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استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و
خشک
کبری حسنقلینژاد یاسوری
سید مجید مفیدی شمیرانی
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چکیده
در این پژوهش ،باتوجه به مطالعات نمونههای سامانههای ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان
و مطالعات اقلیم گرم و خشک کشور ایران ،کلیه مواردی که در این حوزه موجود است مورد بررسی قرار گرفته
استتتت .هدف از نگارش این مقاله پاستتته به این پرستتتش استتتت که آیا این مطالعات میتوانند برای تدوین
ا ستانداردهای پایداری در سطح بومی معماری ایران نیز کار ساز با شد و این که چگونه میتوان شاخصها و
متغیرهای پایداری اقلیم گرم و خشک را بر اساس این متون استخراج یا طراحی نمود .بر این اساس ،نمونههایی
از استانداردهای پایداری در دنیا که در اقلیم گرم و خشک قرار گرفتهاند ،مانند سامانههای ارزیابی ( GRIHA,

 )NABERS, GREEN STAR, SA GREEN STAR, ESTIDAMA, QSASبررسی شده و همچنین،
مشخصات اقلیم گرم و خشک و شاخصها و راهکارهای پایداری در این اقلیم نیز مورد بررسی قرار گرفته است
و چنین استتتنتاج میشتتود که متغیرهای منطقهای ،بومی و استتتانداردهای معماری و شتتهری در ستتامانههای
ارزیابی بینالمللی و منتخب اقلیم گرم و خشتتتک کاما تاگیرگ ار بوده و الزاما نمیتوان از ستتتامانههای مطرح
موجود در جهان برای اقلیم گرم و خشتک ایران استتفاده نمود ،بلکه برای ارایه ستامانه بومی و پایدار برای این
اقلیم ،باید شرایط اقلیمی ،اولویتهای منطقهای و سایر ضوابط و ا ستانداردهایی که در ایران تدوین شده و در
حال اجرا هستند را ماک تصمیمگیری و عمل قرار داد.
اهداف پژوهش:
 -1امکان سنجی تدوین استانداردهای پایداری در معماری بومی ایرانی بر اساس مطالعات ارزیابی پایداری اقلیم
گرم و خشک در جهان.
 -2شناخت چگونگی استخراج یا طراحی شاخصها و متغیرهای پایداری اقلیم گرم و خشک ایران بر اساس
مطالعات ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در جهان.

 1دانشجوی دکتری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسامی ،زاهدان ،سیستان و بلوچستان ،ایرانkimia.gholinejad@gmail.com .
 2استادیار ،گروه معماری و شهرسازی ،دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران ،تهران ،ایرانs_m_mofidi@iust.ac.ir .
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سواالت پژوهش:
 -1آیا میتوان برای تدوین استتتتانداردهای پایداری در معماری بومی ایران از مطالعات نمونههای ستتتامانههای
ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان استفاده نمود؟
 -2چگونه میتوان شاخصها و متغیرهای پایداری اقلیم گرم و خشک ایران را بر اساس مطالعات نمونههای
سامانههای ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان استخراج یا طراحی نمود؟
واژگان کلیدی :شاخصهای پایداری ،اقلیم گرم و خشک ،معماری پایدار ،رتبه بندی ساختمانهای پایدار،
شاخصهای منطقهای.
مقدمه
اقلیم ،نقش گستردهای در تعیین و شکلگیری معماری و شهرها دارد .در واقع میتوان گفت یکی از مهمترین
عوامل مؤگر در طراحی ،اقلیم میباشد ،به طوری که تأگیر آن در تک تک بناها و عناصر معماری داخلی فضاها
و عاوه بر آن ،در تمام تاروپود بافت شهری و همچنین شیوه زندگی انسان ،دیده میشود .همین امر سبب
گردیده است که معماران از دوران باستان تا به حال به ارتباط میان چگونگی قرارگیری بافت معماری و شهری
در معرض جریان باد و الگوی طرحریزی مناسب جهت بهرهگیری از انرژی خورشیدی ،توجه ویژهای داشته
باشند (توسلی.)1380 ،
نتایج پژوهشها و تحقیقات متعدد پیشین نیز حاکی از آن است که توجه به عناصر اقلیمی از جمله تابش و باد
در طراحی ساختار فضایی– کالبدی بناها و شهرها ،تعیین موقعیت ساختمانها و شهر و نحوه چیدمان عناصر
آن از جملته توده و فضا ،نقش بسزایی داشته است .پیکربندی و آرایش مناسب فضایی– کالبدی با توجه به
شدت و جهت وزش بادهای مطلوب و نامطلوب پرغبار و همچنین شدت و جهت تابش آفتاب میتواند نقش بته
ستزایی در ارتقای کیفیت فضایی در راستای فراهم آوردن آسایش محیطی بیشتر بترای کاربران داشتته استت
(توسلی.)1380 ،
در این پژوهش ،باتوجه به مطالعات نمونههای سامانههای پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان و مطالعات
اقلیم گرم و خشک کشور ایران کلیه مواردی که در این حوزه موجود است مورد بررسی قرار گرفته و هدف از
نگارش این مقاله پاسه به این پرسش است که آیا این مطالعات میتواند برای تدوین استانداردهای پایداری در
سطح بومی معماری ایران نیز کارساز باشد و این که چگونه میتوان شاخصهای پایداری اقلیم گرم و خشک را
براساس این متون استخراج یا طراحی نمود .براین اساس ،نمونههایی از استانداردهای پایداری در دنیا که در
اقلیم گرم و خشک قرار گرفتهاند و همچنین ،سامانههای مورد استفاده در جهان که به عنوان سامانههای ارزیابی
ساختمانهای پایدار در جهان معرفی شدهاند ،بررسی خواهند شد.
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پیشینه پژوهش
نیکروان و عزیزی ( )13۹۴در «آییننامه لید مرجعی برای امتیازدهی زیستمحیطی ساختمانها» به شناخت و
بررسی سامانه لید و نیز بررسی و اولویتبندی سیستم وزندهی موضوعات محیطی در این سامانه پرداختهاند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که استفاده عین به عین این سامانه بینالمللی در سراسر جهان نمیتواند نتایج
مؤگری از ارزیابی به دست دهد .در پایگاه اینترنتی «سامانه بریم» 3آمده است که این سامانه ارزیابی که به معنای
روش ارزیابی محیطی مؤسسه تحقیقات ساختمان میباشد و در کشور بریتانیا تدوین شده است ،الگو و مرجعی
برای تدوین سامانههای دیگر کشورها قلمداد میگردد .سلسله مراتب ارزیابی آن ،متشکل از  10سر فصل
مدیریت ،سامتی و رفاه ،انرژی ،حمل ونقل ،آب ،مصالح ،پسماند ،بوم شناسی و استفاده از زمین و اکولوژی،
آلودگی و نوآوری است .در پایگاه اینترنتی سامانه ارزیابی «گریها» ،۴مربوط به کشور هند ،آمده است که با توجه
به عدم امکان تعمیم سامانههای موجود به تمامی مناطق اقلیمی کشور هند به دلیل وجود تفاوتهای اقلیمی
هر منطقه ،بهتر است که یک مدل ارزیابی محیطی مختص هر منطقه ارایه شود .در پایگاه اینترنتی «نِیبِرز و
گرین استار» ،سامانه ارزیابی استرالیا 5 5،سرفصل محیط زیستی ذکر شده است که عبارتند از -1 :میزان بهرهوری
حداکثر انرژی و جو -2 .کارایی و بازدهی آب (حفاظت از آب) -3 .مدیریت بر روی مواد زاید-زباله -۴ .کیفیت
داخلی ساختمان از نظر محیط زیستی(سر و صدا ،اکوستیک ،آسایش حرارتی ،روشنایی ،نور و کیفیت هوا)-5 .
سایتهای سازگار با محیط زیست .اگر پروژهای این شرایط را داشته باشد ،محصول یکپارچهای به وجود میآورد
که امکان دریافت امتیاز با مقیاس  6ستاره را خواهد داشت .یک پژوهش به مقایسه و تحلیل  5سامانه ارزیابی
ساختمان ( )GREENGLOBES, BREEAM, LEED, CASBEE, GREENSTARپرداخته است
( .)Say and Wood, 2008در تحقیق دیگری 2 ،سامانه ارزیابی گریها و لید مقایسه شدهاند .در این تحقیق،
بررسیها و بازخوردها نشان میدهند که محققان بیشتر به بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت آب عاقمند
هستند و کمتر بر روی مواد و مصالح ساختمانهای پایدار و نوآوری تمرکز میکنند و به طور کلی ،مردم
عاقمندانی به نوآوری در خانههایشان ندارند و تاکید اصلی آنها روی آب و انرژی است ( Kumar and Sahu,
 .)2015در پژوهش دیگری ،چهار سامانه ارزیابی جهانی ( )LEED, ESTIDAMA, QSAS, AGBCبا تمرکز
بر اقلیم گرم و خشک مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .با این مقایسه ،ما میتوانیم  5گروه اصلی برای
ساختمانهای پایدار زیستی که محلهای پایدار ،انرژی ،آب ،مواد و کنترل محیط داخلی است را استوار سازیم
( .)khogali, 2016بررسی و مقایسه تحلیلی چهار سیستم رتبهبندی بین المللی LEED, CASBEE,
 BREEAM, GBTOOLبرای کشورهای در حال توسعه (نمونه موردی کشور اردن) نشان داد که
ساختمانهای سبز به سه بعد اجتماعی ،محیطی و اقتصادی توجه دارند ( .)Hikmate et al., 2008یک مطالعه
دیگر به بررسی شرایط اقلیمی منطقه سیوا در کشور مصر و حداقل و حداکثر میزان بارندگی و شدت تابش
آفتاب و عرض جغرافیایی و عوامل مهم و تاگیر گ ار شرایط آب و هوایی در نحوه شکلگیری و جهت و استقرار
بناهای سنتی پرداخته است .راه حل اصلی جهت دستیابی به پایداری و رتبه بندی ساختمانها ی سبز در
منطقه خاور میانه بر اساس استفاده از سامانههای ارزیابی و شاخصها و معیارهای ارزیابی سامانههای
3

