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:ساخت و ساز پایدار  

  ساخت و ساز پایدار چنین تعریف شده است:

« برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکیمدیریت یک محیط پاک و سالم براساس بهره"  

هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است، که شامل 

: باشدقوانین زیر می  

 کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید-

  توسعه محیط طبیعی -

 سازیحذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان -

: ساختمانی که کمترین ناسازگاری و توان این چنین تعریف نمودرا می براین بطور خالصه ساختمان پایداربنا

 .تر با منطقه و جهان داردود و در پهنه وسیعمغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خ

سازی در یک پهنه وسیع در جهت تأمین کیفیت یکپارچه از نظر اقتصادی، اجتماعی و های ساختمانتکنیک

محیطی می کوشند. بنابراین استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع 

 .شودرژی کمک نموده )محافظت انرژی( و باعث بهبود کیفیت محیطی میطبیعی محدود و کاهش مصرف ان

 برداری مناسب از منابع و انرژیبهره 

 جلوگیری از آلودگی هوا •

 مطابقت با محیط •

 اصول توسعه ساخت و ساز پایدار

تنوع برای ایجاد تعادل میان سطوح تنوع زیستی، سه اصل توسعه صنعت ساخت وساز پایدار که در جهت حفظ 

 :زیستی در شهر باید رعایت شوند، به شرح زیر است

 استفاده پایدار از منابع زیستی:  •
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شوند، و استفاده میهای توسعه سامانهکجای برداری شده در بدین معنا که باید دقت شود که منابع زیستی بهره

شوند استفاده شود. به عنوان مثال؛ میتوان آنها را پایدار نگهداشت، و از منابعی که سریعتر جایگزین چگونه می

توانند جایگزین شوند. همچنین از منابع متنوع از چوب درختهایی باید استفاده شود که سریعتر رشد کرده و می

که نوع خاصی از بین نرود، و یا مثال مساحت جنگلها را مقدار ثابتی نگهداشت و از مقدار میعنی استفاده کرد،

 .گونه خاص موجودی به علت منافع اقتصادی حمایت نشوند کمتر نشوند، و یا از

 استفاده از منابع تجدید ناپذیر:  •

استفاده عاقالنه از منابع غیر قابل تجدید باید به طور گسترده اعمال شود. به عنوان مثال؛ استفاده از منابع 

شود که در طبیعت از سرعت فسیلی برای سوخت غیر عاقالنه است. و یا در ساختن صندلی از چوبی استفاده 

کاربرد معقول از چوب )به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر(  .پذیری و جایگزینی باالتری برخوردار استتجدید

ای نخورده و امکان جایگزینی آن در طبیعت وجود داشته باشد، و حتی در شود که به اصل منبع لطمهباعث می

 .موادی که کمتر که برای محیط زیست ضرر دارد استفاده شودشود از نوع رنگی که در آن بکار برده می

 حفاظت از تنوع زیستی:  •

و مشارکت افراد جامعه در جهت بقاء و تنوع زیستی موجود الزامی باشد. از منابع زیستی به خوبی نگهداری شود،

حیطی م منابع یح ازطوری از سامانه استفاده شود که همه اجزاء خود حافظ مجموعه باشند. مردم به طور صح

بهره گیرند، و به آنها آموزش داده شود که از هر محصول یا منبعی در جای خود و به صورت بهینه استفاده 

کنند. مثال در مورد مبلمان شهری، استفاده صحیح از ان به مردم آموزش داده شود. و با اندک نقصی به کنار 

صورت به محصولی دیگر تبدیل و یا در نهایت مواد اولیه آن بازیافت بلکه تعمیر و یا در غیر این  گذاشته نشوند،

 شود. )مفیدی، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار(
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 ساختمان سبز

 ساختمان سبز چیست؟-1

  ساختمان سبز یعنی ساختمانی که کمترین آلودگی را در محیط زیست ایجاد کند و کمترین مداخله را

داشته باشد. برای تأمین انرژی در ساختمان سبز از انرژیهای تجدید پذیر و پاک استفاده میشود. در آن 

زیست و حفظ منابع زمین در طول عمر ساختمان سازگار  ساختمان سبز پدیده ای است که با محیط

آن با برداری، نگهداری و تعمیر و تخریب  وساز، بهره است. از خود ساختمان گرفته تا طراحی، ساخت

محیط زیست همگام است. ساخت آن نیازمند همکاری متقابل اعضای گروه طراحی است. معماران و 

سیک کالشند که طراحی المهندسان و خریداران در هر مرحله از تکمیل پروژه ساختمان سبز در ت

سطح  ساختمان را تکمیل کنند و توسعه دهند تا ازنظر صرفه اقتصادی، ماندگاری و تأمین آسایش در

فعالیتها در ساختن   کننده اند تا تکمیل یافته طور پیوسته توسعه های روز به فناوری .یی قرار گیردالبا

متی الشده بر س اند تا از تأثیر منفی محیط ساخته شده ساختمانی سبزتر باشند. ساختمانهای سبز طراحی

