر می داند. زمانی 

و صرفه  که بهره گیری از مواد قابل بازیافت و استفاده بهینه انرژی نمادی همه گیر و همگانی شود، تسریع در حفظ منابع زمین

 جویی بهینه و نگهداری آن برای نسلهای آینده می تواند عملی شود.

 

 

 داریپا مصرف یاصل و دیجد یاقتصاد یها مدل سهیمقا :3جدول

 داریپا مصرف یاقتصاد دیجد مدل داریپا مصرف یاصل مدل 

 1ییفضا کره شرویپ اقتصاد یطیمح نهیزم

مداوم اقتصادی از زاینده در کارآیی منابع؛ رشد فبهبود  مقصود

  .طریق مصرف کردن به طور متفاوت

ساختهای تامین به منظور  تغییرات گسترده سیستمی در زیر

 کاهش سطوح کلی مصرف با صرفه جویی بهینه

مصرف کنندگان پایدار و عالئم بازار برای کاالها و  زمیمکان

خدمات تولید شده باید ابتکار و پیشرفت مصرف 

 ک کند.کنندگان سبز را تحری

تکنیکی را با  -فعالیت جمعی ، تاسیسات تامین منابع اجتماعی

ایجاد سیستم های جدید و طرح واره های غیر بازاری در هر 

 جای ممکن ، دوباره شکل می دهد

 شهروندان بومی داخل جوامع از هر جا، و با هر تجربه و عالقه.  _ کننده مصرف

 شده یریگ اندازه شرفتیپ

 مصرف یتئور لهسیو به

معیارهای سنتی رشد اقتصادی: مصرف به عنوان نماد 

 مطلوب )خوشحالی(، اقتصادی، روانشناختی

معیارهای جدید بهزیستی پایدار: مصرف لزوماً به بهزیستی 

 اقتصادی، روانشناختی، جامعه شناختی مربوط نمی شود.

مصرف گرایی سبز و اخالقی؛ سبز نمایی با مشارکت  ها مثال

 داری؛ بازاریابی اجتماعی رژیم سرمایه

تامین محلی، برای مثال بازار کشاورزان؛ همیاری دوطرفه. 

 اجازه اعتماد به نفس برای مثال؛ برای توسعه اندک را می دهد.

( Seyfang., 2010 .) 

قادر ساختن اقتصاد نو قصد دارد با تغییر مکان دادن خط سیر توسعه اقتصادی یکی از اهداف پیشنهادی بهزیستی پایدار، و 

تکنیکی جدید)شامل تکنولوژی، روابط اجتماعی، چهارچوب منظم، روش ها و -ظهور رشته ای از سیستمهای تامین اجتماعی

به  اما طراحی پایدار باید همواره .( Seyfang., 2010 )استانداردهای اجتماعی( بر پایه این ارزشها ، به هدف خویش نائل آید

اشته باشد، انتخاب روشی سازگار با ذینفعان و مصالح و تکنولوژی قابل بازیافت اهمیت زیادی مسیر اقتصاد پایداری توجه د

 که باشد ای گونه به باید مصالح کارگیری به نحوه و ماندگاری نی اهمیت بسیاری دارد. قابلیت مصالح ساختما پایداریدارد. 

را داشته  دیگر بنایی در مجدد بکارگیری  قابلیت مصالح ساختمان تخریب از پس شد استفاده آنها از ساختمانی در چنانچه

ه محیطی سازگار و پایدار به ببرای دستیابی  اکوتکساختمانهای  (.1314)محمودی.، نمانند باقی ساختمانی زباله بعنوان و باشند

 انتخاب مصالح مناسب ومنظور هماهنگ سازی اکولوژی و تکنولوژی پا به عرصه ی ظهور گذاشته اند. طراحی دقیق معماری 

استفاده از سیستم های پیشرفته ی الکترونیکی از ویژگی های چنین ساختمان هایی است که برای دستیابی به اهداف معماری 

جدول ذیل اهم موارد معماری سبز را با توجه به ذینفعان . (1311.، محمودی کهنه رودپشت) پایدار می بایست از آنها بهره برد

 دهد.  مختلف شرح می

 : راه حلهای ابتکاری کلیدی پایداری از نظر ذینفعان مختلف4جدول 

 استفاده مجدد استفاده ساخت طراحی دستور

تهیۀ لیستی از مسائل سبز 

 به صورت خالصه 

روش طراحی دادن  قرار

  سبز در اولویت

دادن اختیار کنترل محیط  زباله حداقل

 به کاربران

استفاده  طراحی با هدف

 مجدد

برای عمر  قوی ساخت ایجاد فضاهای سالممواد بازیافت  استفاده از بر مواد تاثیر در نظر گرفتن با کاربران مشورت
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 طوالنی شده محیط زیست و سالمت