http://www.breeam.org
www.grihaindia.org –www.uigbc/gbc
5
http://www.nabers.com.au-http://www.gbca
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 ESTIDAMA, LEED, BREEAMراه حل مناسبی برای ساختمانهای مناطق خاورمیانه نیست .بهتر
است گواهینامههای سامانههای ارزیابی بر اساس نیازهای منطقهای و شرایط آب و هوایی و اجتماعی و فرهنگی
و محیطی و اقتصادی باشد؛ معیارهای محلی برای سنجش و محاسبه ارزیابی در بخش پایداری اجتماعی در نظر
گرفته شود؛ سنت ،فرهنگ و جامعه ،سیستم های ارزیابی بر اساس عملکرد بومی و محلی و استانداردهای آن
منطقه باشند (.)Attia, 2014
متون مرتبط به پیشینه تحقیق درباره مبحث شناخت و بررسی سامانههای ارزیابی ساختمانهای پایدار در
کشورهایی با اقلیم گرم و خشک و بررسی و مقایسه موضوعی معیارهای اجزای یک یا چند سامانه ارزیابی
ساختمانهای سبز ،به طور عمده کشورهایی همچون اردن ،قطر ،امارات ،مصر ،آسیای میانه و آفریقا را شامل
میشوند .این امر از یک سو ،بر عدم وجود سامانههای ارزیابی پایداری در این کشورها حکایت میکند که با
مشکات عدیدهای از جمله بحران آب مواجه هستند و از سوی دیگر ،تاشهای در حال انجام برای تدوین
ضوابط و الگوها و استانداردهای پایداری در این کشورها را نشان میدهد.
روش پژوهش
این پژوهش با رویکردی مروری-تحلیلی ،به بررسی و مرور مفاهیم و شاخصهای اگرگ ار اقلیمی ،سامانههای
ارزیابی ساختمانهای پایدار در دنیا ،و اقلیم گرم و خشک و عوامل مؤگر بر آن میپردازد ،سپس به معنا و مفهوم
آنها از دیدگاه های مختلف پرداخته و در نهایت سطوح مختلف و عوامل شکل دهنده آن را در قالب مطالعاتی
بیان کرده و با در نظر گرفتن مباحث اقلیمی و سازگاری تکنولوژی ابنیه با اقلیم سعی در ارایه نتایجی دارد که
بتواند به عنوان پژوهشی قابل رجوع برای معماران و طراحان شهری در جهت تدوین و طراحی شاخصههای
بومی در اقلیم گرم و خشک ایران مورد استفاده قرار گیرد تا امکان ارایهی سامانهای انحصاری برای این اقلیم و
برای رتبهبندی ساختمانهای پایدار میسر گردد .بررسی منابع و متون موجود در حیطه سامانههای موجود در
جهان ،از جمله کتب و آییننامهها از اصلی ترین اهداف این پژوهش میباشد .در این پژوهش ،منابع به دو دسته
کان و خرد تقسیم میشوند که منابع کان شامل کتاب ،پایاننامه و رساله و منابع خرد شامل مقاله ،مجله،
سخنرانی ،پژوهشها و موارد دیگر تحقیقاتی میباشد.
بیان مسئله
در عصر مدرن تأمین رفاه جامعه سرلوحه توسعه بود ،امّا با مطرح شدن مباحث مربوط به رابطه میان انسان،
محیط زیست و توسعه در دهه  ،1۹۷0مفهوم توسعه پایدار مورد توجه جدّی قرار گرفت .با فعّالیتهای علمی
دانشگاهها و متخصصصان علوم انسانی در کنار کمیسیونِ جهانیِ «محیط زیست و توسعه »سازمان ملل در سال
 ،1۹8۷اصولی برای توسعه پایدار تعیین گردید (نوری فرد و همکاران.)138۷ ،
کاربرد مفاهیم پایایی و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتاف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری،
مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است .در این نوع معماری ،ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی
منطقه خود را تطبیق میدهد ،بلکه ارتباط متقابل با آن برقرار میکند .به طوری که بر اساس گفته ریچارد
راجرز ،ساختمان ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده و خود را با شرایط جدید
محیط وفق میدهند و بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم میکنند (محمودی.)13۹2 ،
هدف از طراحی این ساختمانها کاهش آسیب بر روی محیط ،منابع انرژی و طبیعت است و شامل قوانین زیر
میباشد:
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 کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید
 توسعه محیط طبیعی
 ح ف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیبرسان بر طبیعت ،در صنعت ساختمانسازی
(محمودی)13۹2،
بر این اساس اصول پایداری عبارت است از :صرفهجویی در منابع ،طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی ،طراحی
برای انسان ،که هر کدام از آنها استراتژیهای ویژه خود را دارند .اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان
در ردیف بناهای پایدار طبقهبندی شود به شرح زیر است:
اصل اول حفظ انرژی :بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به حداقل
برساند.
اصل دوم هماهنگی با اقلیم بنا :باید طوری طراحی شود که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل
احداث هماهنگی داشته و کار کند.
اصل سوم کاهش استفاده از منابع جدید :ساختمانها بایستی به گونهای طراحی شوند که میزان
استفاده از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنای جدید،
خود به عنوان منبع جدید به کار روند.
اصل چهارم برآوردن نیازهای ساکنان :در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان
از اهمیت خاصی برخوردار است.
اصل پنجم هماهنگی با سایت :بنا باید با مایمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف
سنخیّت داشته باشد.
اصل ششم کل گرایی :تمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن
محیط زیست سالم میشود ،تجسم یابد (سفایی.)138۹ ،
امروزه استانداردها ،روشی قابل اطمینان برای استفاده در طراحی پایدار ساختمانها میباشند .فرصتهای زیادی
برای بهبود بخشیدن به طراحی ساختمانها وجود دارد که شامل؛ کاربرد بهتر دستورالعمل طراحی ،به کاربردن
ابزار سنجش محیطی ساختمانها ،بهرهگیری از اطاعات اجرایی که پایهای برای تحقیقات طراحی و ارتقاء
ارزیابی و اجرایی است .هدف از ایجاد سامانههای ارزیابی ساختمان این است که در مراحل طراحی ،اجرا ،نگهداری
و تخریب ساختمان ،استانداردی را ارائه دهد که بتوان ساختمان را با معیارهای تعیین شده در آن ،ارزیابی نمود
(رواییان و همکاران.)13۹۴ ،
امروزه در دنیا ،دو دسته سامانه ارزیابی برای ساختمان های پایدار که مورد تایید شورای ساختمانهای سبز
میباشد وجود دارد که این سامانه ها قابل تفکیک به دو دسته سامانه اصلی و سامانه اقتباسی میباشند که در
میان سامانههای اصلی ،سامانه ارزیابی  BREEAMو  ،LEEDجهت بررسی انتخاب شده است و همچنین در
بررسی سامانههای ارزیابی اقلیم گرم و خشک ،که اقتباسی میباشد ،سامانههای ارزیابی کشور امارات متحده
عربی ،ESTEDAMA،هندGRIHA ،؛ استرالیا ،و NABERS ,GREEN STAR؛ آفریقای جنوبیSA ،
GREEN STAR؛ اردن SABA ،و قطر ،QSAS ،انتخاب شده است .در شکل زیر میزان پراکنش سیستمهای
رتبه بندی دردنیا نشان داده شده است.
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شکل -1کشورهای استفاده کننده ازاستانداردهای برییم ولید