    :ده میکنندانسان و محیط زیست بکاهند و برای این منظور از روشهای زیر استفا

 مصرف مفید انرژی، آب و دیگر منابع؛ 

 مت محیط زیست و بهبود کارایی کارکنان؛المحافظت از س 

 کاهش مصرف منابع و کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست 

زیربنای کوچکتری دارد  الاست، ساختمانی که معمو natural building مفهوم مشابه با آن ساختمان طبیعی

طور بومی در هر ناحیه موجود است. دیگر موضوعهای  استفاده از مواد اولیه طبیعی است که به و هدف اصلی در آن

است. میتوان پایداری  architecture greenو معماری سبزsustainable design مرتبط با آن طراحی پایدار

آینده در تأمین را به معنای برطرف ساختن احتیاجات نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای 

 .نیازهایشان دانست
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 های گرایش به ساختمان سبز  انگیزه-2

  :سوی پروژه و ساختمان سبز به شرح زیر است  های کشورهای مختلف در گرایش به انگیزه

 جویی در کربن؛  درصد صرفه 25ی انرژی و  درصد کاهش در هزینه 30جویی در هزینه شامل  صرفه

 در استفاده از آب؛جویی  درصد صرفه 50تا  30

 درصد کم شدن از ضایعات؛ 90تا  50 

 افزایش تقاضای بازار برای ساختمانهای سبز؛ 

 حق بیمه کمتر؛ 

 دوام بیشتر ساختمانهای سبز؛  

 های اولیه؛ بودن هزینه الی نهایی ساختمان باوجود با پایین بودن هزینه

 .استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر که قابلیت بازگشت دوباره را به طبیعت دارا هستند 

 زیست  اثرات مثبت احداث ساختمانهای سبز بر محیط -3

رسانند و با ایجاد محیط  فایده می محیط زیستجویی به  در این ساختمانها ویژگیهایی برجسته میشود که با صرفه

ساکنان آنها فراهم میآورند. چگونگی تحقق این ویژگیها را در محیط میتوان به شرح زیر  تر مزایایی را برای سالم

 :برشمرد

  مسیرهای نور و روشنایی طبیعی را به داخل ساختمان هدایت میکنند و نیاز به استفاده از الکتریسیته را

 کاهش میدهند؛

 حیاط مرکزی نور طبیعی بیشتری را به فضای ساختمان میرساند؛ 
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  انرژی روشنایی و تهویه کارآمد استاندارد استفاده میشود و برای اطمینان از عملکرد مؤثر آن  سامانهاز

 روز تحت نظارت است؛ ساعت شبانه 24هفت روز هفته و در طی 

 شده تهیه میشود که مواد تلف کار رفته در ساختمانها از منابع تجدید پذیر و بازیافت مواد و مصالح به 

 میدهد و انرژی را حفظ میکند؛شده را کاهش 

 نگر و یکپارچه کننده درجایی که ساختمان حرارت موردنیازش را از خورشید دریافت  اجرای طرحهای کل

حال به گونه طبیعی ساختمان را خنک میکند و شادابی پدید  کرده و الکتریسیته تولید میکند و درعین

 د؛جویی میشو میآورد و در هزینه تولید انرژی هم صرفه

  ب را تصفیه میکند؛کوچک است که فاضال (اکوسیستم)خانه سبز یک زیست بوم 

 اند که  های گیاهی مقاوم در برابر حرارت پوشیده شده بامها از گیاهان ویژه اقلیمهای خشک و گونه پشت

از تبادل حرارت در سطح نفوذناپذیر بام میکاهد. بدین ترتیب حرارتی که به اتمسفر بازمیتابد، کاهش 

 مییابد و از آلودگی نوری میکاهد و انرژی هم تولید میکند؛

 در این پروژه مجموعه توربینهای بادی انرژی تولید میکنند. 

 ( زیست رهبری در طراحی انرژی و محیط)فناوری لید  -4

هایی هستند  نیز معروف هستند ازجمله سازه محیط زیستساختمانهای سبز که باعنوان ساختمانهای سازگار با 

برداری بهینه از منابع ارزشمند طبیعی همانند انرژی آب، باد، خورشید و... را در کنار مصالح مؤثر  که امکان بهره

ای  العاده و قابل بازیافت ساختمانی مهیا میکنند. فناوری و طراحی این ساختمانها در سالهای اخیر پیشرفت فوق

طبعا ایجاد محیط سالمتر در داخل و خارج ساختمانها  داشته است که این امر کاهش آلودگیهای زیست محیطی و

هایی که یا بر اثر تخریب و تجدید بنای ساختمانها به وجود آمده است و یا بر اثر کیفیت  را در پی دارد. آلودگی

 هوا، خاک و مصرف انرژیهای غیر پاک.
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صنعتگران و متخصصان ساختمانی، با گسترش احداث بناها با فناوری سبز در بخشهای دولتی و خصوصی و استقبال 

  ناپذیر شد. بدین منظور در شورای ساختمان سبز ایالت متحدهگریزای مدون در این امر  نیاز به برنامه

USGBCاستفاده کند.  رداری از ساختمانهای سبز را در کل گیتی قابل ب ای طرحریزی شد تا اصول بهره برنامه

