
 

سرما ساختمان با  س 40-30 یگذارهیامروزه بخش  سا صد از کل منابع ا جهان در حال  یدر

ست شد ا ساختمان به امر یانرژ یوربهره قیاز طر یدر انرژ ییجوصرفه .ر در  یضرور یدر 

سر  ست شده لیتبد جهانسرا ساختمان  نیهمچن .ا س کیصنعت  سا صر ا هر  یبرا یعن

های ؛ بنابراین بازشااناساای جنبهدارد سااتیزطیبر مح یتوجهقابل ریاساات اما ت   یاقتصاااد

سبز میساختمان داری دریمختلف پا شد.ای قابل ت مل در اینتواند مقولههای  پژوهش  باره با

صیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ضر به روش تو ست. های کمی و کتابخانهحا شده ا ای انجام 

ساختمان پایدار  صول  سی  صورتبهابتدا ا بندی ی رتبههاستمیسسپس انواع  شدکامل برر

ند   ®LEEDو  .BREEAM ،CASBEE ،GBTool، Green Globes™ U.Sمان

سبت به دیگر  LEEDی بندرتبهد سیستم شطی آن مشخص  .اندگرفتهمورد بررسی قرار  ن

ی کشااورهانهایت رویکرد در .ی برخوردار اسااتترمناساا ی از رویکرد بندرتبهی هاسااتمیساا

سی بندرتبهی هاستمیسی از ریگبهرهمختلف در رابطه با  ی پژوهش حاکی هاش. یافتهی برر

 تواندیم که است جهانی موضوعی ،سبز ساختمانوساز ساخت و پایدار ۀکه توسع از این است

سائل همه ووهوا آب شدنگرم ،واقع. درکند پیدا را یامنطقه یهاحلراه  که یطیمحستیز م

 یک به دسااتیابی یهاحلراه کند،می لمس را قاره هر و اساات جهانی هسااتیم روهروب آن با

 محلی یهادولت بلکه ؛محلی اولیه مواد ،وهواآب مانند یامنطقه مشخصات باید پایدار توسعه
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 رستمی، فاطمه مظفری قادیکالئیمرضیه جعفری سوته، راحله 

 مقدمه

 نیو همچن یاز مصرف مواد و انرژ یاعمدهسهم  نیهمچن هاآن .بر جامعه دارند یادیز یاقتصاد ریت   هاساختمان

با توجه به  .دهندیمو چه در سطح جهان را به خود اختصاص  ی، چه از نظر ملستیزطیمح یاگلخانه یگازها دیتول

کمک به ارزشمند در  یبرا ییباال لیاز پتانس داریساختمان پا کردیاز صنعت ساختمان، رو یتوجهقابل ریت   نیچن

موضوعات صنعت  ترینمهماز  یکیاست که به  دهیچیگسترده و پ یمفهوم ،یداریبرخوردار است. پا داریتوسعه پا

 لیصنعت ساختمان به دل اندرکاراندست. است یزندگ تیفیمستلزم ارتقاء ک یداریپا ۀدیاشده است.  لیساختمان تبد

افراد  ریو سا نی. معماران، طراحان، مهندساندکردهتوجه  یطیمحستیز یها یآسخود، به کنترل و اصالح  یهاتیفعال

در  یداریاهداف پا یاجرا قیاز طر یطیمحستیز راتیکاهش ت   یبرا رینظیب یدر پروسه ساختمان، فرصت ریدرگ

خود بوده  یطیمحستیزو ا رات  یبه دنبال کاهش انرژ وسازساختصنعت  .پروژه ساختمان دارند کی ۀتوسعمرحله 

 یو طراح یدر انرژ یرهبر بندیرتبه یهاستمیسسبز مانند  ۀنامیگواهصدور  یهاستمیسجنبش با توسعه  نیاست. ا

شده است، جنبش  جادیا (USGBC 2008a) متحده االتیاساختمان سبز  یکه توسط شورا (LEED) طیمح

 وسازساخت ،داریپا یطراح یهایاستراتژ یاجرا یبرا ییراهنما (LEED) بندیرتبه یهاستمیسکرد.  دایپ یریچشمگ

 کیبا استفاده از  دیبا یداریاهداف پا ییهایاستراتژ نیاستفاده از چن لیبه دلاست. ساختمان سبز  نامهیگواه یو اعطا

مانند  دیجد یهایآورفناگرچه . شوند لیمشخص تبد یبه اقدامات عمل ،یریگمیتصم لیتسه یجامع برا کردیرو

، (BEES)ی صاداقتو  ستیزطیمح یداریپا در جهت (BREEAM) یابیروش ارزو  قاتیتحق ،ساختمان وسازساخت

هستند تا مکمل  یروزرسانبهمداوم در حال توسعه و  طوربه، رهیو غ  (LEED) ستیزطیمح یطراح ،یدر انرژ یرهبر

 ریکاهش ت   یبرا هاساختماناست که  نیاساختارها د. هدف مشترک نباش داریپاساختار  جادیدر ا یفعل یهاوهیش

ساختمان سبز  نامهیصدور گواه یهاستمیس .اندشده یطراح یعیطب طیبر سالمت انسان و مح شدهساخته طیمح یکل

 ی، اجتماعمحیطیزیست یایمزا هاآن انیو حام اندبودهموفق  یابیو بازار یابزار آگاه عنوانبه گرانیو د LEED مانند