معرفی و بررسی سامانههای ارزیابی ساختمانهای پایدار دنیا با تاکید بر اقلیم گرم و خشک
این قسمت بر اساس فرآیند پژوهش ،با توجه به انواع سامانههای ارزیابی منتخب در دنیا ،با تاکید بر اقلیم گرم
و خشک ( )GRIHA, NABERS, GREEN STAR, SA GREEN STAR, ESTIDAMA, QSASاز
نتایج منابع اصلی این سامانهها منتج شده است .در جدول  1به مقایسه تطبیقی سر فصلها و معیارهای ارزیابی
سامانههای پایداری به همراه ضرایب وزنی آنها و نکات افتراق و اشتراک آنها پرداخته شده است .شایان ذکر است
که عمدتا این سامانهها از روی سامانههای  LEED, BREEAMاقتباس شدهاند ،ل ا این دو سامانه نیز در
بررسی و مقایسه در نظر گرفته شده است.

جدول -1شناخت سامانههای ارزیابی ساختمانهای پایدار در دنیا (نگارندگان)
نوع سامانه ارزیابی

اهداف

کلیات

مزایا

معایب
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BREEAM
http://www.breeam.org /

متدولوژی ارزیابی محیطی ارائه
شده توسط موسسه تحقیقات
ساختمان بریتانیا میباشد که در
سال  1۹۹0برای اولین بار
منتشر شد.

افزایش آگاهی فعاالن
عرصه ساختمان اعم از
مالکین ،شاغلین،
طراحان و اجراکنندگان
درزمینه فواید استفاده از
روش پایدارکردن
ساختمان

به روز رسانی مداوم
سیستم و امکان آپدیت
اطاعات و تنظیم مجدد

گاهی امکان داشتن
هزینههای باالتر برای
سازندگان و فعاالن
ساخت را در بردارد.

LEED
()www.usgbc.org

در سال  2000توسط انجمن
ساختمان سبز آمریکابنا نهاده
شد.

امتیازدهی براساس
معیارهای موقعیت و
حمل و نقل ،سایت
پایدار ،کارایی آب ،انرژی
و اتمسفر ،مواد و منابع و
نوآوری و کیفیت و توجه
به الویت های منطقه
ای

امکان جدانمودن
گواهینامهها براساس
کاربری ساختمان و به
روز رسانی

گاهی امکان داشتن
هزینههای باالتر برای
سازندگان و فعاالن
ساخت را در بردارد.

GREAN STAR
http://www.gbca.org.au

یک ابزار داوطلبانه در سال
 2003در پاسه به تقاضای بازار
برای رتبه بندی است که بتواند
طراحی و ساخت محیطی
ساختمان را ارزیابی کند،
همچنین برای ساختمانهای
سبز یک زبان مشترک ایجاد
میکند.

ابزار ستاره سبز میتواند
به تسهیل سازگاری
برای تغییرات افلیم در
فرآیند برنامه ریزی با
یک روش یکپارچه
کمک کند.

این ابزار رتبه بندی
،عملکرد عملیاتی را در
 6مجموعه متاگرارزیابی
میکند و عملکرد
محیطی ساختمان را
ساالنه مشخص
مینماید  .جنبههای
کلیدی رتبه بندی مانند
سیستمهای مدیریت
،مواد و مصالح و
استفاده از زمین
میباشد.
توانایی سنجش عملکرد
ساختمان برای بقیه
ساختمانها در بازار
محلی
توانایی داشتن یک
روش منسجم برای
ارزیابی محیطی

گاهی امکان داشتن
هزینههای باالتر برای
سازندگان و فعاالن
ساخت را در بردارد.