سیاست  تکیۀ اندک به

محیط  طرح های یا دولت

 زیست

 زن و مرد وبین  ترویج سبز مشاوران تعیین

های زیست  بهترین شیوه

 محیطی

استفاده از  در اجازه تغییر

 فضا را می دهد

انرژی  اجازه دسترسی به

در را  های تجدید شونده

 طول زمان می دهد

 کاربر آینده کاربر سازنده معمار کارفرما

(Edwards., 2003.) 

 

 

است  آسایش آنهم و گیرد می صورت هدف یک به نیل راستای در پایدار طراحی در معماری کیفیت بهبود اجتماع پایدار:

 جامعۀ پایدار می بایست آگاهی کافی از نحوۀ کارکرد ساختمان پایدار داشته باشد تا عمل صرفه جویی  .(1-6 ،1314)محمودی.، 

در انرژی به درستی انجام گیرد چرا که آگاهی ساکنان یک ساختمان سبز از تکنولوژی های به کار گرفته شده برای کاهش 

مصرف در میزان بازدهی ساختمان سبز نقش اساسی دارد. عالوه بر آن تاثیر روانی یک ساختمان سبز بر روی کاربران آن را 

عبدالهادی دانشپور که به اهمیت پایدار سازی ساختمانهای بلند مرتبه می پردازد و  نمی توان نادیده گرفت، در مقاله ای از سید

نیازهای روانی و رفتاری ارائۀ مدل طراحی بر پایۀ رفتار را پیشنهاد می دهد، طوری که استفاده از نور طبیعی و پوشش گیاهی 

کاربران و محیط طبیعی و اثرات نامطلوب آن بر رفتار در محدودۀ فعالیت کاربران را راهی برای از بین بردن خالً جدایی بین 

می داند. و به دنبال آن آموزش کاربران ساختمان پایدار را در جهت صرفه جویی بیشتر و استفادۀ بهینه و عملکرد مناسب 

به بررسی ساختمان  . اینک(29-31، 1311)دانشپور.، ساختمان پایدار را راهبرد مدیریتی مهمی برای معماری پایدار تلقی می کند 

 اداری سبز و راهکارهای طراحی آن پرداخته می شود. 

 ساختمان اداری: 

قبل از تعریف یک ساختمان اداری سبز و بررسی نیازمندیهای آن الزم است که اصول کلیدی معماری پایدار را که در جدول 

 زیر مشاهده می شود، معرفی نماییم. 

 تعریف ساختمان اداری سبز: 

اینکه منظور از ساختمان اداری سبز چیست و چه خصوصیاتی دارد اهمیت زیادی دارد. امروزه یک ساختمان اداری سبز تعریف 

 به طور معمول دارای تمام یا برخی از خصوصیات زیر می باشد:

 سیستم عبور تهویه طبیعی یا مخلوطی از هر دو )مصنوعی و طبیعی(. -1

 نور طبیعی روز. -2

 اندازی برای کنترل خورشیدی.سیستم های مصنوعی سایه  -3

 توزیع مناسب نور به هسته مرکزی ساختمان. -4

 (.i.e.userکنترل غیر فعال ) -5

 تقلیل دهنده ظرفیت گرمایی سازه. -6

 تاثیر تهویه از طریق دودکش در مشارکت با دهلیز. -2

 تغییر مکان سقف های هوا سرد. -1

 ارتقا مشخصات پایه.  -9
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گفتن نیست که یک  نیاز به 

سبز با مشکالتی در سایتهای شهری مواجه است جایی که ، به دالیلی از پایداری، الزم است که ملک صنعتی ساختمان اداری 

توجه خودش را متمرکز کند. کیفیت هوای محدوده شهری پایین است و باعث پایین آمدن کارایی ساختمان سبز می شود 

(Edwards., 2003 .) 

 نیاز به پایداری در یک ساختمان اداری:

ک ضرورت لزوم داشتن یک ساختمان اداری سبز نیازمند بررسی مزیت های محیطی و اقتصادی و جنبه های اجتماعی و در 

 روانشناسی در کنار مشکالتی است که یک پروژه سبز ممکن است با آنها روبرو شود. 