ی هایاز ساختمان محیطیزیستمنافع  یاز محققان صحت ادعا یاریحال، بسنیابا. اندکردهطل   هاآنرا از  یو اقتصاد

ا رات  یابیدر ارز یو چرخه زندگ یعدم نگرش علم لیقرار داده و به دل دیمورد ترد هستند،سبز  یگواه یدارا که

. با این تفاسیر انجام یک پژوهش کنندیمانتقاد LEED ستمیاز س نیگزیجا یهاوهیشو  هاطرحTمحیطیزیست

 باشد.تواند در این راستا راهگشا های سبز میبندی در ساختمانهای رتبهبنیادی و کاربردی درخصوص سیستم

تحریر درنیامده است. رشتۀ دهد تاکنون ا ر مستقلی با این عنوان به پژوهش نشان میپیشینۀ ها در خصوص بررسی

 یکلید یهاجنبه یوساز و شناسایساختمان سبز در صنعت ساخت یبندسیستم رتبه یبا بررسدارد پژوهش تالش  این

ساختمان در تمام  یاطمینان حاصل شود که تمام اجزاو  تدوین کند داریپا یکمک به توسعه معمار ییک منبع برا

خاص مانند  لدیف کیبا حوزه در ارتباط  نیشده در اانجام قاتی. تحقکندیم کار صددرصدی وریبهرهموارد با 

و  یداریپا یراهکارها ،یداریو ابعاد پا داریپژوهش اصول ساختمان پا نیدر ا یول ؛بوده است بندیرتبه یهاستمیس
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 نیافراد فعال در ا یبرا یمرجع کامل تواندیمپژوهش  نیا .اندشده حیکامل تشر طوربه بندیرتبه یهاستمیسانواع 

 یراهکارهاکدام است؟ و  هاساختمان یداریکه ابعاد پا دهدیمپرسش پاسخ  نیپژوهش به ا نیا نیهمچن .حوزه باشد

پرسش پاسخ  نیبه ا هاساختمان بندیرتبه یهاستمیس یراستا بررس نیدر هم ست؟یچ داریپا یهاساختمانساخت 

از  یریگبهره fvhdمختلف  یکشورها لیو دالست h تریو کاربرد ترقبولقابل  بندیرتبه ستمیکه کدام س دهدیم

  .دکنیمرا شفاف  بندیرتبه یهاستمیس

 پایدار ساختمان اصول .1

 درصد 50 از بیش جهانی جمعیت یابد، افزایش برابر پنج جهانی اقتصادی فعالیت ،2056 سال تا شودیم زده تخمین

 ابدی افزایش برابر سه حداقل جهانی تولید فعالیت و یابد افزایش برابر سه تقریباً جهانی انرژی مصرف یابد، افزایش

 مقایسه در. است صنایع نیتریپرانرژ از یکی قطع طوربه ساختمان بخش جهانی، سطح در .(2000متیوز و دیگران، )

 فسیلی سوخت منابع از استفاده و جهان انرژی مصرف رشد حال در سرعتبه یسازساختمان صنعت صنایع، سایر با

 ت  یرات و انرژی منابع فرسودگی عرضه، مشکالت دربارۀ را ییهاینگران حاضر حال دراین مسئله  است. محدود

 کرده ایجاد وهواآب تغییرات و زمین کره شدن گرم کربن، دیاکسید انتشار ازن، الیه کاهش بر سنگین محیطیزیست

 کندیم مصرف انرژی وسازساخت مرحله ،کندیم مصرف انرژی ساختمانی مصالح تولید .(2009، و دیگران هایااست )

 مصرف برعالوه. کندیم مصرف انرژی تهویه و نیرو روشنایی، گرمایشی، برای انرژی کامل ساختمان یک از یبرداربهره و

 .(2004، کوکادیا و دیگرانشود )یم محسوب ستیزطیمح آلودگی در اصلی عامل عنوانبه ساختمان صنعت انرژی،

 

 ( مسائل مربوط به ساختمان پایدار1جدول )

 عنوان اصلی موضوع اصلی موضوعات

 رضایت کارمندان؛ رضایت مداوم؛ سود رشد ؛وریبهره بهبود

 زمان نقص؛ رساندن حداقل به مشتری رضایت ؛کنندهنیت م

 با نهیهزکم یهاپروژه تر؛ینیبشیپ قابل و ترکوتاه اتمام

 ارزش بهترین که خدماتی ارائه هزینه؛ ینیبشیپ قابل افزایش

 مشتری تجارت ۀتوسع بر و کنندیم فراهم مشتری برای را

 .هستند متمرکز

 رشد پایدار و باال سطح حفظ

 محلی اشتغال و اقتصادی

 افتهیبهبود پروژه تحویل

 وریبهره و سودآوری افزایش

 اقتصادی پایداری
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 مرضیه جعفری سوته، راحله رستمی، فاطمه مظفری قادیکالئی