GRIHA

این سیستم رتبه بندی بر دو
پایه اصلی انرژی و محیط زیست
بنا شده است و هر سه سال
یکبار توسعه و ویرایش میگردد.
سیستم رتبه بندی ساختمانهای
سبز در هند یک طرح داوطلبانه
است و به عنوان یک سامانه
ارزیابی ملی دولت هند میباشد.

هدف این سیستم رتبه
بندی ،به دست آوردن
منبع موگر و کارآمد و
افزایش بهره وری و بازده
منابع و کیفیت عمر در
ساختمانهاست.

کاهش مصرف انرژی
بدون پایین آوردن
سطوح آرامش (پرداخت
هزینه عملیاتی کمتر )،
کاهش مصرف آب،
کاهش تخریب منابع
طبیعی ،پوشش گیاهی
و از بین رفتن خاک
عالی و جلوگیری تا حد
امکان از فرسایش خاک
میباشد.

عدم توجه به
ساختمانهای قدیمی
و ساخته شده

سیستم رتبه بندی ملی محیط
زیست ساخت و ساز در استرالیا
است و همچنین متدلوژی

برای افزایش و باالبردن
آگاهی مردم و مسئوالن
در مورد فواید ساختمان

ساختمانهایی که
دارای تأییدیه نبر
میباشند ،از منابع

عدم توجه به
ساختمانهای قدیمی
و ساخته شده

www.grihaindia. Orgwww.uigbc/gbc

NABERS
http://www.nabers.com
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ارزیابی محیطی ارائه شده توسط
موسسه تحقیقات ساختمان در
استرالیا میباشد.که در سال
2003برای اولین بار منتشر شده
است .با استفاده از مقیاس شش
ستاره در عملکرد زیست محیطی
ساختمان سنجیده میشود و
همچنین ابزاری جهت
امتیازدادن در بهرهوری از انرژی
و بازده هی آب و مدیریت مواد
زائد و کیفیت محیط زیست
داخلی می باشد.

سبز به آنها کمک
میکند تا بتوانند به
صورت موفقیت آمیز و
مقرون به صرفه ای راه
حلهای پایدارسازی را
بکار بندند.و تمهیداتی
جهت کاهش هزینههای
ساخت و باالبردن ارزش
سرمایه وکم کردن مواد
زایدی که به محل دفن
زباله برده میشوند و
نگهداری از انرژی وآب
و بوجود آوردن محیطی
سالمتر و ایمن تر برای
ساکنان و کاهش انتشار
گازهای مخرب
گلخانهای است.

کلیدی به طور موگرتری
استفاده میکنند.
این نوع ساختمانها
دارای فضاهای زندگی و
کاری سالمتری
میباشند که موجب
افزایش بهرهوری و
بهبود سامت و راحتی
کارکنان آن میشود.
این مزیتها باعث
افزایش کیفیت آب و
هوای ساختمان و
موجب کاهش ضایعات
جامد میشوند ،این
مزایا بدون افزایش
هزینهها میسر
نمیگردد.

ESTIDAMA
http://www.gbca.org.au

این سیستم در سال 2008
توسط انجمن برنامهریزی شهری
ابوظبی )UPC( ،و به طور
بینالمللی برای برنامهریزی
پایدار شهری در مقیاس وسیع و
رشد سریع شناخته شده
است »ESTIDAMA«.یک
کلمه عربی به معنی پایداری
است ،یک توسعه آغازین و ارتقا
یافته از UPC
میباشد ESTIDAMA.در
سال ( )2008در اولین برنامه در
نوع مناسب خودش برای
پیرامون منطقه خاورمیانه به
وجود آمده است.یک ابزار
ضروری برای پیشرفت
 ،ESTIDAMAسیستم
رتبهبندی مروارید است،
مخصوص ابوظبی با حمایت
جامعه ،آیین فرهنگی و
ارزشهای فرهنگی ابوظبی .همه
طرحهای جدید باید حداقل یک
رتبه مروارید را برای دریافت
موافقت برنامهریزی و مجوز
مقامات و مراجع ،به دست
آورند :ESTIDAMA.از

در حالی که به وجود
آوردن یک جامعه
متوازن بر پایه  ۴رکن،
محیط زیست ،اقتصاد،
اجتماع ،فرهنگ استوار
است .هدف
ESTIDAMA
محافظت کردن و غنی
کردن برابر فیزیکی و
فرهنگی ابوظبی است،
در عین حال ایجاد یک
کیفیت زندگی همیشه
در حال پیشرفت برای
ساکنین خودمی باشد.

شکل و فرم ساختمان
یکی از جنبههای مهم
در طراحی در اقلیم گرم
و خشک است که به
طور موگر در این
سیستم ارزیابی در نطر
گرفته نشده است
عوامل متعددی وجود
دارد.موقعیت ساختمان
:هر موقعیتی شکل
خاصی از ساختمان را
نیاز دارد.
اقلیم :ساختمان در
کدام منطقه اقلیمی
قرار دارد.اقلیم گرم
خشک شکلهای U
 , ,Lزیرا تهویه
مناسبی به همراه دارد.
Uمانند برای
بیمارستانها و فرم
دایرهای برای
نمایشگاهها مناسب
است.

گاهی امکان داشتن
هزینههای باالتر برای
سازندگان و فعاالن
ساخت را در بردارد.

QSAS
http://www.gbca.org.au

 :از سال  200۷برای ساخت یک
سازه محیطی پایدار برای به
حداقل رساندن تأگیرات مخرب
زیست محیطی ،در حین نشان
دادن نیازهای خاص منطقهای و
محیطی قطر آغاز شده است.

توجه به فرآیندهای
طراحی محیطی،
پایداری
اجتماعی،پایداری
اقتصادی و فرهنگ و
جامعه

این سامانه ارزیابی در
مقوله ایمنی و سامت و
بهداشتو انتشار آن
سرفصل مشخصی ندارد
که به نظر میرسد این
آیتم در اقلیم گرم و

گاهی فرم و شکل
ساختمان مورد
ارزیابی قرار نمیگیرد.
.ارتباط فضای درون با
فضای بیرون از طریق
طراحی جدارهها و
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محیط سازه به قرار گرفتن در
معرض آلودگی هوا ،آلودگی
شیمیایی و آالیندهها و استفاده
از زمین ،تخلیه سوخت فسیلی،
تقلیل آب ،تقلیل مواد ،تأگیرات
بر سامتی انسان و تغییر اقلیم
منجر میشود .طرح ،ساخت و
عملکردهای ساختمان میتواند
تأگیرات منفی سازه محیط را
کاهش دهد.

در کنار اقلیم و مطالعات
بومی

ارتباط سطح به حجم
و نقشش و ضخامت
دیوارها و سایه اندازی
ساختمان و تشعشعات
خورشیدی و
جلوگیری از انتقال
حرارت نقش مهمی در
این اقلیم دارد که به
طور واضح و مسلم در
این سامانه در نظر
گرفته نشده است .