 

 

 

 

 دفاتر با بهره وری انرژی برای عملکرد ساالنه اهداف: 5جدول 

 

 جزء بار

 طرح باریکساختمان با 

 گازی و برقی

(kwh/m2) 

 ساختمان با طرح باریک

 تمام برقی

(kwh/m2) 

 ساختمان با طرح عمیق

 گاز و برق

(kwh/m2) 

 ساختمان با طرح عمیق

 تمام برقی

(kwh/m2) 
 15 15 10 10 روشنایی

 5 1 3 6 فن ها و پمپ ها

 20 20 20 20 قدرت کوچک 

 30 40 30 40 گرمایش فضا

 5 2 5 2 خانگیذخیرۀ آب گرم 

 25 43 61 36 مجموع برق

  - 42 - 42 مجموع گاز

 52 39 42 34 انتشار دی اکسید کربن

 1995بهره وری انرژی، دسامبر  دفتر سازمان حفاظت محیط زیست، اداره با توان بهره وری انرژی برای آینده، مشخص شده عملکرد

(Edwards., 2003.) 

 چگونگی بازدهی ساختمانهای سبز: 

بیشتر ساختمانهای سبز بازدهی خود را با توجه به معیارهای مالی شدید صرف شده در آنها زمانی نشان می دهند که هزینه  

سال اول باز می گردد. در برخی ساختمانهایی که به ویژه  10تا  1های طراحی پایدار برای آنها با کاهش مصرف روزانه در 

اضافی ساختمان سازی  نباشد همانند لیدز سیتی پارک، و یا اینکه هزینه های   خوب طراحی شده اند ممکن است هیچ هزینه

سبز ساختن ممکن است از طریق پس انداز حاصل از قبوض مصرف انرژی در کمتر از پنج سال تالفی شود، همانند ساختمان 

مان سبز نه تنها توان کاهش مصرف (. اما طراحی غیر اصولی یک ساختEdwards., 2003در دانشگاه پلی تکنیک آنجال )  کویین

انرژی را در پی نداشته بلکه موجب اتالف هزینه چه در زمان ساخت و چه در طول بهره بردای خواهد شد. طرح پایداری که 

 بتواند از نظر تجاری، اجتماعی و محیطی موثر باشد نیازمند اندازه گیری های دقیق مزیت های طراحی پایدار است. 

 طراحی سبز:  فواید و خطرات
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ساختمانهای سبز را 

نظر ادواردز به دو گونه مستقیم و غیر  بایست از هر دو جنبه مزایا و ریسک های طراحی مورد بررسی قرار داد، که این فواید از

 مستقیم قابل طبقه بندی است: 

 فواید و خطرات طراحی سیز: 6جدول 

 فواید مستقیم:

 کنندگانفواید اصلی طراحی سبز برای تولید 

 ریسک ها و نگرانی ها: 

 

 فواید غیر مستقیم: 

 

فواید اقتصادی حاصل از کاهش صورت حسابهای 

 انرژی ) هم برای مالک و هم برای مستاجر( 

آیا ساختمان سبز همان گونه که پیش بینی  -1

 شده است عمل خواهد کرد؟ 

 

 محیط سالمتر برای استفاده؛ -1

 

آیا هزینه های طراحی سبز از عهده برآمدنی  -1 سود بازار 

 است؟ 

 

 فواید روانشناسی؛ -2

 

کاهش تاثیر گذاری دراز مدت بر مشکالت سالمتی 

 و محیطی 

 آیا تکنولوژی قابل اطمینان است؟  -1

 

ایجاد یک ذهنیت برتر و مثبت از  -3

 کمپانی در دید مردم؛

   افزایش بازدهی نیروی کار 

 

 سازنده ساختمان سبز از بخش خصوصی باشد و چه از بخش دولتی قابل استعمال می باشد.این فواید و خطرات چه 

محیط سالم برای استفاده: حداکثر استفاده از منبع نور طبیعی، انرژی خورشیدی برای گرمایش یا سرمایش و مصالح الی  -1

ا دانشگاهی که با تهویه مصنوعی کار در ساختمان سازی تماما در یک ساختمان سالمتر، از آنچه در یک ساختمان اداری ی

ساختمان های سالم که با مصالح طبیعی کار می کنند و از اقلیم طبیعی در . (Edwards., 2003می کند، جمع می شوند )

مواجه هستند. در نتیجه   2ساختمان بهره می برند به نظر کمتر با مشکالت بیماری روحی در کارکنان و یا دوری از کار

کارکنان چنین ساختمانی به طور مداوم به کار خود مشغول گشته و بازدهی تولید در آنها افزایش می یابد و یا اگر 

ساختمان مورد نظر یک دانشگاه باشد )چنانچه بررسی های موردی نشان داده است( دانشجویان پر انرژی بوده، کیفیت 