 فمخفنامیده میشود که  LEED این برنامه لید

Leadership in Energy and Environmental Design  

استوارشده و  محیط زیستاست. این برنامه بر اصل انرژی و  محیط زیستبه معنای رهبری در طراحی انرژی و 

 صاحبان، توسعه(عامل هماهنگی بین عملکردهای ضروری و مؤثر محیط است. گروههای دست اندرکار پروژه 

عنوان ابزاری قدرتمند، راهکارهای  میتوانند با توجه به اصول این برنامه به )پیمانکاران دهندگان، معماران و

چگونه کار میکند؟ لید ( LEED) های سبز کمک کنند. لید اقتصادی و فیزیکی را مدیریت کنند و به اهداف پروژه

  :ی راهکار ارائه میدهدمحیط زیستسرفصل  5در 

 ؛ زیست سایتهای سازگار با محیط-1 

 ؛ )حفاظت از آب(کارایی و بازدهی آب -2

 انرژی و جو؛ -3

 .حفظ مصالح و منابع-4

 زیستی کیفیت داخلی ساختمان ازنظر محیط-5

دیگر شرایط لید را رعایت  عبارت یا به ،شده باشد ریزی و طراحی سرفصل برنامهپنج ای با توجه به این  اگر پروژه  

را خواهد  ی سفیدالیا طال ط ، وجود میآورد و امکان دریافت گواهیهای نقرهای را به  کرده باشد محصول یکپارچه

  .ها را مشخص میکند درجه گواهی محیط زیستداشت. میزان توجه به اصول دوستی با 
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توجه به عوامل زیر در زمان طراحی سایت موجب تأثیرگذاری در این  محیط زیستدر سایتهای سازگار با - 1

  :بخش میشود

های طبیعی و کشاورزی؛ ج: استفاده از زمینهای خالی  محل ساختمان؛ ب: طراحی محوطه با توجه به محیطالف: 

: راند؛ د: کاستن نیاز به استفاده از اتومبیل؛  کننده داشته  بین ساختمانها و زمینهایی که پیشترکاربریهای آلوده

 اهش آلودگیسازی بافت محلی برای مدیریت و کنترل آبهای سطحی؛ س: ک بهینه

 :حفاظت از آب-2

؛ ب: استفاده نکردن از آب شرب برای (مصرف بهینه آب)الف: کاهش مقدار آب موردنیاز برای ساختمان و افراد   

بها؛ د: نگهداری از کیفیت آب شرب و آب الوشو؛ ج: استفاده از فناوریهای جدید برای تصفیه فاض آبیاری و شست

  .ها ها، نهرها و دریاچه رودخانه

  :انرژی و جو- 3

مکان کاهش مصرف انرژی؛ ب: استفاده از انرژیهای اال الف: مدیریت بر تأثیرگذاری انرژیها در اتمسفر زمین و حتی

ای؛ ر: جلوگیری از آسیب دیدن  ای و اصولی از ساختمانها؛ د: حذف گازهای گلخانه تجدید پذیر؛ ج: نگهداری دوره

 .ازن الیه

 :مصالح و منابع-4 

استفاده مجدد از ساختمان موجود؛ ب: کاهش مصالح مصرفی؛ ج: استفاده از مصالح محلی، منطقهای و تجدید  الف:

  .پذیر؛ د: استفادهی درست از منابع چـــوبی برداشتشده و جایگزینی آن؛ ر: کاهش ضایعات و مدیریت بر آن

 :محیطی کیفیت داخل ساختمان از نظر زیست-5



8 
 

ها؛ ج: مطالعات  کننده هوا و کنترل آلوده  ی داخل ساختمان؛ ب: تهویه کننده لودهالف: حذف یا کاهش منابع آ

  .حرارتی و برودتی و جلوگیری از هدر رفتن حرارت؛ د: کنترل کیفیت هوا؛ ر: استفاده صحیح و بهینه از نور

گیاهی و جانوری  (اکوسیستم)های زیست بومای بر جنگلها، مراتع و  احداث بنا و ساختمانسازی تأثیر منفی گسترده

و کشاورزی دارد. با انتخاب صحیح و جانمایی ساختمان در محلهای مناسب میتوان از این امر و از گسترش بیرویه 

شهرها جلوگیری کرد که مشکلی جدید در شهرهای بزرگ است. بازسازی ساختمانهای موجود، استفاده از زمینهای 

اند، میتواند مانع رشد  شده مینهایی که در گذشته به دلیل زندگی ماشینی آلودهبایر بین ساختمانها و استفاده از ز

 بیرویه شهرها شود

انرژی و آب در ساختمانهایی که با فناوری لید  سودهای اقتصادی ناشی از کاهش هزینه عملیات: هزینه مصرف

ن میزان در طول یک دوره زمانی یابد. ای اند به میزان زیادی نسبت به ساختمانهای قدیمی کاهش می شده طراحی

گذاری دست یافت.  های اولیه را جبران میکند که در نتیجه میتوان به شاخص مثبت سرمایه رسیدگی هزینه قابل