 ایجاد از جلوگیری هاندهیآال انتشار میزان رساندن حداقل به

 مدیریت و خوب سایت توسط گردوغبار و سروصدا از مزاحمت

 از جلوگیری. هاآن حذف و ضایعات رساندن حداقل به. انبار

 زیستگاه ایجاد. محیطیزیست الزامات نقض و آلودگی حوادث

 حساس یهاستمیاکوس از محافظت ؛ستیزطیمح بهسازی و

 برنامه. نظارت و خوب وسازساخت یهاوهیش طریق از

 تجاری یهاتیفعال و هاتیسا برای سبز ونقلحمل

 زیستمحیط از مؤ ر حفاظت

 آلودگی از جلوگیری

 زیستی تنوع تقویت و محافظت

 ونقلحمل ریزیبرنامه

 پایداری

 محیطیزیست

 انرژی مصرف کاهش هاتیسا و انبارها در انرژی مصرف نظر از

 استفاده زندگی؛ کل یهانهیهز طراحی تجاری؛ یهاتیفعال در

 ساخت و طراحی کم؛ تجسم انرژی با مواد و محلی منابع از

 و بازیافتی منابع دارای محصوالت از استفاده زباله؛ دفع از ناب

 .ضایعات و آب مدیریت و رساندن حداقل به پایداری

 طبیعی منابع از محتاطانه استفاده

 است یافته بهبود انرژی وریبهره

 منابع از کارآمد استفاده

 فراهم برابر ضوابط و شرایط ؛مؤ ر یهایابیارز و آموزش ارائه

 مساعد؛ کار محیط و ایمنی بهداشت، برابر؛ یهافرصت کردن

 به ؛گیریتصمیم در مشارکت کارکنان؛ رضایت و روحیه حفظ

 رساندن حداقل به. محلی زدن برهم و مزاحمت رساندن حداقل

 مؤ ر؛ ارتباطی یهاکانال ایجاد. ترافیک در ریت خ و اختالالت

 ارائه. محلی تهیه و اشتغال طریق از محلی اقتصاد به کمک

 روابط ایجاد. شودیم محلی محیط تقویت باعث که خدماتی

 با مدتیطوالن روابط ایجاد. مشتری با مدتیطوالن

 که خدماتی ارائه شرکت؛ تابعیت. محلی کنندگاننیت م

 توسعه بر و کنندیم فراهم مشتری برای را ارزش بهترین

 هستند متمرکز مشتری تجارت

 همه نیازهای که اجتماعی پیشرفت

 دهدیم تشخیص را

 کارمندان به احترام

 کاربران و محلی جوامع با همکاری

 جاده

 کندیم کار مشارکت

 اجتماعی پایداری

 

 مسائل گرفتن نظر در با که است شده گرفته نظر در ساختمان صنعت برای راهی عنوانبه پایدار ساختمان رویکرد

 ( نشان1) جدول در که طورهمان .کند حرکت پایدار توسعه به دستیابی سمت به اقتصادی و اجتماعی ،محیطیزیست

 (1998افوری،است ) زیستمحیط از حفاظت قبال در صنعت مسئولیت ترسیم برای راهی عوامل این. است شده داده

 (.2010)شن و دیگران، 
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 پایدار یهاساختمانساخت  یراهکارها .2

 ساختمان در پذیرتجدید منابع از بیشتر استفاده 

 نیتریاساس و ترینمهم از یکی بیشتر الکتریکی توان تولید به رسیدن برای تجدیدپذیر یهایانرژ از استفاده به نیاز

 بشر نیاز پاسخگوی تنهانه طبیعی منابع بهینه یبرداربهره. ستا پذیرتجدید یهایانرژ جدید منابع یافتن برای هانهیزم

 یرسان یآس عدم و بهینه استفاده و انسان نیازهای نیت م میان تعادل برقراری موج  بلکه ؛است الکتریسیته تولید در

 (2015، گوود و دیگراناست ) محیطی پایداری اصلی مباحث از خود که شده طبیعی محیط به

 
 (1375، ساختمان و مسکن قاتی، مرکز تحقیعیرف ژنی: گزارش بمنبع. ): ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت ایران1شکل 

 

 محلی و طبیعی مواد از استفاده 

. کنندیم وارد کمتری آسی  محیط به و دارند کمتر پردازش به نیاز هاآن هستند، پذیرتجدید انرژی در طبیعی مواد

 محلی صورتبه که ساختمانی مصالح. شوندیم دارتریپا محصوالت ،شوند برده کار به ساختمان در طبیعی مواد وقتی

 میزان به را هوا آلودگی و ابدییم کاهش ونقلحمل جهیدرنت ؛کنندیم کمک محیطی یبارها کاهش به ،شوندیم تولید

 .(2014 گرانیدکابزا و دهد )یم کاهش یتوجهقابل

 وسازساخت در مصالح و مواد دوام افزایش 

 شرایط برابر در و بوده برخوردار باالتری مقاومت و دوام از طبیعی مصالح به نسبت مصنوعی مصالح از برخی امروزه

 خواص و ساختمانی مصالح از آگاهی اساسبر باید اصولی و محکم سازه یک ساخت. شوندینم آسی  دچار جوی متغیر

شد  خواهد آسی  دچار مدتکوتاه در و افتهیکاهش سازه دیعمر مف نامرغوب مصالح انتخاب هنگام. گیرد صورت هاآن

 .(2014، گرانیدکابزا و )

 وسازساخت در مواد بازده گرفتننظردر 
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 ناخواسته مواد یا اقتصادی اجتماعی، ،محیطیزیست مشکالت ،زباله دکنندگانیتول ترینمهم از یکی وسازساخت صنعت

 مواد از یتوجهقابل مقادیر تواندیم مسکن ساخت در زباله کاهشاست.  تخری  و وسازساخت یندهایفرآ از دشدهیتول