 رفته و در مجموع کیفیت و بازدهی باال را ناشی می شود. کاری کارکنان آکادمیک باال

فواید روانشناسی: مردم احساس بهتری در ساختمانهای سبز دارند. نه تنها آنها سالمتر هستند بلکه ادعا می کنند که حس  -2

 3"س رضایتاحسا "تندرستی و شادابی باالیی دارند. طبق بررسی که در ایاالت متحده صورت گرفته و طبق فاکتوری که 

نامیده می شود کاهش یک درصدی در غیبت کارکنان از کار معادل هزینه های معمول انرژی ساالنه یک ساختمان می 

 .(Edwards., 2003باشد )

ایجاد یک ذهنیت برتر و مثبت از کمپانی )ساختمان اداری( در دید مردم: طراحی یک ساختمان سبز نتیجه تالش تیمی  -3

تخصص و همچنین کارفرمایی است که آرمانهای محیطی مشترک را سهیم هستند. گروه طراحی از افراد حرفه ای و م

برای یک ساختمان سبز از یک طرف با محاسبه هزینه های اجرایی درگیر بوده و از طرفی دیگر وظیفه تعدیل تاثیرات 

انعطاف پذیر طراحان آن، شرکت  محیطی و بوم شناسی را با مصرف انرژی بر عهده دارند. لذا چنین بنایی ضرورتا ذهن

دو جدول زیر مزایا و  (Edwards., 2003استفاده کننده از آن، و نیز دورنمایی مثبت از نیروی کار مشغول در آن می باشد )

 معیارهای دارای اولویت طراحی سبز را نشان می دهد.

 (Edwards., 2003):  فواید طراحی سبز7جدول 

حاصل  مثبت مزایای انرژی: وری های با بهره بنامزایای    فواید ذینفعان 

 ؛ساختمان های محافظ انرژی ازتشخیص داده شده 
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 سالمت ریسک پایینتر ؛ دولت  

 کمک محیطی زیست تعهدات بین المللی بهبه دستیابی 

  کند؛ می

 منطقه ای؛ ملی یا خوبتصویر 

 ؛ ندارند بیشتر هزینهصرف  بهآنها نیاز 

 هستند؛  تر جاری هزینه های پاییندارای 

 ؛ پاسخگوتر به کارکنان عرضه می کنند محیطیآنها 

 ؛ کنندمی  توجیه را اجاره اضافیارزش 

 ؛ ساختمان می افزایند فروش ارزشآنها به 

 را دارند؛  اجاره مجدد در آینده فابلیت

 عظیم مشارکت کننده در عواملصرفه جویی در مصرف انرژی از 

 است؛ پایدار منابع سیاست

دیگر ویژگیهای مربوط به انرژی  دلیل به بازاریابی یک مزیتآنها 

 ؛ را دارند

 داخلی محیطساختمان با بهره وری انرژی ساختمانی است که 

 ؛کند میفراهم  انرژی هزینه حداقل ویژه ای با

 

توسعه 

 دهندگان

 کارایی کسب و کار؛افزایش 

 طوالنی مدت؛ هزینه هایکاهش 

 ؛صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق بیشتررقابت 

 تصویر مثبت از کمپانی؛

تیم 

 طراحی

 مشخصات عالی

 تمرکز بهتر مشتری

 ؛صنعتی بین بازیکنان تیمی کاربهبود 

 بیشتر؛ استاندارد

 در محل کاربهبود سالمت  کارکنان

 ؛محیط کارتحریک 

 آسایش؛ استرس و به بیشترتوجه 

 ؛بهره وریبهبود 

 

ذکر شده ساختمان اداری سبز عالوه بر مزایایی که برای محیط زیست دارد، تاثیرات روانشناختی و اجتماعی  با توجه به موارد

نیز داشته و بر سالمت روحی کاربران آن بنا نیز اثرگذار است. لذا راهکارهایی را که در طراحی یک ساختمان اداری سبز مفید 

 می باشند به شرح زیر معرفی می شوند:

 رویکردهای موجود در طراحی ساختمان اداری سبز:  

اصول طراحی یک ساختمان سبزی برای ساختمانها تفاوت زیادی با هم نداشته و هر ساختمان سبز و پایدار که احداث می 

را به همراه شود ویژگیهایی را با خود دارد که ناشی از موقعیت اقلیمی و مکانی آن می باشد و به این دلیل هر یک تجربه ای نو 

که  4می آورد اما این اصول و تجربه ای که در یک ساختمان به دست می آید قابل استفاده در دیگری است. شرکت آرجنت

دارای تجربه های زیادی در این زمینه می باشد به این نتیجه رسیده است که زمانی که یک ساختمان سبز در کوتاه مدت ) 

نشان ندهد و هزینه های صرف شده را جبران نکند در طوالنی مدت حتما هزینه ها را جبران سال ( بازدهی خود را  10مثال تا 

  .(Edwards., 2003خواهد کرد )

 معیارهای مهم برای ساختمان اداری سبز   .سبز ادارۀ حیاتی برایپارامترهای 

برای تهویه آزاد و کشش   15m-13.5 عمق طرح 

 متقابل.