 اند، میتوانند منجر به توسعه و پیشرفت پروژه شده ساختمانهایی که به شیوهای مطلوب با این فناوری ساخته

ی موجود میتواند هزینه ساختمانی و زیر ساختهای آن را کاهش دهد. در این های آتی شوند. بازسازی ساختمانها

پروژه دیگر استفاده کرد. با کوچک   عنوان پشتوانه سیستم با استفاده از برخی توانمندیها میتوان از یک پروژه به

ـه میزان کـمتر، شدن برخی از تجهیزات مانند سردکنها میتوان از مصرف بیمورد جلوگیری کرد. اشغــال زمین ب

 محیط زیستشده به  های تحمیل های عملیاتی، کاهش هزینه یش منابع آبی، کاهش هزینهالزیرساختهای پا

همه و همه عامل مهمی در افزایش عملکرد اقتصادی محسوب میشوند. ارتقاء سود و ارزش دارایی محیط ِ زیست 

مت جامعه ال. بهبود یافتن بازدهی در کار، تولید و سساز سودهای ارزشمندی در جامعه باشد مطلوب میتواند زمینه

های درمانی می ِ شود. این ساماندهی در حد  از طرفی باعث افزایش سوددهی و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه

کنندگان بیشتری خواهد داشت. ساختمان سبزی که با عملکرد صحیح  برده و درخواستالت را باالارزش مستغ کال

بیشتری است که  التباشد سریعتر به فروش میرسد یا به اجاره میرود و این به دلیل رفاه و تسهیشده  طراحی
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بردارانش قرار میدهد. آینده دنیایی را تصور کنید که طراحی سبز  ازنظر امکانات فیزیکی و اقتصادی در اختیار بهره

را روزافزون به نسل بعد  یط زیستمحدر حال رشد و تغییر است و این نوع طراحی عاملی است که دوستی با 

  .انتقال میدهد

 ساختمانهای انرژی صفر-5

افزایش جمعیت و افزایش شهر نشینی باعث افزایش مصرف انرژی شده است. باید برای دسترسی به منابع جدید  

انرژی، ف اجرا در مورد مصر انرژی، یافتن راههای افزایش بازده انرژی، تدوین قوانین زیستمحیطی جامع و قابل

ای منتج از بخش انرژی و  های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه یندهالکاهش آ

می ایران در بخش الساله نظام جمهوری اس انداز بیست اندیشی شود. در چشم کاهش اثرات منفی بر اقتصاد چاره

نرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی سیاستهای کلی سایر منابع انرژی، از ایجاد تنوع در منابع ا

علیرغم وجود منابع عظیم نفت و گاز  .ش برای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر سخن به میان آمده استالو ت

گذاران به منابع تجدید پذیر انرژی توجه بیشتری کنند، انرژیهایی مانند باد، انرژی  زم است سیاستالدر ایران 

ای، هیدروژن، پیل سوختی، زیستگاز و... که در ایران  گرمایی، آبی، هسته ، زمین(بیوماس) دی، زیست تودهخورشی

توان فراوانی برای تولید آنها وجود دارد. یکی از مهمترین راههای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و احداث 

به  net Zero energy   یا  Building Energy-Zero ساختمان انرژی صفر .ساختمانهای انرژی صفر است

های کربنی تولید نمیکنند. با توجه  یندهالنه انرژی آنها صفر است و آاالق میشود که مصرف سالساختمانهایی اط

به محدود بودن منابع سوخت فسیلی، امروزه ساختمانها، صنایع و دیگر ارگانها به سمت استفاده از دیگر انرژیهای 

به ایده و اصل مصرف انرژی خالص  .اند خورشیدی، بادی، زیستی و آبی حرکت کردهموجود در زمین مانند انرژی 

ها و گازهای  یندهالصفر بسیار توجه شده است؛ زیرا برداشت از انرژیهای تجدید پذیر وسیله و راهکاری برای حذف آ

سوختهای فسیلی و های  به دلیل افزایش هزینه " انرژی صفر"ای است. امروز طرحهای مرتبط با اصول  گلخانه

بسیار کاربردی و از  زیست بوموهوایی و بر هم زدن تعادل  و شرایط آب محیط زیستتأثیر مخرب آنها بر روی 
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بدین ترتیب  .این ساختمان میتواند از شبکه تأمین انرژی جدا و مستقل باشد .محبوبیت خاصی برخوردار است

 ی تولید انرژیهای نو از قبیل خورشیدی، بادی و زیستصورت محلی و از طریق ترکیبی از فناوریها انرژی به

های ِ روشنایی، گرمایشی و  این در حالی است که با استفاده از فناوریهای خاص در سامانه .سوختها تأمین میشود

عبارت ِ دیگر در یک ساختمان انرژی  ش میشود هرچه کمتر از انرژی استفاده شود؛ بهالسرمایشی فوق پربازده ت

سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف ساختمان میپردازند و با استفاده  ل از تولید انرژی پاک به بهینهصفر قب

در حال حاضر بخش  .هوشمندانه از فناوریهای تجدید پذیر تعادل میان تولید و مصرف انرژی برقرار میشود