 .(2012آکادیری و دیگران،کند ) ذخیره را ناپذیرتجدید

 (هاساختمان در بازیافت قابل) یافتیباز مصالح از مجدد استفاده 

 و مصالح بردن برای را بازیافتی مصالح در نشدهاستفاده سوخت اگر. است مفید محیطیزیست لحاظ از تنها بازیافت

 مجبور اگر اما است خوب محل در ساختمان یهازباله بازیافت. ردیگینم صورت ییجوصرفه درواقع ،کنیم خرج هازباله

 .(2007، گیو و دیگران) ستین خوب ،برویم بازیافت برای مایل صدها شویم

 هازباله در موجود آلی مواد .کند خود آن از انرژی تولید برای باال پتانسیل علت به را کثیف طالی عنوان توانسته زباله

 تولید آب جوشاندن برای تواندیم حرارتی انرژی این .کندیم تولید حرارتی انرژی سوختن ا ر در و است احتراققابل

 مناسبی میزان توانیم زباله دفن با این بر عالوه .شود استفاده برق تولید منظوربه هانیتورب حرکت برای متعاقباً و بخار

 .آورد دست به صنعتی یکاربردها برای را هابیوگاز از

 (منابع مصرف کاهش) :منابع از حفاظت 

 به ظرفیت حفظ کهیدرحالشود  مدیریت فعلی یهانسل به سود حداکثر ارائۀ برای طبیعی منابع از انسان استفاده

 ،کندیم ایفا ساختمانی پروژه در مهمی نقش کهحیاتی  ناپذیردیتجد منابعحفاظت از . کنیم رعایت را آینده یهانسل

 اولیه مواد استخراج .(2012دیگران،آکادیری و ) نیزم ،مواد انرژی آب،: مانند .دارد بسزایی اهمیت پایدار یاندهیآ

سب   ونقلحمل و محصول تولید و شود و همچنین ساخت محیطیزیست یهاانیز و منابع کاهش به منجر تواندیم

 .گرددیم دود و اسیدی باران جهانی، گرمایش با مرتبط یاگلخانه گازهای تولید انرژی، مصرف

 .(2014 گرانیدکابزا و بگذارد ) ریت   هاانسان سالمت بر و دهد کاهش را کارکنان کارآیی تواندیم هوا کاهش کیفیت

 ،دهدیم قرار وکارکس  و سکونت محل به نزدیک را خدمات سایر و هامغازه مدارس، که اجتماعی جامع طرح کی

 خود ۀنوببه با این کار. کندیم فراهم یروادهیپ مسیرهای و جذاب یهادوچرخه و کرده ایجاد رانندگی بدون مکانی

 مصرف با هاخانههمچنین  .بخشدیم بهبود را کیفیت کهیدرحال. دهدیم کاهش ونقلحمل برای ضروری را انرژی مقدار

 شهرها . اگردهدیم را دوچرخه و عمومی ونقلحمل از استفاده اجازۀ که شوندیم ترکی  شهری طراحی با کم یانرژ

 یهانهیهز برسانند، حداقل به را شخصی یهالیاتومب از استفاده و حداکثر به دوچرخه از استفاده با را عمومی ونقلحمل

آکادیری بود )خواهد  کمتر هوا آلودگی و ترافیک همچنین ،اختصاص می یابد... و جاده انرژی، وسازساخت به ترنییپا

 .(2012و دیگران،

 عنوانبه نما. است کرده کارآمدتر یهاساختمان بر تمرکز به تشویق را محققان ،زیستمحیط در پایدار توسعه اصول

. دارد داخلی فضای و باز فضاهای بین تعامالت کنترل و داخلی یهاطیمح از حفاظت در حیاتی نقش اصلی، عامل یک

 حرارتی یهایناراحت روز، نور پایین سطح کم، طبیعی تهویه به منجر تواندیم معمولی یهاساختمان نمای ،حالنیباا



 1400، آذرماه43، شماره18دوره  131 
125 - 140 

شامری شوند )یم تشدید هاشهیش از یتوجهقابل مقادیر با مدرن فضای در اغل  معای  این. شود انرژی مصرف افزایش و

 یوهواآب در یا ش  در توجهقابل حرارت دادندستاز یا زیاد خورشیدی گرمای افزایش جهیدرنت (؛2011، و دیگران

 یهافاجعه میان در (.2013و دیگران، پنگشوند )یم انرژی مصرف افزایش باعث گسترده یاشهیش پردۀ یوارهاید سرد،

 خارجی و داخلی یهاطیمح تعامل کنترل برای کارآمد حلراه کی عنوانبه پوسته دو نمای پیشرفت، حال در و رو پیش

 تعامل مدیریت در هانهیگز بهترین از یکی مطلوب طوربه پوسته دو نمای .(2004گراتیا و دی هرد،است ) شده پیشنهاد

 .دارد شدهانتخاب طراحی و وهواآب به بستگی شدهذخیره انرژی مقدار .است داخلی فضاهای و منزل از خارج بین

 GSA بر اساس پایدار بندیرتبه یهاستمیس بررسی. 3

 را مفیدی بالقوه یهاکیتکن کاربر نیاز به بسته که دارد وجود پایدار طراحی ابزار و بندیرتبه یهاستمیس از بسیاری

 GSA و فدرال رانندگان اساس بر پایدار یهاساختمان بندیرتبه سیستم پنج .دهدمی ارائه ساختمان طراحی برای

 :شودمی( مشاهده 2که در جدول ) شدند بررسی تفصیلبه

 

 (2006، فولر و دیگران) منبع:/پایداری بندیرتبه یهاستمیس( 2جدول )

 نام شماره

1 BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) 

2 CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) 

3 GBTool 

4 Green Globes™ U.S. 

5 LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) 

 

GSA دهند قرار توجه مورد را زیر عناصر باید بندیرتبه یهاستمیس که داده تشخیص: 

 دارد کاربرد فدرال ساختمان پیچیدگی و بزرگ مقیاس در که سیستمی. 