 مربع خالص برای هر فرد.متر  14تراکم اشغالی:  -

یکپارچه سازی سیستم فعال کنترل آب و هوا در محیط  -

داخلی )ا ساختمان( با سیستم های غیر فعال )اساس 

 ساختمان(.

جهت دهی ساختمان برای کاهش تابش خیره کننده و  -

حرارت خورشیدی ناخواسته ضمن  به حداکثر رساندن نور 

 روز.

به منظور فراهم  را ساختماننمای  پتانسیل ازبهره برداری  -

  .خورشیدی سایه نمودن

عمق فضای باز هستۀ 

 مرکزی 

6-12m 

 1.5m شبکه طرح ریزی 

یا   6m,7.5m ستون گذاری شبکه  9m 
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جدار خیابانهای با ) ها و مراکز خرید دهلیزبهره برداری از  - 2750mm-2600 ارتفاع کف تا سقف  

 .تهویه متقاطع تاثیر بیشترو برای( شیشه ای

و سیستم  اداری در محیط های طبیعی تهویه ازاستفاده  -

 .در نقاط گرم هوا تهویه

خنک کردن  برای ساختمان حرارتی ظرفیتبهره برداری از  -

 .شب و روزاوقات 

  .داخلی بیشتر درجه حرارت محدودهاتخاذ  -

 150mm محدودۀ کف مرتفع 

 150mm محدودۀ سقف آویخته 

، سال ، شورای دفاتر بریتانیابررسی اداراتشناخته شده از  تجربیاتبهترین 

1992. 

، شورای دفاتر  بررسی اداراتشناخته شده از  تجربیاتبهترین 

 .1992، سال بریتانیا

(Edwards., 2003.) 

 تبعیت می کند:شرکت آرجنت ادارات با کارایی باالیی را برای کارفرمایان رسمی طراحی کرده است که از اصول زیر 

 سرمایش غیر فعال خورشیدی و یا ترکیبی؛  -2

 
 دیوارهای با مصالح سنگین برای معتدل کردن درجه حرارت داخلی؛ -1

 پنجره های بازشونده با قفسه های سبک، صفحات خورشیدی و با پوشش های نهایی نازکتر. -9

 دهلیز مرکزی با روکش فلزی باریک پیرامون دفاتر اداره؛  -10

 لوکس، و خاموشی اتوماتیک را می دهد؛  350لوکس تا  500کنترل کننده های روشنایی که اجازه تضعیف روشنایی از  -11

  ارتفاع سازه ای باال ) معموالً چهار متر(؛ -12

البته الزم به ذکراست تمام اصول فوق در تمام ساختمانهایی که توسط آرجنت تولید شده پیدا نمی شود و سیاست این شرکت 

استفاده از دستورالعمل های حاصل از بهترین تجربیات است. چنانچه بنا به گفته آنها امروزه عالوه بر مزیتهایی که طراحی در 

به این نتیجه رسیده ایم که آسایش و سالمت کارکنان اداری حاصل اصول »سبز و پایدار در حفظ انرژی به دنبال داشته 

 (.« Edwards., 2003نده ای در خواسته های مفرط ارباب رجوع منعکس می شود)طراحی پایدار است و این امر به طور فزای

  :  مقایسه ای ضوابط اجرایی برای ادارات سبز و ادارات سبز هوشمند9جدول

 یک ساختمان اداری معمول هوشمند یک ساختمان اداری سبز  

 Kn/m2 4 kn/m2 3.5 بار کف

 lux 500 lux 350 میزان روشنایی

 مترمربع یک فرد  10هر  متر مربع یک فرد  14هر  انسانیتراکم 

  W/m2  20-25 W/m2 15 – 10 توان بارگزاری کم 

پاسخگویی به نیاز مازاد برای  A/Cارتقاء سیستم 

  سرمایش.