را به خود اختصاص داده  درصد از مصرف انرژیهای فسیلی کشور 40ساختمانهای اداری و مسکونی در حدود 

اگرچه ساختمانهای با مصرف انرژی صفر حتی در کشورهای پیشرفته امروزی بسیار کمیاب و حتی نایاب  .است

های کربنی، در حال رشد بوده  یندهالاما به دلیل مستقل بودن از سوختهای فسیلی و کمک در کاهش آ ،هستند

ای از ساختمانها گفته  به دسته  Building Green ان سبزساختم .اند و توجه بسیاری را به خود جلب کرده

 محیطی در طول عمر یک ساختمان از زمان طراحی و احداث تا بهرهب میشود که در برابر حفظ منابع زیست

وه بر اینکه استفاده از انرژیهای تجدید العرداری و بازسازی متعهد هستند. در این ساختمانهای دوستدار طبیعت، 

پذیر اولویت دارد و مصرف انرژی آن ناچیز است، مصالح آن نیز از منظر زیستمحیطی ارزیابی میشود. هدف نهایی 

ساختمانهای  .است محیط زیستساختمان سبز استفاده بهینه از منابع و کاهش تأثیر منفی ساختمان بر روی 

یندهها و الصورت کامل محقق ساخته و باعث کاهش آ لیدی ساختمانهای سبز را بهانرژی صفر یکی از اهداف ک

ها  وجود نمیتوان آنها را در تمامی زمینه این گازهای گلخانهای در طول مدت استفاده از ساختمان خواهند شد. با

یکی از مهمترین  .ردتلقی ک "سبز"از قبیل کاهش زباله و ضایعات و یا استفاده از مواد قابل بازگشت به طبیعت 

اهداف ساختمان سبز و ساختمان انرژی صفر کاهش مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی و الکتریکی و همچنین 

افزایش بازده انرژی ساختمان است. برای کاهش مصرف انرژی و ایجاد ساختمان سبز بایستی طراحان ساختمان 

هایی با عملکرد بسیار  راهکار موجود استفاده از پنجرهف انرژی موجود در ساختمان را کاهش دهند. درنتیجه الات

راهبردی که مهندسان انرژی در احداث ساختمان سبز به کار  .و عایقکاری دیوارها، بام و کف ساختمان است البا
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می ِ برند طراحی ساختمان با استفاده از انرژی خورشید است که اغلب در ساختمانهای با مصرف بهینه انرژی اجرا 

یابی شود که  ها، دیوارها، ایوانها، سایبانها و درختها بایستی طوری جهت ود. در این ساختمانها موقعیت پنجرهمیش

وه بر آن مکان مناسب پنجره الموجب ایجاد سایه در تابستان و بیشترین بهره از خورشید در زمستان شود. ع

نرژی الکتریکی روشنایی در طول  ش مصرفو کاه Daylighting میتواند باعث افزایش میزان روشنایی در روز

انرژی  ، solar Passive و غیرفعال solar Active روز شود. استفاده از فناوریهای انرژی خورشیدی فعال

ازجمله  garden Roof و استفاده از فضای سبز بر روی بام ساختمان Photovoltaic      الکتریکی خورشیدی

از دیگر  BMS استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان .میشود راهکارهای مؤثر در این بخش محسوب

این سیستم با اعمال کنترل بر روی بخشهای  .راهکارهایی است که در اینگونه ساختمانها نقش بسزایی ایفا میکند

مدیریت امکان  ...م حریق، دربهای ساختمان و المختلف ساختمان اعم از تأسیسات حرارتی و برودتی، روشنایی، اع

مثال ساختمانی که مجهز به کنترلرهای (پایشگر) دقیق دما و  عنوان و کاهش مصرف انرژی را فراهم میسازد. به

درصد در مصرف انرژی  20است، میتواند تا  (پارامتر)رطوبت هوا باقابلیت تنظیمات زمان کارکرد و دیگر متغیرها 

 .جویی کند صرفه

 سبز  کیفیت آسایش محیط در ساختمانهای -6

افزایش کیفیت آسایش در محیط داخل ساختمان نیز یکی از اهداف پراهمیت در ساختمان سبز است. کیفیت  

برای کاهش  IAQ کیفیت هوای داخل ساختمان :شامل سه بخش عمده زیر است ( IEQ( آسایش محیط داخلی

وای داخل ساختمان شامل کیفیت ه .ترکیبات آلی فرار؛ کیفیت حرارتی ساختمان؛ کیفیت روشنایی ساختمان

های  یندهالو آ compounds organicvolatileهای هوا اعم از ترکیبات عالی فرار یندهالپاک بودن هوا از آ

های تهویه مطبوع مجهز به فیلترهای هوا و درزبندی مناسب ساختمان است.  میکروبی است که نیازمند سامانه

حرارتی از رشد میکروبها و قارچها جلوگیری میکند. دمای همچنین کنترل رطوبت هوا ضمن اهمیت در آسایش 

مطلوب برای ساکنان ساختمان و سرعت جریان هوای تهویه مطبوع نیز ازجمله مواردی است که در کیفیت حرارتی 
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ساختمان نقش بسزایی دارد. همچنین تأمین شدت روشنایی محیط، کیفیت نور و رنگ نور در ساختمان سبز 