 نباشد شدید تغییر معرض در ساختمان عملکرد ارزیابی که یاگونهبه پایدار بندیرتبه سیستم یک. 

 واجد ارزیاب یک توسط که  الث شخص .کندیم ردیابی پایدار طراحی در را کمی دستاوردهای که سیستمی 

 .است دشدهییت  شرایط

 شودمی استفاده پزشک آگاهی با فعلی بازار در که سیستمی. 

 ارائه بندیرتبه یهاستمیستوسط  پایدار یهاساختمان بندیرتبه چگونگی بارۀدر ( توضیحاتی3همچنین در جدول )

 :است شده
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 منبع: نگارنده/بندیرتبه یهاستمیس توسط پایدار یهاساختمان بندیرتبه چگونگی( 3جدول )

 توضیحات بندیرتبهسیستم  شماره

1 BREEAM دارای سابقه طوالنی در انگلستان است 

 شود.میاستفاده  متحدهاالتیاگسترده در  طوربه

 .شودنمیمتحده استفاده سیستم توسط متخصصان طراحی ایاالتاین نتایج 

 GSA یهاپروژهقابل استفاده برای انواع 

BREEAM  شودیمروز بهساالنه 

 نسخه فعلی به طور عمومی برای خرید در دسترس است

 باید از طریق یک مجوز سنج خریداری شود.

 آگاه هستند BREEAMطراحی پایدار از  ۀزمیندر  یاحرفهبیشتر افراد 

 کنندیمخود استفاده  ۀتوسع ۀپای عنوانبهاز آن  بندیرتبه یهاستمیسبسیاری از 

2 CASBEE است جدیدی نسبتاً سیستم یک. 

 .است موجود انگلیسی زبان به و افتهیتوسعه ژاپن بازار برای

 .است نشده آزمایش متحدهاالتیا در

 نیست خاص هایوسازساخت و GSA یهاپروژه انواع همه برای استفاده قابل

 CASBEE سنجشگر آزمون از شده ارزیابی ،دهیدآموزش یکدرجه معماران توسط

 شودیم ارزیابی

 .دیآیم وجود به سیستم برای یاعمده تغییرات هرسال

 .است ناشناخته نسبتاً متحدهاالتیا بازار در

3 GBTool چالش برای متحدهاالتیا یهاساختمان ارزیابی برای که است یالمللنیب سیستم یک 

 .است شده استفاده GSA ساختمان یک ازجمله سبز ساختمان

 تمامی برای استفاده قابل GSA، GBTool یهاپروژه انواع در استفاده قابلیت به توجه با

 است. نگهداری و کاربردی یهابرنامه و butenant وسازساخت یهابرنامه

 است تهیه دست در آن نگهداری و عملیاتی ۀنسخ

 

4 Green Globes™ US Green Globes ™ از 2004 سال در Green Globes Canada است. شده اقتباس 

 نیست دسترس در GSA پروژه انواع برای متحدهایاالت نسخه حاضر، حال در
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 آنالین صورتبه  الث شخص ت یید برای پایدار وسازساخت و طراحی به مربوط اطالعات

 متخصص Green Globes تصوی  با و دشدهییت  سبز طرح یک توسط که شودیم ارسال

 است شده ارائه یاحرفه و

 آنالین صورتبه مداوم طوربه بازبینی طول در Green Globes ™ US بندیرتبه سیستم

 دسترس در هنوز نیز آنالین بندیرتبه سیستم ابزار فعلی نسخه و نبود دسترس در

 .نیست

 متحدهایاالت Green Globes ™ US بارۀدر یاگسترده تبلیغات اخیر یهاسال در اگرچه

 ،Initiative Green Building توسط شده ارائه بازخورد به توجه با است، داشته وجود

 .است شده  بت ساختمان 63 و اندکرده دریافت را سبز هایگلوب بندیرتبه ساختمان

 .کنند دنبال بالقوه طور به آینده در است ممکن هاآن که است معنی بدان این

5 LEED® LEED®  است متحدهایاالت بازار در مسلط سیستم حاضر حال در. 

 .است سازگار جهان سراسر در بازار چندین با

 و هاساختمان تمامی بهاست و  دسترس در حاضر حال در LEED®rating یهاستمیس

 پردازدیم GSA پروژه انواع

 عموم دسترس در ProductDevelopment and Maintenance راهنمای دفترچه یک

 .کندیم اعمال  ®LEED بندیرتبه یهاستمیس در را تغییراتی که است

 سبز ساختمان شورای بندیرتبه سیستم محصوالت ۀتوسع مختلفی برای مراحل

 عمومی، نظراظهار ۀدور آزمایشی، آزمایش کمیته، توسط فنی توسعه شامل متحدهایاالت

 .شودیم منتشر عمومی استفاده برای سپس و شورا در عضویت ت یید

 بیش است ممکن جزئی یهایروزرسانبه ،®LEED موجود بندیرتبه یهاستمیس برای

 یک در عمده یهایروزرسانبه رودیم انتظار کهیدرحال ندهند، رخ سال در بارکی از

 دنبال را عمومی نظر دوره یک شامل مشخص روند کی و بیفتد اتفاق ساله 5-3 چرخه

 .کندیم

 در  الث شخص یسازیشخص برای پایدار طراحی یریگاندازهقابل اقدامات مستندات

 ارائه ®LEED بندیرتبه سیستمۀ دهندتوسعه ،متحدهایاالت GreenBuilding شورای

 .است شده

 بیش و هستند LEED received بندیرتبه دارای متحدهایاالت ساختمان 400 از بیش

 .اندشده  بت ساختمان 3400 از
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LEED® دهیامتیاز سیستم نیترجیرا از بلکه ؛است متحدهایاالت بازار رهبر تنهانه 