 سطح طبقه. %30تا  w/m2 15افزایش  در برخی از سایتهای ویژه

 c +- 1.5 c 21 درجه سانتیگراد 26به میزان  درجه حرارت طراحی

ساعات کاری پیش بینی شده در نتیجه حرارت بیش از 

 حد مجاز طرح

10-20h  هیچ 

 هیچ 15m-12 عمق طبقات 

 %100 %15-10 سلولی شدن  قابلیت

 آسانتر محدود قابلیت تقسیم مدت زمان اجاره ها
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(Edwards., 2003) 

 :1991در سال  توسط شرکت آرجنتشمند ساخته شده : اسامی پروژه ها و ساختمانهای سبز هو10جدول

 خصوصیات سبز موجود معمار  هزینه موقعیت

 بیرمنگام 

 ساختمان بریندلی سوم 

12.5 m  متر ( 1335سطح طبقه حلقه ای شکل )عرض  -1   همکاران پرفیریس پوند 

 پنجره های قابل بازشو قرار گرفته درون دیوارهای ضخیم بنایی. -2

 خطی. دهلیز -1  استانتن ویلیامز پوند m 16.2   ساختمان بریندلی چهارم

سطح طبقات با اندازه و تجهیزات متنوع برای تشویق متصدیان  -2

 متفاوت.

 سطح شیشه سایه دار تعبیه شده در دیوارهای بنایی. -3

 پنجره های بازشونده. -4

 درجه سانتیگراد.  11تهویۀ عمودی مهیا کنندۀ هوای با حرارت  -1  سیدل گیبسون پوند m 14.5 ساختمان بریندلی پنجم 

 متر مربع.  13سطح طبقه  -2

 پنجره های بازشونده.  -3

 خورشیدی. برای حفاظت گیری جهت -1 سیدل گیبسون پوند m 14.2 پارک تیمز والی 

دیوارهای بنایی سنگین در سمت جنوبی و دیوارهای سبک در سمت  -2

  شمالی.

 پنجره های بازشونده. -3

(Edwards., 2003) 

  نمونه موردی:

: همان طور که گفته شد هر ساختمان سبز تجربه ای را با خود به همراه دارد طوری که 5ساختمان هلیکون شپارد رابسون

درسی که از یک پروژه پایدار به دست می آید قابل استفاده برای دیگری نیز می باشد، لذا در این قسمت ساختمان هلیکون 

جداول ذیل اصول  .(Edwards., 2003طراحی شده است بررسی خواهد شد) 6ون که توسط گروه اوو آروپ و شرکاشپارد رابس

  معماری سبز، شامل مزایا و مشکالت و در انتها راهکارهایی که برای ساختمان هلیکون انتخاب شده است را نشان می دهد.

   

  (Edwards., 1998)ماخذ: 

 ساختمان هلیکون شپارد رابسون: ویژگیهای بارز 10جدول
جدول فواید بازاریابی 

 ساختمانهای اداری سبز

جدول مشکالت بازاریابی 

 ساختمانهای اداری سبز

 جدول اصول طراحی سبز ساختمان هلیکون ، شهر لندن

 رضایت کاربر

 فواید بر سالمت و آسایش

فقدان استانداردهای اجرایی سازگار و 

 بازخورد

 با یک فروشگاه بزرگ، بانک و اداری؛مجموعه ای چند عملکردی 

 فضای آتریوم مساعدت کننده تهویه طبیعی؛
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 تصویر کمپانی در ذهن عموم 

فواید بازرگانی حاصل از اصول 

 محیطیاخالقی 

 فقدان پروژه های نمونه

 پیچیدگی بین آسایش و کنترل

محدودیتهای فضاهای سلولی 

شکل)محدودیت مساحت برای ایجاد 

 فضای سلولی(

مشکالت انعکاسی صفحه مانیتور دفاتر  

 اداری

 ) با حجم باالی روشنایی روز (  

 کنترلاندازی کامل و  سایهو  حفره جهت تهویه با شیشه سه جداره

 تابش خیره کننده خورشیدی؛کننده 

سطح کامال شیشه ای از کف تا سقف برای ارتقاء نفوذ نور خورشید 

 به داخل؛

 ؛نمی توانند روی هم بیافتند که کنترل شده خورشیدیصفحات 

 سطح در پر از آب پانل های از که مطبوع هوایتعبیه سیستم تهویه 

. VAV سیستم برای خنک کردن استفاده می کند به جای سقف

 راه اندازی آن باید، اما است درصد بیشتر 15 این سیستم های هزینه

 باشد؛ تر ارزان درصد 16

 ؛روانی تندرستی منظور ارتقاءبه  دهلیزاطراف  کاشته شدهبالکن 

(Edwards., 2003). 