 .ارزیابی میشود

 

 

LEED 

 و اهداف آن  LEED معرفی دستورالعمل

پرداخته می شود. نحوه ی به وجود آمدن  LEED در این مطلب به معرفی دستورالعمل بسیار معروف و پرکاربرد

این دستورالعمل، اهداف، راه حل های ارائه شده و نحوه ی به کارگیری آن جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان، 

برروی محیط زیست، افزایش طول عمر سیستم های درون ساختمان و همچنین افزایش  کاهش اثرات مخرب

 .طول عمر بنا نیز بیان می شود

  LEED دستورالعمل

یکی از دستورالعمل های  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) دستورالعمل

طراحی پایدار و سبز است که عملکرد بهینه و توسعه پیشرو در زمینه ی طراحی و ساخت ساختمان های بهینه با 

 .ی پایدار بناها و محله ها و همچنین میزان این بهینه سازی را گواهی می کند

از قدیمی ترین و در عین حال تاثیرگذارترین  LEED در صنعت انرژی و چالش های پیش روی آن، دستورالعمل

اشتباهات ساخت و ساز و اجرا که باعث اتالف انرژی می  ضوابط موجود است که عالوه بر تالش برای تصحیح

شوند، راهکارهایی برای فراگیر شدن صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه می دهد که در عین سادگی، بسیار 

 .ثمربخش هستند

  LEED پیشینه دستورالعمل
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نابع در دست انسان به ویژه توسط گروه هایی از داوطلبان فعال در زمینه ی حمایت از م 1994در ابتدا در سال 

محیط زیست و انرژی، در قالب مجموعه ضوابطی برای ساخت و سازهای جدید به وجود آمد و به تدریج تا سال 

به یکی از جامعترین مقررات موجود در این صنعت تبدیل شد که به طور کامل به تمامی ابعاد توسعه و  2013

نکته ی قابل توجه در مورد این دستورالعمل، این  .طبیعی اشراف داردساخت و ساز انسان و تاثیرات آن بر منابع 

است که ضوابط ارائه شده توسط آن تنها محدود به ساختمان هایی که قرار است ساخت آن ها تازه آغاز شود، 

 در چندین جلد، برای تمامی حاالت ساخت و ساز )ساخت یک بنای جدید از ابتدا LEED نیست. امروزه، قوانین

(Building Design & Construction ،(طراحی و اجرای فضای داخلی ساختمان (Interior Design&      

Operations Building (   اقدامات الزم در رابطه با  بهبود عملکرد ساختمان برای نگهداری و بقای آن ارائه

 کرده است. توسعه بهینه یک منطقه راهکارهایی کامال منطقی الزم است

هیچگونه استفاده ای نشده  LEED مساله ی مهمتر این است که حتی وقتی در ساخت بنایی از ابتدا از قوانین 

در ادامه ی کار  LEED مراحل ساخت طی شده باشد، هنوز هم امکان اعمال راهکارهای % 75باشد، اگر کمتر از 

هدف اولیه از طراحی این  .استوجود دارد. این نکات، همگی حاکی از میزان گستردگی این دستورالعمل 

دستورالعمل، ایجاد یک تعریف واحد برای ساختمان های سبز و ترویج دادن روش های طراحی و اجرای مناسب 

در راستای رسیدن به این تعریف بود که در کنار صرفه ی اقتصادی بیشتر با کاهش هزینه های کارکرد ساختمان، 

مثبت آن بر محیط اطراف و به ویژه زندگی ساکنین، نرخ باالتر سکونت و نیز باالتر رفتن ارزش بنا به دلیل اثرات 

یکی از ویژگی های بسیار  .همگی سبب شدند تا این دستورالعمل به سرعت، کامل تر و فراگیرتر شود اجاره خانه

بان حمایت از جالب این مجموعه از قوانین، این است که این دستورالعمل از ابتدا که توسط گروه هایی از داوطل

منابع تهیه شد تا به امروز، پذیرای اعضایی از تمامی اقشار جامعه و صنوف بوده است. همه ی افراد، با گذراندن 

تبدیل شوند و در تکامل و  LEED دوره های مربوطه می توانند به تدریج به کارشناسان و متخصصان تاثیرگذار
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و همچنین به نحوی صنعت خود را به این زمینه مرتبط همه گیر شدن هرچه بیشتر آن سهمی داشته باشند 

 .خود را با چالش های پیش روی دنیا تطبیق دهند سازند تا همگام با پیشرفت تکنولوژی

  LEED صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان از دید دستورالعمل

ساخته شده و در تمام طول   LEEDو منابع پایداری  اصول ساختمان سبز بنایی است که با استفاده کارآمدی از 

بازه ی عمر خود )شامل زمان ساخت، زمان بهره برداری و سکونت، بازسازی، استفاده ی دوباره و تخریب نهایی( 