خشک در جهت
جلوگیری از انتشار
گازهای گلخانه ای
مهم باشد

بررسی و تحلیل معیارهاو سر فصلهای ارزیابی در سامانههای منتخب
در این قسمت معیارها و سر فصلهای سامانههای ارزیابی منتخب در اقلیم گرم و خشک ،گریها ،کشور
هند.،نبرز.وگرین استار .در کشور استرالیا ،اس ا گرین استار .در کشور آفریقای جنوبی.،استدما.در کشور امارات
متحده ،کیوای ای اس .در کشور قطر و صبا در کشور اردن و.جی پی ار اس ،.در کشور مصرو اس ا  5281در
کشور اسرائیل مورد بررسی و مقایسه با یکدیگر قرار میگیرند که در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2بررسی و مقایسه بین سامانههای ارزیابی Breeam, Leed, Griha, Green Star, Estidama, Qsas, Saba,
( Gprs, Si5281نگارندگان )
سامانههای ارزیابی ساختمانهای پایدارمنتخب (اقلیم گرم و خشک)
نام سامانه
ارزیابی

SI528
1

GPRS

SABA

QSAS

ESTIDA
MA

SA GREEN
STAR

GREN
STAR

GRIHA

LEED

BREEA
M

سر
فصلهای
ارزیابی

اسرائیل

مصر

اردن

قطر

امارات متحده

آفریقای جنوبی

استرالیا

هند

ایاالت
متحده

بریتانیا

انتخاب
سایت

22

15

10,3

51

12

۹

۹

1۷

10

10

بهره وری
انرژی

۴0

25

23

۷2

۴۴

30

2۴

35

33

15

بهره وری
آب

6

30

2۷,۷

۴8

۴3

15

1۹

13

11

7

مواد و
مصالح

5

10

10,3

2۴

28

22

10

1۴

13

1۳/5

کیفیت
محیط
داخلی

18

10

11,8

۴2

3۷

28

12

1۴

16

15

مدیریت

1

10

-

2۴

13

10

10

2

-

12

پسماند

2

-

6,۴

-

-

-

-

5

-

۸ /5

فرهنگ و
اقتصاد

۷

-
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در بررسی و مقایسه بین سر فصلها و معیارهای سامانههای ارزیابی نشان میدهد که هر یک از سامانهها در
خصوص تخصیص ضریب وزن دهی نسبت به هر آیتم با دیگر سامانه فرق دارد .به طور مثال سر فصل انرژی در
کشور قطر با ضریب ( )%۷2و پس از آن کشور امارات متحده با ( )%۴۴دارای باالترین امتیاز و کشور بریتانیا با
( )%15دارای کمترین امتیاز میباشد .و این نشان میدهد که عمده تفاوتهای هر امتیاز به شرایط منطقهای و
بومی هر کشور بستگی دارد که نشان از وجود متغیرها و شاخصهای آن منطقه دارد.
با توجه به مطالب فوق بررسی معیارها بدون بررسی شاخصها و متغیرهای منطقه ای ،نمیتواند به تدوین الگویی
جامع جهت ارزیابی منطقه اقلیمی گرم و خشک منجر گردد .بسیاری از سامانههای ارزیابی دارای ساختاری
مشابه هستند ،اما در قسمت تعریف معیارهای ارزیابی آن سرفصل مورد نظر ،ریشه در متغیرها و شاخصهای
منطقه ای و اقلیمی و بومی و جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی در آن دارد.در واقع وجود این متغیرها و شاخصها
لزومی بر ایجاد سامانههای هر منطقه و کشور میباشد.
بحث و بررسی
سامانههای ارزیابی برای سنجش فنی اگرات زیست محیطی ساختمانها به کار میروند .ابزاری که هدف آن
ارزیابی پروژههای ساخته شده است .در برخی موارد ،این سامانههای ارزیابی میتوانند پروژههای شهری ،عمومی
و حتی روستایی را نیز پوشش دهند .از آنجا که زیرساختهای این نوع سامانهها برای ارزیابی رفتار ساختمان
پایدار برنامهریزی شده است ،این طرحها در جهت مدیریت پروژهی بهره وری انرژی و جنبههای مختلف آن در
مقیاس خرد و کان ،با معیارهای دقیق و چهارچوبهای تعیین شده ،نیز به کاربرده میشوند.
ابتکارات ،استراتژیها ،و فرآیندهای برنامهریزی شدهی مدون در حال حاضر در تمام جهان در حال گسترش
است و به طور قابل ماحظهای رشد داشته است .رویکردهای جامعی نیز برای تسهیل انتقال عملیات پایدارسازی
ساخت و سازها و حتی بازسازی ساختمانها صورت گرفته است و به طور مداوم در حال توسعه و تکمیل
می باشند و تماما در جهت به روزسازی ساختارهای ساختمانی برای کاهش تاگیرات منفی آنها بر محیط زیست
و انسان پیش میروند .با توجه به پیشبینیهای انجام یافته ،تا سال  ،2050فعالیتهای جهانی در جهت رشد
اقتصادی  5برابر و جمعیت جهان بیش از  %50افزایش خواهد یافت .مصرف انرژی به حدود سه برابر افزایش
خواهد یافت و سهم صنعت ساختمان از این مقدار قطعا درصدی قابل توجه خواهد بود.
الزام به بومی سازی سامانههای ارزیابی بر اساس الویتهای منطقهای
به طوری که پیش از این اشاره شد ،یکی از روشهای هدفمند کردن سامانههای ارزیابی ساختمانهای پایدار،
بومی سازی و طراحی سامانههای منطقهای مختص هر کشور و هر اقلیم است .متولیان صنعت ساختمان ،مدت
هاست شروع به کنترل و اصاح ساخت و سازها و وضع قوانینی در جهت بهبود کیفیت ساختمانها کرده اند.
برای هر منطقهای با توجه به زیرساختهای بومی و اقلیمی خود میتوان چهارچوبهای نظام مند برای بهبود و
بهرهوری آنها ارایه نمود که در برخی از چهارچوبها حتی در تمام دنیا اتفاق نظرهایی نیز حاصل شده است و
حتی در میان سازمانهای متعهد به اهداف زیست محیطی ،استراتژیهای مناسب و اقدامات الزم برای ایجاد
فعالیتهای موگر در ساختمانهای پایدار انجام یافته است .با توجه به این مهم ،تاگیر صنعت ساختمان و معماری
در ایجاد پتانسیل باالی توسعهی پایدار نیز بسیار حایز اهمیت است و با در نظر گرفتن این که پایداری یک
مفهوم با ارزش و در عین حال بسیار وسیع و پیچیده است ،میتوان گفت که سامانههای ارزیابی ،یکی از مسایل
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عمدهی پایداری به شمار میرود و باعث افزایش کیفی ت زندگی مردم در یک محیط سالم با شرایط اجتماعی و
اقتصادی و محیطی پایدار میگردند.
شاخصهای اثرگذار در تدوین الگوها ،ضوابط و استانداردهای پایداری در اقلیم گرم و خشک
از آن جایی که در بررسی ترکیب معماری و بافت شهری و روستاهای نواحی گرم و خشک عامل آب و هوا در
شکل دادن منطقی به بافت شهر و ترکیب معماری این اقلیم نقش عمده ای را دارا بوده است (توسلی.)1380 ،
ل ا بررسی و دسته بندی شرایط آب و هوایی این اقلیم و همچنین ذکر ویژگیهای معماری این منطقه به لحاظ
کالبدی ،ریختشناسی و تحلیل و شاخصهای اگرگ ار در اقلیم گرم و خشک (فشردگی ،نسبت سطح به حجم)
و راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک با توجه به ترکیب معماری و بافت شهری در نواحی گرم و
خشک نیز بایستی پرداخته شود .همچنین بررسی و ترکیب معماری و بافت شهری و الگوی معماری خانههای