 در مونیخ آلمان:  7"غرب چهارم"پروژه ساختمان اداری

 

 

دفتر و  ازمتشکل  متر مربع  48000معماری مونیخی با  مبتنی بر BKLSدفتر معماری ساختمان اداری غرب چهار توسط 

 شیشه ایپل  شده در حیاط داخلی را شامل می شود. و چهار ساختمان درختکاریطراحی شده فروشی جدید  خرده مناطق

شیروانی که ظاهر بیرونی قابل توجهی را از محیط اداری نشان می  غیر معمول های سقف و حیاط ورودی باالیعقب نشسته 

دهد. حالت  تکنیکی و هنری تاسیسات این مجموعه ویژگی باالی پروژه غرب چهار را شکل می دهد. سیستم انرژی خورشیدی 

شده به شبکه برق شهر به طور مستقیم استفاده نمی شود، بلکه انرژی تولید  4برق توسط غرب )فوتوولتاییک( بر روی بام ؛ 

مونیخ نیز هدایت می شود. دارای یک سیستم فعال در هسته مرکزی ساختمان است که از آب جاری در کف برای خنک کردن 

 جنبه های  طراحی این مجموعه در سه عنوان ذیل خالصه کرد: .(Pyhalahti., 2007)بنا استفاده می کند 

 خنک سازی:  -1

آب جاری در لوله تهویه مطبوع می شود. سیستم آن که جایگزین دلیل بهاست  سودمند تابستانفصل  درفعال  بتنی هسته

 مناسب است.  4 غرب بیش از حد در گرمای هدایت برای زمینکشی کف 

 گرمایش: -2

هسته بتنی فعال مرکزی و آب کف و یا در دوره های سرد سال از انرژی گرمای زمین برای گرمایش استفاده می شود. 

درجه سانتیگراد پاسخگو می باشد و زمانی که به گرمای بیشتری  12گرمای زمین تنها برای تولید درجه حرارت پایین تا 

 نیاز است، این مقدار گرما کافی نبوده و نیاز به پمپاژ گرما به فضاها ضروری است.

 کانسپ طراحی: -3

ی، انرژی حیاتی پایه ریزی شده است و ساختمان بر چهار بر اصول روانشناسی فضا، مسائل اکولوژیک 4فکر احداث پروژه غرب 

ما دارد و توجه به عناصر طبیعی  سالمتی مستقیم به تاثیر مامحیط آیتم اصلی شامل: آتش، آّب، زمین، هوا تقسیم شده است. 

 .Pyhalahti., 2007))در فضاسازی محیط این مجموعه احساس خوبی از سالمتی و تندرستی در کاربران ایجاد می کند 
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  (Pyhalahti., 2007)ماخذ: 

  جمع بندی:
با توجه به موارد و مثالهای ذکر شده فوق، اهم فاکتورهایی که برای طراحی یک ساختمان اداری سبز به کار می روند در 

 جدولی به شرح ذیل ارائه می شوند. 

 : راهکارهای طراحی یک ساختمان اداری سبز11جدول 

الویت های طراحی 

  برای طراحان

عناصر و راهکارهای مهم طراحی سبز 

  از بهترین تجربیاتبرگرفته 

اهداف روان شناختی،    مزایای اقتصادی

  اجتماعی و محیطی

اهداف قابل دستیابی 

  برای ذینفعان مختلف

تهیۀ لیست از مسائل 

 سبز به صورت خالصه

پنجره های قابل بازشو قرار گرفته درون  - 

  دیوارهای ضخیم بنایی.

خطی و آتریوم جهت تهویۀ  بهره گیری از دهلیز -

  افقی و عمودی.

سطح شیشه ای سایه دار تعبیه شده در  -

  دیوارهای بنایی.

 11تهویۀ عمودی مهیا کنندۀ هوای با حرارت  -

 درجه سانتیگراد. 

خورشیدی و به  برای حفاظت گیری جهت -

 حداکثر رساندن روشنایی روز.

دیوارهای بنایی سنگین در سمت جنوبی و  -

 های سبک در سمت شمالی.دیوار

 پنجره های بازشونده. -

سطح طبقات با ابعاد و امکانات متنوع برای  -

 تشویق متصدیان متفاوت.

  استفاده از فرم نما برای ایجاد سایۀ خورشیدی. -

تهویۀ طبیعی در محیط اداری و تهویۀ هوا در  -

 نقاط شهری.