  باشد. کامال سازگار با محیط زیست و در قبال آن مسئول

  (Environmentally Friendly and Responsible Environmentally 

 و اهداف آن  LEED معرفی دستورالعمل

سازی برای دستیابی به این دو تعریف مسیر  در مرحله ی بعد، هدف بر این قرار داده شد که صنعت ساختمان

از همان ابتدا رویکردی را در پیش گرفت که کامال با روش های گذشته  LEEDبه همین دلیل،  .خود را تغییر دهد

 .چالش کشیدمتفاوت بود و میتوان گفت که حتی آن ها را به 

هنگام ساخته شدن یک ساختمان، دو عامل هزینه و زمان، مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده ی پروسه ی  قبال

ساخت بودند که مشخص شدن برآورد آنها می توانست باعث تغییرات بسیار زیادی در بخش های مختلف ساخت 

بته قیمت باالتر به دالیل مالی و یا از انجام مراحل برای مثال از کاربرد مواد و مصالح با کیفیت و ال .و ساز شود

چک کردن عملکرد صحیح سیستم های مختلف تعبیه شده در ساختمان به منظور اطمینان از کارکردن درست 

پیامد این مساله، بناهایی بود که سیستم های مختلف آن زودتر از  .آن ها به دلیل کمبود زمان صرف نظر می شد

شده بود نیاز به تعمیرات گسترده پیدا می کردند و یا عمر مفید بنا زودتر از آنچه که باید، به  زمانی که پیشبینی

پایان می رسید و ساختمان به بازسازی و یا تخریب نیاز داشت. در تمامی این حاالت، بار مالی بر دوش ساکنین و 

کلی گروه های مختلفی که در ساخت و ساز عالوه بر این موضوع و مهم تر از آن، به طور  .یا صاحب ملک می افتاد
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بخش های مختلف درگیر بودند باهم تعامل خاصی نداشتند و بدون داشتن آگاهی از کار سایر تیم ها، برنامه ی 

روش و در کنار آن، اهداف کامال متفاوتی  LEEDبا این حال،  .خود را جلو می بردند و کامال جداگانه کار می کردند

 .را ارائه کرد

  LEED داف دستورالعملاه

،رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و نظارت محیط زیستی، اهداف مهم سه گانه محسوب می شوند  LEED برای

هدف، رابطه ی  3و در پی دستیابی به آن ها است و تهیه کنندگان این دستورالعمل به شدت معتقدند که این 

مقصود دیگر  2برای رسیدن به هریک در راستای محقق شدن بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند که سبب می شود 

 .دارد LEED نیز گامی برداشته شود. دلیل این موضوع ریشه در دید جدید

  LEED به کار گیری دستورالعمل

در این دستورالعمل، اجزا و بخش های مختلف ساختمان و گروه هایی که مسئولیت اجرای آنها را به عهده دارند 

ی افرادی که در پروسه ی ساخت بنا به شکلی درگیر هستند، باید کامال باهم در ارتباط و هماهنگ به همراه تمام

باشند زیرا عملیاتی که در هر بخش انجام می شود چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، بر بخش های دیگر 

 .تاثیر می گذارد

مار برای ساختمان صورت می گیرد، عالوهبر به طور مثال در این مسیر، طراحی فضای سبزی که توسط مهندس مع

و اهداف آن وابسته به خواسته ی کارفرماست، همزمان وابسته به  LEED معرفی دستورالعمل page 5 / 8اینکه 

خواسته ها و اعمال گروه های تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ساکنین آینده ی بنا نیز هست زیرا این فضای 

ن بار سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز برای فضای داخلی بنا به منظور تامین آسایش، میزان سبز می تواند بر میزا

در کنار این قضیه، توسعه ی پایدار و نیز  .نور مورد نیاز برای اتاق ها، کاربری ساختمان و ... تاثیر گذار باشد

جه تمامی گروه ها است و اثری ساختمان های سبز و اجزای مختلف آن ها در تمامی مراحل ساخت و ساز مورد تو
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هزینه ی  .که بنا و ساخت وساز هر قسمت از آن بر محیط زیست انسان می گذارد، قبل از اجرا بررسی می شود

  LEED به کارگیری

نکته ی دیگر که این دستورالعمل را از سایر ضوابط متمایز می کند این است که بازه ی مورد بررسی اش را طول 

استخدام متخصص های هزینه مانند )دستیابی به اهداف باالتر  می داند و در این راه ، هزینه هایعمر ساختمان 

مجموع هزینه های بر این باور است که ما ( را نیز در نظر می گیرد. امختلف، تامین وسایل و سیستم های خاص

ر بازه ی طول عمر آن، نسبت به ساختمانی که با استفاده از روش های قدیمی نهایی ساختمان با این ویژگی ها د

البته مطلب مهمی که در اینجا باید به  . ساخته شده است کمتر و یا حتی در نمونه هایی بسیار کمتر خواهد بود

گان آن بر این به هیچ وجه تمایل به ایجاد بار مالی هنگفت ندارد و تهیه کنند LEED آن اشاره کرد این است که

باورند که می توان با انجام اقدامات مناسب و به جا و تغییرات کوچک که می توانند بدون هزینه یا با هزینه بسیار 

کمی عملی شوند، به پس اندازهای مالی و پیشرفت های بزرگ دست پیدا کرد. مطالبی که در باال به آنها اشاره 

 : میدهنددر عمل را تشکیل  LEED شعار اصلی 2شد، 

1 .LCC (Cost Cycle-Life)  

LCA (Analysis Cycle-Life)  2. 