مسکونی قدیم (تیپولوژی معماری) و ساختمانهای جدید در دهه معاصر را به لحاظ کالبد و راه کارهای سرمایش
و گرمایش و راه کارهای موگر در طراحی پایدار به لحاظ (فرم و جهت قرارگیری و نسبت سطح به حجم و  )..در
این موضوع بسیار حائز اهمیت است .با توجه به ارتباط بین سامانههای ارزیابی اقلیم گرم و خشک در دنیا و لزوم
و درک ویژگیهای کالبدی معماری اقلیم گرم و خشک در فرآیند سامانههای ارزیابی ساختمانهای مسکونی
ایران بر ضرورت این مساله نیز تاکید مینماید .ل ا ابتدا به ضرورتهای منطقه ای معماری اقلیم گرم و خشک
از منظر شاخصهای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی پرداخته و از طرفی در خصوص اقدامات صورت گرفته در
جهت تدوین الگوها و ضوابط در سامانههای ارزیابی ساختمانهای مسکونی اقلیم گرم و خشک در کشور بایستی
بیان گردد.
شناخت و ویژگیهای اقلیم گرم و خشک
ویژگی های اقلیمی این منطقه خشکی ،کم آبی ،گرمای شدید در تابستان به همراه طوفانهای شنی در برخی
از مواقع سال و وزش باد در جهات مختلف و همچنین سرمای شدید در زمستان میباشد .در بررسی و مطالعه
معماری این نوع اقلیم می توان به معماری مسکن بسیاری از شهرهای فات مرکزی ایران اشاره نمود که دارای
معماری درونگرا هماهنگ با این نوع اقلیم میباشند .شاخص اصلی معماری بومی این نوع اقلیم ،درونگرایی
آن می باشد .این نوع معماری دارای حیاط مرکزی بوده و اتاقها معموال در چهار سمت آن واقع شده است و به
منظور تهویه فضای داخلی ،در گوشهای از بنا بادگیر ساخته میشود فرم حیاطها معموال به صورت گودال باغچه
(در برخی موارد مسطح) میباشند.
در اقلیم گرم و خشک که دارای طوفانهای شدید همراه با شن و گرمای زیاد در تابستان و سرمای شدید در
زمستان است ،هماهنگی با طبیعت و شرایط محیطی ضرورت بیشتری پیدا میکند ،به عنوان نمونه در این اقلیم
بایستی فرم پان فشرده باشد تا سطوح کمتری در مقابل نور خورشید قرار گیرند .همان گونه که توضیح داده
شد به علت تابش شدید نور خورشید در تابستان و سرمای زیاد زمستان ،جهت قرارگیری ساختمان در سمت
جنوب تا جنوب شرقی میباشد تا بیشترین میزان انرژی را در فصل زمستان دریافت کند .همچنین به منظور
استفاده از بادهای مناسب ،معماران گ شته از بادگیر استفاده میکردند تا بدین شیوه ،جریان هوای مطبوع را به
داخل اتاقها انتقال دهند و هوای گرم و آلوده به بیرون فرستاده شود .در واقع بادگیر کار مکش را انجام میداده
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است ،اجرای بادگیر در شهرهای مختلف منطقه گرم و خشک با توجه به اوضاع جوی منطقه و جهت وزش باد
متفاوت میباشد به عنوان مثال در یزد به علت وزش باد در جهات مختلف ،بادگیری چهار طرفه ساخته میشود
و معموال دارای ارتفاع زیادی می باشد .با توجه به مطالب یاد شده ،معماری مسکن در یزد به شکلی بوده تا از
انرژی قابل تجدید همچون جریان هوا و نور خورشید به طرز کاما مناسب و بهینهای استفاده شود که این امر
موجب کاهش استفاده از انرژیهای فسیلی شده و بدین طریق پایداری محیط را تضمین کرده است (ملت
پرست.)1388 ،
مصالح ساختمانی در هر شرایط آب و هوایی به نوعی عمل میکند ،به طوری که در آب و هوای گرم و خشک
مورد مطالعه نوع مصالح به کار رفته در میزآن راحتی ساکنان در ساختمان تأگیر زیادی دارد .در این اقلیم مصالح
ساختمانی به نحوی باید انتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته و از ظرفیت حرارتی باالیی
برخوردار باشند .از جمله مصالحی که سازندگ ان بنا از آن استفاده میکنند گل و مشتقات آن است و چنانچه
سنگ و یا چوب در بناها به کار برده شوند ،آن را با خاک و گل مخلوط مینمایند چرا که این نوع مصالح با آب
و هوای خشک یزد تطابق دارد .شایان ذکر است که گل مورد نیاز ،از خاک همان محل پس از کودبرداری زمین
به دست میآید که این امر موجب میشود تا با استفاده از مصالح محلی ،مصرف انرژی کاهش یابد چرا که دیگر
نیازی به صرف انرژی بیشتر به منظور حمل و نقل مصالح از نقاط دیگر به مکان مورد نظر نمیباشد ،همچنین
ساخت و ساز در هنگام تولید مصالح ،استفاده و دورریزی آن تأگیر سویی بر محیط پیرامون نخواهد داشت .نکته
حائز اهمیت دیگر در امر ساخت بنا ،ضخامت مصالح به کار برده میباشد ،ضخامت دیوارها باید به گونهای باشد
که بتواند در مقابل تابش طوالنی نور خورشید مقاومت کند .همچنین رنگ مصالح به کار برده شده در بنا بایستی
روشن باشد تا بتواند مقدار زیادی از انرژی خورشید را منعکس نماید ،رنگ روشن خاک بهترین رنگ مصالح
انتخابی در منطقه گرم و خشک است (شکاری نیری و دیگران.)13۹۴ ،
ضوابط و استاندارهای ارزیابی در حیطه مقوالت مرتبط با پایداری در اقلیم گرم و خشک
درحال حاضر هیچ سامانه ارزیابی پایداری که ساختمانها را در منطقه اقلیم گرم و خشک از منظر وجوه سه
گانه پایداری مورد ارزیابی قرار دهد وجود نداشته است و تنها اقدامات موگر در این حوزه میزان مصرف و بهینه
سازی انرژی محدود گشته است .مبحث نوزدهم و استانداردها ملی 1۴253و 1۴25۴و قوانین اصاح الگوی
مصرف انرژی توسط مجلس شورای اسامی از دوازده فصل و اقدامات سازمان بهرهوری انرژی ایران نمونههایی
از این دست اقدامات میباشند.
مبحث  1۹مقررات ملی ساختمان که یکی از دستورالعملهای مرتبط با موضوع پایداری در ساختمانها میباشد
که آخرین ویرایش آن در سال  13۹2منتشر شده است .موضوع اصلی این مبحث صرفه جویی انرژی است و در
پی آن است تا با تعیین ضوابط طرح ،محاسبه و و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستمهای تاسیساتی گرمایی،
سرمایی ،تهویه ،تامین آب مصرفی و  ...در دو روش کارکردی و تجویزی ،راه حلهایی ارایه کند .نکته مهم افزون
بر محدود کردن پایداری ساختمان به عایق کاری حرارتی و رطوبتی آن هم در حد بسیار ابتدایی ،شمول آن بر
دامنهی کوچکی از بناها را شامل میشود (مبحث  1۹مقررات ملی ساختمان.)13۹2 ،
در کتاب مبحث  1۹مقررات ملی ساختمان ویرایش  ،13۹2برخی از اصول کلی و توصیهها در زمینه طراحی
ساختمان را به شرح ذیل بر میشمرد :طراحی معماری ساختمان باید حتیاالمکان سازگار با اقلیم باشد ،تا
ساختمان از شرایط و امکانهای مطلوب طبیعی بهرهگیری نماید و در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت
عنوان مقاله :استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