صفحات خورشیدی کنترل شده و سرمایش  -

 خورشیدی و یا ترکیبی.غیرفعال 

سطح کامالً شیشه ای برای ارتقاء نفوذ نور  -

خورشید، با سایه انداز کنترل کنندۀ تابش خیره 

 کنندۀ خورشیدی.

استفاده از پانل های پر از آب در سطح سقف  -

 برای خنک کردن.

کاهش میزان 

صورت حسابهای 

 انرژی

هدف اصلی و حفظ منابع 

 تامین انرژی زمین

اجازه تغییر دراستفاده از 

 فضا توسط کاربر

سود بازار و مزیت   مشورت با کاربران

بازاریابی به خاطر 

ویژگیهای سبز 

موجود در خود 

 دارند

ایجاد فضاهای سالم و 

حداقل خطرات بر روی 

  سالمت

دادن اختیار کنترل 

 محیط به کاربران

افزایش کارایی   تعیین مشاوران سبز

کسب و کار توسعه 

 دهندگان

بهبود سالمت در محیط 

کار و احساس تندرستی 

 کارکنان

اجازۀ دسترسی به انرژی 

های تجدید شونده به 

 کاربر آینده را می دهد

توجه به تاثیر مواد بر 

 محیط زیست و سالمت

کاهش میزان 

هزینه های طوالنی 

 مدت

تحریک محیط کار و 

 بهبود بهره وری کارکنان

تولید حداقل زباله در 

زمان ساخت برای 

 سازنده

انتخاب فرم طراحی 

مناسب با بهره گیری 

موثر از انرژی محیط و 

 با حداقل انتشار کربن 

رقابت بین توسعه 

دهندگان برای 

 صرفه جویی در

 مصرف انرژی

توجه بیشتر به استرس و 

 آسایش کارکنان

دولت را برای دستیابی 

به تعهدات بین المللی 

زیست محیطی یاری می 

 دهد

انتخاب مواد با قابلیت 

  بازیافت

ارزش اضافی اجاره 

 را توجیه می کنند

نماد ویژگیهای برتر طراح 

 یا تیم طراحی 

تصویر خوب از دولت یا 

ایجاد جامعه در اذهان 

 می کند

انتخاب سیستم تامین 

انرژی با حداقل کربن 

 زایی

قابلیت اجارۀ مجدد 

 در آینده را دارند

مشارکت اجتماعی برای 

صرفه جویی در مصرف 

 انرژی 

تصویر مثبت از نهاد 

اداری، کارکنان و یا 

کمپانی سازنده در اذهان 

 ایجاد می کند 
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استفاده از مواد سبز 

)کاشت درخت و گیاه( 

 در طراحی بنا

بالکن های کاشته شدۀ اطراف آتریوم  برای  -

  ارتقاء حس تندرستی روانی

  ده های روشنایی.کنترل کنن -

  ارتفاع سازه ای باال. -

دارای هزینه های 

پایینتر جاری 

 هستند

ساختمان قوی با عمر  رضایت کاربر 

طوالنی برای کاربر فراهم 

 می کند

 

نگرش و تحوالتی که در معماری جهان پس از معماری پایدار اتفاق افتاده، رابطه انسان را با طبیعت و محیطی که در آن زندگی 

می کند بسیار نزدیکتر کرده است، این نگرش نه تنها در معماری تاثیر گذار بوده بلکه بر جنبه های مختلفی از زندگی اعم از 

مردم یک جامعه پایدار موثر بوده است. یک ساختمان سبز و پایدار با محاسبات دقیق و  اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی

کاهشی را که در مصرف انرژی موجب می شود، اهمیت وجود خود را نه فقط برای یک ساختمان مسکونی بلکه در کاربری های 

اری عالوه بر کاهش مصرف انرژی و صدماتی دیگر نیز مانند یک ساختمان اداری نشان داده است. مزایای یک ساختمان سبز اد

که یک ساختمان در طول عمر خود به محیط وارد می کند از مزایای اجتماعی و روانی نیز برخوردار است. چنانچه کیفیت و 

بازدهی کاری کارکنان یک ساختمان سبز اداری به دلیل سطح روحی و احساس تندرستی باالی ناشی از محیط کاری معتدل، 

اتب افزون بر یک ساختمان اداری معمولی است. در نتیجه راهکارهای معماری پایدار برای یک اداره سبز تاثیر خود را در به مر

چند بعد اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و روانی نشان می دهد و چنین بنایی نشان دهنده تجمع ایده ها بوده و تصویری از 

 شغول به کار در آن می باشد. تفکرات روشن سازندگان و نیروی کاری ماهر م
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