 .کندیم استفاده نیز ایالتی و فدرال یهاآژانس توسط

 

 ،پرداخته شد بندیرتبه یهاستمیس توسط پایدار یهاساختمان بندیرتبه ( که به چگونگی3با توجه به جدول شماره )

 متحدهایاالتهمچنین این سیستم مسلط در بازار  .بهتر بوده هاستمیسنسبت به دیگر  ®LEED بندیرتبهسیستم 

 LEED بندیرتبه دارای متحدهایاالت ساختمان 400 از در همین راستا بیش .و مورد قبول ایاالت متحد بوده است

received بندیرتبهسیستم  بارۀتوضیحات بیشتر در. در ادامه به اندشده  بت ساختمان 3400 از بیش و هستند 

LEED میپردازیم. 

 هایوسازساخت در استفاده مورد سبز هایساختمان بندیرتبه یهاستمیس در ادامه پژوهش سعی شده است به مقایسه

 نروژ پرداخته شود. و دانمارک سوئد، فرانسه، ،متحدهایاالت در مسکونی

. اندافتهی توسعه جهان نقاط سایر مانند فرانسه در مراجع و هانامهیگواه ،استانداردها ،هابرچس  ،1980 دهه از شروع با

 خواهدیم و شده آغاز دهندهتوسعه یک یا مشتری توسط که است داوطلبانه فرایند یک برچس  یا گواهینامه اخذ

 به احترام و هزینه در جوییصرفه راحتی، نظر از هانامهیگواه و هابرچس  این. بشناسد را آن یهاساخت کیفیت

 .هستند نگرآینده مست جر یا خریدار برای زیستمحیط

 همراه گواهینامه صدور ارگانیسم با خود یپویا پیشرفت در که دارند را فرصت این دهندگانتوسعه و پروژه صاحبان

 کمک مشتریان به معتبر گواهینامه یک دادن با و شودیم خود اعالم از مانع  الث شخص ارگانیسم مداخله .شوند

 درواقع: است قانونی هم و الزم هم استقالل ۀکنندنیتضم  الث شخص ارگانیسم یک توسط گواهینامه صدور. کندیم

 کرده تولید را مجاز محصول که شرکتی و گواهینامه صدور آژانس بین تفکیک به نیاز کنندهمصرف قانون فرانسه در

 است. شده ذکر بندیرتبه یهاستمیساز  یریگبهرهمختلف جهت  یکشورها( دالیل 4در جدول ) .است

 

 (2014، و دیگران ترنهیس منبع:/بندیرتبه یهاستمیس از یریگبهره جهت مختلف یکشورها ( رویکرد4جدول )

شمار

 ه

 بندیرتبه یهاستمیس از گیریبهره جهت مختلف یکشورها رویکرد کشور

1 France بخش فرانسه، ست. دروهواآب تغییرات برابر در سیاره از محافظت برای یاگلخانه گازهای انتشار کاهش 

 به نزدیک و کندیم مصرف را( ونقلحمل بخش برای ٪31) نهایی انرژی از ٪43 حدود یسازساختمان

 انرژی مصرف کنترل در شدهنییتع اولویت. دهدیم تشکیل را یاگلخانه گازهای انتشار از چهارمکی

 دارد. هدف دو
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 ابدییم کاهش شدتبه فسیلی سوخت جهانی ذخایر زیرا ؛کنید محدود را فسیلی یهایانرژ از استفاده

 .دیکنیم تقویت را خرید قدرت انرژی، مصرف به مربوط ترنییپا یهانهیهز با و

 اول از و است شده ارسال اهداف این تحقق برای RT 2005 فرانسه، حرارتی تنظیم از نسخه آخرین

( تجاری) یرمسکونیغ و( مسکن) مسکونی بخش در وسازساخت یهاپروانه کلیه برای 2006 سپتامبر

 به نسبت را ٪15 جدید هایوسازساخت برای انرژی نیازهای کنترل الزامات امر این. اجراست قابل

 .کندیم تقویت قبلی حرارت

 حداقل باید سوءاستفاده، از جلوگیری برای و شودیم مقایسه مرجع پروژه یک با وسازساخت پروژه

 پروژه کل حداکثر مصرف به نیاز جدید مقررات مسکونی، یهاساختمان برای. شود رعایت هاارزش

 مترمربع هر در ساعت لوواتیک در و دارد اولیه انرژی( غیره و روشنایی گرم، آب سرمایش، گرمایش،)

 یهاساختمان برای محدودیت این. شودیم یریگاندازه سال( مترمربع در ساعت لوواتیک) سال در