55

نشریه علمی -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال پانزدهم ،شماره  33فصل بهار 98

گردد .این رویکرد در طراحی معماری ساختمان موجب می شود تا مقدارانرژی مورد نیاز برای تامین شرایط
آسایش حرارتی به حداقل برسد و بخشی از آن ،از طریق طبیعی و در اکثر موارد با استفاده از سیستمهای غیر
فعال تامین شود .عاوه بر عایق کاری حرارتی ،برخی از تدابیر موگر در بهره گیری از انرژیهای طبیعی در
ساختمان عبارتند از:
 جهتگیری ساختمان جانمای فضاهای داخلی حجم و فرم کلی ساختمان جدارهای نورگ ر سایبانها اینرسی حرارتی جداره ها تهویه طبیعیجهت گیری مناسب به این معنی است که جدارهای نورگ ر جنوبی برای بهره برداری بیشتر از انرژی تابشی
خورشید در کوتاه ترین روز سال .حجم و فرم کلی ساختمان در انتقال انرژی حرارتی بسیار موگر است .هر قدر
نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به زیر بنای آن کمتر باشد ،انتقال حرارت ساختمان نیز کمتر خواهد بود
(مبحث  1۹مقررات ملی ساختمان.)13۹2 ،
عاوه بر احکام مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ،برای صرفه جویی در مصرف انرژی دربخش تاسیسات
مکانیکی ،الزامات به کارگیری سیستمها و تجهیزات فعال ،و یا غیرفعال که از منابع انرژی تجدید پ یر؛ مانند
خورشید و زمین گرمایی ،بهره میبرند ،به خصوص در ساختمانهای با زیر بنای بیش از  2000متر مربع ،توصیه
می شود .ودرتجهیزات تامین سرمایی وگرمایی جداسازی فضاهای کنترل شده با فضاهای کنترل نشده بسیار
حائز اهمیت است.
استفاده از سیستمهای هوشمند؛ استفاده از کنتورهای اندازه گیری مصرف انرژی جهت کنترل گرمایش و
سرمایش ،عایقکاری حرارتی لولهها و کانلها ،نصب کنترل ترموستات برای پایانههای سرمایش و گرمایش،
تامین هوای تازه ،کیفیت درز بندی بازشوها ،تاسیسات آب گرم مصرفی از موارد مهم در روشهای صرفهجویی
در مصرف انرژی میباشد (مبحث  1۴مقررات ملی ساختمان.)13۹2 ،
در حوزه استفاده از سیستمهای روشنایی و انرژی الکتریکی ،در تامین روشنایی الزم است ،برای تامین بخشی
از انرژی الکتریکی ساختمان ،از سلولهای خورشیدی به صورت مستقل یا موازی با شبکه سراسری برق بهره
گرفت .سیستمهای کنترل روشنایی فضاها استفاده از سیستمهای کاهش میزان و یا مدت روشنایی ،کنترل
خاموش کردن روشنایی ،شدت روشنایی فضاها ،روشنایی محوطه و بیرون ساختمان شامل المپها و کنترل
روشنایی محوطه و خارج ساختمان ،نصب کنتور و موتورها ،روشنایی فضاها و  ...بهره گرفت (مبحث 13مقررات
ملی ساختمان.)13۹2 ،
استانداردهای ملی ،گواهینامهها ،گواهی برچسب انرژی ،آییننامههای ملی انرژی ایران و  ....نیز تعدادی از
مواردی هستند که در این زمینه تدوین شدهاند.
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معیارها و سنجشهای ارزیابی پایداری در اقلیم گرم و خشک
در بررسی راه کارهای طراحی ساختمان در اقلیم گرم و خشک ،میزان مصرف انرژی و آلودگی محیطی و عوامل
دیگری را میتوان از معیارها و سرفصلهای ارزیابی دراقلیم گرم و خشک بر شمرد که در جدول  3ارائه شده
است.
جدول -3معیارهای ارزیابی پایداری بناها در اقلیم گرم و خشک (قبادیان)138۴ ،
عنوان منبع  :راه کارهای طراحی ساختمان در اقلیم گرم و خشک
جهت بنا و شکل
ساختمان

طراحی ساختمان رو به جنوب جهت کسب حرارت از آفتاب زمستان باشد.
طراحی ساختمان رو به باد مناسب تتابستان صورت گیرد.
از نفوذ باد سرما و باد پر گرد غبار به داخل ساختمان باید جلو گیری شود.

بام

از خرپشته بر روی بام جهت تهویه عمودی هوای گرم در تابستان استفاده شود.
با گ سترش و شفاف نمودن دیوار جنوبی خر پ شته ،از آن به عنوان گلخانه و انتقال هوای گرم آن در زم ستان به طبقات
زیرین استفاده گردد.