 LEEDهمان توجه به تاثیرات محیط زیستی و هزینه های ساخت یک بنا در تمام بازه طول عمر آن است. که 

 تالش کرده است که به کلیه ی افراد درگیر در پروسه طراحی و ساخت یک بنا، به عنوان یک تیم بزرگ نگاه کند

که در تمامی مراحل کامال با یک دیگر در ارتباط هستند و هدفشان بهینه سازی تمامی جوانب این ساخت و ساز 

از پیشروان در زمینه ی توسعه پایدار به  LEEDبا توجه به تمام دالیل مهمی که در باال به آن اشاره شد،  .است

در طبیعت، با ارائه ی راهکارهایی متناسب با شرایط حساب می آید که با در نظر گرفتن لزوم پیشروی بیشتر انسان 

موجود، باعث طراحی و ساخت یک بنای بهینه می گردد و به همین سبب، محققان بر این باورند که به کار گرفتن 

 .دست کم بخش هایی از آن، از بایدهای ساخت و ساز آینده خواهد بود
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 معماری سبز

معماری سبز، تکنیک طراحی ساختمان سبز می باشد. طراحی ها با توجه به محیط زیست و در راستای پایداری 

محیط زیست صورت می گیرد. معماری سبز توجه دقیقی به طراحی خانه ها و ساختمان های کارآمد و سازگار با 

که پایه ای برای مدل ساخت و ساز محیط زیست دارد. بوم شناسی طبیعی، مفهومی کلیدی در معماری سبز است 

 .می باشد

هدف از معماری سبز، ایجاد مدل هایی است که محیط طبیعی را حفظ کرده و با آیتم هایی مانند مصرف منابع، 

مصرف آب، انرژی و فضا به گونه ای سازگار عمل می کند. طراحی ها باید به گونه ای باشند که تمام جزئیات را 

 .محیط زیست به کار گیرنددر راستای دوستی با 

معماری سبز در واقع همان معماری پایدار است. معماری سبز، مواد و مصالح دوستدار زمین، تهویه و نور طبیعی 

را در ساختمان هایی که ما در آن زندگی و کار می کنیم، در نظر می گیرد. معماری سبز، سهم زیادی در تالش 

 .و آسیب های زیست محیطی که به سیاره ما وارد می شود، داردبرای مقابله با تغییرات آب و هوایی 

معماری سبز به طور آگاهانه ای برای به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی، اعتدال و بهره وری در استفاده 

از انرژی و منابع، مصالح ساختمانی طراحی شده است و بر اکوسیستم طبیعی که یک ساختمان در آن قرار دارد، 

 .تأثیر می گذارد

Jason F. McLennan   اصول طراحی پایدار“یکی از پیشروان معماری سبز می باشد که در کتاب خود به نام” ،

 :ویژگی های معماری سبز را اینگونه بیان می کند

 برقراری ارتباط افراد با فضای خارجی از طریق چشم اندازها و نور روز 

 افراد برگرداندن کنترل تهویه و روشنایی به 
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 استفاده از نور روز به عنوان منبع اولیه نور، در صورت موجود بودن 

 استفاده از مصالح بادوام و سالم که حفظ و نگهداری آنها راحت می باشد. 

 سرمایه گذاری در هنر و طراحی برای خلق محیطی زیبا 

 ایجاد چشم انداز و دست یابی به میزانی از تجربه های بصری 

  منظم و پیوسته به منظور حفظ و نگهداری ساختمانتعمیر و نگهداری 

 کنترل دقیق و تنظیم کیفیت هوای محیط داخلی 

 اجازه دادن به شخصی سازی فضاها 

 تأکید بر ارگونومیک های خوب 

 کاهش اثرات زیست محیطی و زباله 

 طراحی سیستم های تهویه برای خنک کردن و گرم کردن موثر فضای داخل ساختمان 

 استای ذخیره آبلوله کشی در ر 

 استفاده موثر از فضا 

 استفاده مجدد از زائدات معماری 

تغییرات آب و هوایی، زمین را از بین نخواهد برد. این سیاره میلیون ها سال پس از زندگی بشر ادامه خواهد داشت. 

 .ابود خواهد کردتغییرات آب و هوایی، بخش هایی از زندگی زمین را که نمی تواند با شرایط جدید تطبیق یابد، ن

ساختمان سازی یکی از عوامل ایجاد گازهای گلخانه ای می باشد. به عنوان مثال، تولید سیمان که ماده اساسی 

بتن می باشد، یکی از تولید کنندگان اصلی دی اکسید کربن می باشد. این صنعت بایستی طرح های ضعیف و 

باید  2030، همه ساختمان های جدید تا سال Edward Mazria مصالح ساختمانی خود را تغییر دهد. به گفته

 .عاری از کربن باشند
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