 .دارد وهواآب به بستگی و است یکسان جمعی و انفرادی

2 Scandinavian یوهواآب دلیل به و کنندیم تولید یاگلخانه گازهای از کمی تعداد ،کنندیم زیادی بازیافت هاآن 

 بسیار طوالنی زمانمدت برای و خوب بسیار یبندقیعا سیستم دارای هاآن یهاساختمان سخت،

 را سبز ساختمان مفهوم و کردند دنبال را جهانی روند هاآن ،2000 دهه در بنابراین. هستند کارآمد

 و دانمارک آن از پس .است شده ایجاد 2009 سال ژوئن در سوئد سبز ساختمان شورای. دادند توسعه

 .2010 سپتامبر در نروژ سبز ساختمان شورای و 2010 آوریل در سبز ساختمان فنالند

3 Sweden انرژی عملکرد بارۀدر اروپایی دستورالعمل از سوئد اروپایی، کشورهای سایر مانند انرژی، مصرف نظر از 

 یریگاندازه را انرژی مصرف میزان، عضو کشور هر در الزم مقرراتو با ایجاد  کندیم پیروی هاساختمان

 کند.می

 یک که است این مستلزم امر این(. 1592: 2006) شد معرفی 2006 سال در قانون این سوئد، در

 .دهدیم نشان عملی طوربه را ساختمان واقعی انرژی مصرف که باشد یامسئله انرژی گواهینامه

 اقدامات سوئد، در غیرفعال/  کم مسکن و انرژی مصرف در ییجوصرفه اجرای و دستیابی منظوربه

 ساختمان مسکن، ملی شورای شامل هانیا. دهدیم ارائه را آموزش و اطالعات که دارد وجود مختلفی

. اروپاست اتحادیه بودجه با ابتکارات و هاپروژه از تعدادی یا هادانشگاه طرف از بلکه ؛سوئد ریزیبرنامه و

 .کندیم فراهم را الزم بودجه CO 2 کاهش اقدامات در یگذارهیسرما برای سوئد دولت این، بر عالوه

 توجه مورد باالیی نسبتاً میزان به سوئد در پایدار وسازساخت و یسازساختمان یهاجنبه از تعدادی

 مقایسه در تعداد اگرچه. شودیم ساخته یاندهیفزا طوربه منفعل مسکن و کم انرژی. است گرفته قرار

 زیاد احتمالبه انرژی قیمت افزایش سمت به گرایش اما است، کم هنوز اروپایی کشورهای سایر با

 شد خواهد ترمنفعل مسکن
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4 Denmark تشکیل را انرژی منطقه یک هاساختمان که شناسدیم را واقعیت این هاستمدت دانمارک دولت 

 طوالنی بسیار عمر معموالً هاساختمان. است متفاوت انرژی مصرف مناطق از بسیاری با که دهندیم

 دارند

 یهاپروژه تمامی که دارد جهان دررا  سبز یهاساختمان رانهیگسخت قوانین از یکی دانمارک

 تمرکز دانمارک جدید انرژی معامله این،برعالوه. کندیم تعیین را جدی مطالبات جدید یسازساختمان

 ییجوصرفه برای پتانسیل بیشتریندارای  که دارد موجود ساختمان در موجود انرژی نوسازی در زیادی

 .است انرژی در

 کرده ایجاد دانمارک DGNB پایداری، ۀزمین در را دانمارکی مجوز دانمارک سبز ساختمان شورای

 .است DGNB آلمانی بندیرتبه سیستم بر مبتنی که است

 اهدا شما به طال یا نقره برنز، صورتبه را DGNB گواهی DGNB عملکرد، نیاز شدن برآورده صورت در

 .دارد وجود ریزیبرنامه مرحله در ساده تصدیقپیش گزینه این،برعالوه. کندیم

5 Norway توسعه با دارد تصمیم نروژ سبز ساختمان شورای BREEAM-NOR، مرجع نروژی نسخه BREEAM 

 .دهد افزایش را نروژ ساخت محیطیزیست استاندارد انگلیس،

BREEAM است جهان در هاساختمان بندیرتبه سیستم و زیستمحیط ارزیابی روش نیتریمیقد 

 مستقل ت یید نهادکی ،دهدیم توسعه را BREEAM که BRE Global. شد یاندازراه 1990 سال در که

 .دهدیم ارائه یالمللنیب بازار به را گواهینامه صدور خدمات که است  الث شخص

 ساختمان، طراحی ارزیابی برای معیار نه از یامجموعه برابر در را عملکرد BREEAM ارزیابی ابزار

 و انرژی شامل معیارها این از برخی. کندیم یریگاندازه آینده در کلی استفاده و مدیریت ،وسازساخت

. است مدیریت فرایند و زیستمحیط ،هازباله مواد، ،ونقلحمل ،زیستمحیط رفاه و سالمتی آب، مصرف

 .کندیم اشاره ساختمان عمر چرخه خاص مراحل به BREEAM معتبر ارزیابی

 های سبز با رویکرد معماری پایداربندی ساختمانهای رتبهتحلیل سیستم .4

طی این بخش از پژوهش سه عامل جداگانه جهت ساختمان  .پایدار اشاره شد ساختمان در ابتدای پژوهش فوق به اصول

. طی این مطالعه اجتماعی و پایداری محیطیزیست اقتصادی، پایداری پایداری اند از:که عبارت پایدار مشخص گردید

در آن وجود داشته باشد یعنی هم از  شدهمطرحگفت یک ساختمان پایدار ساختمانی است که هر سه عامل  توانیم

پایدار  زیستمحیطرا داشته باشد و هم از نظر  وریبهرهباشد که بتواند عامل سودآوری و  صرفهبهمقروننظر اقتصادی 

 نهایت پایداری اجتماعی داشته باشد.درجلوگیری نماید و  زیستمحیطبتواند از آلودگی  باشد که

 بیشتر به استفادۀپایدار اشاره شد که طی آن،  یهاساختمانمختلف ساخت  یراهکارهادر بخش بعدی پژوهش فوق به 

 نظر ، دروسازساخت در مصالح و مواد دوام محلی، افزایش و طبیعی مواد از ساختمان، استفاده در پذیرتجدید منابع از
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منابع و  از ، حفاظت(هاساختمان در بازیافت قابل) یافتیباز مصالح از مجدد ، استفادهوسازساخت در مواد بازده گرفتن

 توان گفت: عامل استفادهشده میانجام یهامطالعه. با توجه به شدساختمان اشاره  در پوسته دو نماهای از استفاده

که همچنین با توجه به پژوهش است اساسی در این زمینه  یراهکارهاساختمان یکی از  در پذیرتجدید منابع از بیشتر

 خورشیدی یهاسلول و بادی یهانیتورب انواع اقتصادی و انبوه تولید با : امروزهستراستاو همکاران نتایج در یک  1گود

 و هاآن انرژی استقالل ،هاساختمان انرژی نیازهای نیت م برای خورشیدی و بادی یهایانرژ از استفاده فتوولتیک یا

 .(2014، کابزا و دیگراناست ) گرفته قرار توجه مورد بسیار برق یهاشرکت به ساختمان نیاز ،مازاد انرژی فروش حتی

، BREEAM ،CASBEE یهاستمیسبه  ،بندیرتبه یهاستمیسبررسی طی در ادامه این پژوهش 

GBTool،Green Globes™ U.S.  وLEED  .پایدار یهاساختمان بندیرتبه این مطالعه چگونگیدر اشاره شد 

 یهاستمیس از گیریبهره جهت مختلف یکشورها و همچنین رویکردشد مشخص  بندیرتبه یهاستمیس توسط

بوده  LEED بندیرتبه یهاستمیسگفت یکی از بهترین  توانیمشده انجامطی مقایسات  .گردید مشخص بندیرتبه

 شده آغاز متحدهایاالت در اگرچه LEED ،همکارانو  لئواست. همچنین با توجه به پژوهش  متحدهایاالت بازار که در

 هایدستورالعمل ،هاوسازساخت طراحی، .دهدیم ارائه جهانی سطح در موفقیت با را خود حضور اکنون اما است،

 شدهرفتهیپذ طراحی یهاحوزه و پروژه یهابخش از یترگسترده پوشش برای را یالمللنیب معیارهای و عملیاتی

 دارای پروژه 500 از بیش ایجاد با هاپروژه LEED بندیرتبه. (2011، )تیالکاراتنه و دیگران دهدیم ارائه یالمللنیب

 ت سیس آسیا در سرعتبه را خود مسیرهای هند، و چین در پروژه زیادی تعداد با گذشته سال 5 در LEED امتیاز

 بندیرتبه سیستم در موجود ساختار و اصول با متناس  بسیار را خود محلی سیستم همچنین کنگهنگ. کندیم

LEED داد توسعه. 

 گیرینتیجه 

طبق  یدارسازیپاعامل کلیدی  7نهایت در کامل بررسی شد.به طور  هاساختمان یدارسازیپادر این پژوهش عوامل 

در این پژوهش مشخص گردید  بندیرتبه یهاستمیسمقاالت و مطالعات گذشته بیان شد و در ادامه با بررسی انواع 

  .ستکشورهااکثر  دییت بهترین سیستم و همچنین مورد  LEED بندیرتبهکه سیستم 

 درواقع،. کند پیدا را یامنطقه یهاحلراه تواندیم که است جهانی موضوعی سبز ساختمان وسازساخت و پایدار توسعه

 ،کندیم لمس را قاره هر و است جهانی ،هستیم روهروب آن با که محیطیزیست مسائل همه و وهواآب شدن گرم اگر

 یهادولت بلکه محلی، اولیه مواد ،وهواآب مانند یامنطقه مشخصات باید پایدار توسعه یک به دستیابی یهاحلراه

 ممکن ،باشد استفادهقابل کشور یک در که یحلراه هر محلی یهاشرکت ظرفیت و دانش. بگیرد نظر در نیز را محلی

 مجوزهای خواهندیم اگر سبز، یهاساختمان یهاسازمان که است دلیل همین به. نباشد سازگار دیگر کشور در است

                                                           
1 Good 



 سبز هایساختمان بندیرتبه هایسیستم 138 

 مرضیه جعفری سوته، راحله رستمی، فاطمه مظفری قادیکالئی

 یا نروژ، در BREEAM مانند دهند، تطبیق موردنظر بازار با را خود مرجع باید کنند، صادر کشور از خارج به را خود

 توانیم ؛ لذااست مداوم تحول حال در جهان در سبز یهاساختمان وسازساخت بخش .اروپا در LEED مثال عنوانبه

 یک نه شود تبدیل وسازساخت استاندارد به پایدار توسعه یکل طوربه و سبز ساختمان دهه چند طی که بود امیدوار

 .بشر و زمین سالمتی برای استثنا
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