دیوارها ،ایوانها و

گسترش و شفاف نمودن سمت جنوب ساختمان جهت حداکثر استفاده از تابش آفتاب در زمستان
قراردادن ایوان و یا سایه بان بر روی پنجرههای جنوبی جهت جلوگیری از نفوذ تابش آفتاب به داخل ساختمان در تابستان
کاهش سطوح شرقی و غربی ساختمان به منظور کاهش کسب حرارت از خورشید در تابستان

جرم حرارتی و عایق

در مناطق فات مرکزی ،نوسان درجه حرارت بین شب و روز زیاد است.
در این مناطق برای ساختمان هایی که به صورت شبانه روز مورد ا ستفاده قرار میگیرند(مانند ساختمانهای م سکونی
،هتلها ،بیمارستان هاو خوابگاهها )،مصالحی با جرم حرارتی زیاد برای احداث کالبد بنا استفاده شود.
بهتر است بخشی از جرم حرارتی در جنوب ساختمان قرار داده شود به گونه ای کهآفتاب زمستان بر روی آن تابش کند و
حرارت روز هنگام برای شب در آن ذخیره شود.
عایق حرارتی بر روی سطح بیرونی پو سته خارجی بنا ن صب گردد.بدین صورت به دلیل جرم حرارتی زیاد،نو سات درجه
حرارت بین شب و روز در داخل بنا کاهش مییابد.
برای ساختمان هایی که به صورت شبانه روزی استفاده نمی شوند(مانند ادارات ،مدارس و سالنهای اجتماعات )و سیستم
حرارتی و یا برودتی برقی به صورت منقطع استفاده میشود،می تون از به جرم حرارتی در داخل بنا صرفنظر نمود.
در این ساختمانها عایق حرارتی در سمت داخلی پوسته نصب شود.بدین ترتیب میتوان فضای داخل بنا را سریغا گرم و
یا سرد کرد و نیازی به کارکرد سیستمهای حرارتی و یا برودتی در طی شبانه روز نمی باشد.

ارتفاع کف بنا نسبت به

احداث زیر زمین در این منطقه مناسب است.
خاک به عنوان جرم حرارتی باعث کاهش نوسان درجه حرارت در زیر زمین میشود.
خاک به عنوان عایق حرارتی باعث کاهش تبادل حرارت بین داخل و خارج بنا میگردد.
احداث گودال باغچه در سمت جنوب بنا باعث استفاده از آفتاب زمستان در زیر زمین میشود.
احداث حوض و فواره و کا شت درختان خزان پ یر ،باعث ایجاد برودت تبخیری در طی ماههای گرم سال در گودال باغچه
میشود.

جمع بندی

با چند تدبیر و راه کار ستتاده در طراحی ستتاختمان که از نظر اجرایی هم پیچیده و مشتتکل نیستتت ،می توان گستتتره
ساختمانهای اقلیمی در مناطق مختلف ک شور را افزایش داد.این راهکارها شامل  -1جهت و شکل بنا  -2بام ساختمان
 -3بدنه ساختمان  -۴جرم حرارتی و عایق حرارتی  -5ارتفاع کف بنا نسبت به سطح زمین

پنچره ها

حرارتی

سطح زمین
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عوامل حفاظت و تولید انرژی در بخش ساختمان
جدول -۴عوامل موگر در حفاظت و تولید انرژی در بخش ساختمان (مفیدی و دیگران)13۹2 ،
حفاظت و تولید انرژی در بخش ساختمان
خصوصیات ساختی

مبنای تیپولوژِی خانهها همراه با جهت گیری رو به سمت جنوب -ایجاد عمق بیشتر جهت بهره گیری از نورخورشید-

جهت گیری

چایهای برای تابش خور شیدی و نفوذ آن از دو جهت –زاویه کمتر از  15درجه نبا شد(.انعکاس نورخور شید و تولید سایه
بیشتر )-

نماهای خورشیدی

استتتتراتییهای انرژی خورشتتتیدی دارای اندازه ک و حجم کمتر در مقیاس با هارمونی و هماهنگی در مستتتاله طراحی و
عملکرد و کانسپت معماری ساختمان میباشد.

فضاهای آستانه ای

بخشهای گلخانهای و حفاظت شده ،فضای داخلی به فضای خارج نفوذ مینماید.فضاهای محصور شیشهای –ایزوالسیون
حرارتی

فرهنگ زندگی
عایق کاری حرارتی

تعادل انرژی بر پایه مصرف انرژی –پتانسل صرفه جویی اقتصادی –تقویت حس مسیولیت و تعامل فردی با بافت اجتماعی
ایزوالسیون حرارتی –بازسازی پوشش کف وسقف-دیوارهای خارجی

سیستمهای گرمایشی

باز نوین سازی سیستم گرمایش –به دست آوردن انرژی خورشیدی ،الزامات درجه حرارت
ن صب اجزای ساختمان –پنجرهها به روز ر سانی شود -سی سم گرمای شی به روز شود-ن صب کلکتورها و جمع کنندههای
خورشیدی –تویه کنترل شده همراه با بازیابی انرژی و حرارت

تهویه و خنک سازی

پوسته ساختمان به صورت محاقطت شده در برابر نفوذ هوا –پخش سیستم تهویه در واحدهای بدون تمرکز مجوزی برایسیستمهای داکتی

بومی سازی سامانههای ارزیابی پایداری برای اقلیم گرم و خشک
برخی سامانهها ،با در نظر گرفتن معیار الویتهای منطقهای ،راهکارهایی در جهت تعمیمپ یری سامانهها ارایه
میدهند .اما در کنار تمام تمهیداتی که در این سامانهها در نظر گرفته شده ،عناصر اقلیمی و خاص هر منطقه
و نیز انطباق شرایط محیطی ،اقتصادی ،بومی و بهرهگیری از متخصصان محلی برای یکسان سازی و انطباق
سامانه بایستی مورد توجه قرار گیرد .از طرف دیگر برخی سامانهها هیچ نسخهی سفارشی برای کشورهای
مختلف دیگر ارایه نمیدهند .اما برای استفاده از برخی طرحهای موجود در آنها میتوان با الگوهای منطقهای
تطبیق و برنامهی جامعی مختص هر منطقه طرح ریزی نمود .در جدول زیر تعدادی از سامانههای ارزیابی
ساختمانهای پایدار منتخب برای اقلیم گرم و خشک عنوان شده است:
جدول -5سامانههای ارزیابی پایدار براساس معیارها و ضرایب وزنی (جمع آوری و با تغییرات توسط نگارندگان)
مجموع

ردیف

نام سامانه

معیارها

1

GRIHA

سایت پایدار /مدیریت آب /مصالح ساختمانی /بهینه سازی مصرف انرژی /مدیریت پسماند/
بهداشت و سامتی /عملیات و نگهداری ساختمان /نوآوری

10۴

2

SVA GRIHA

سایت /انرژی /آب و ضایعات /مواد و مصالح

50

۳

NABERS

سایت سازگار با محیط زیست /حفاظت ازآب /سرو صدا و آکوستیک/انرژی و جو /مدیریت مواد
زایدو زباله/نور وروشنایی /آسایش حرارتی /کیفیت داخل بنا/

100

4

GREEN STAR

مدیریت/انرژی /آب/کیفیت داخلی/حمل ونقل/مصالح /زمین واکولوژی /انتشار گازهای گلخانه ای/
نوآوری

100

5

ESTIDAMA

فرایند توسعه یکپارچه/سیستمهای طبیعی/جوامع قابل زیست/آب/انرژی/مصالح/نوآوری

1۷۷

6

QSAS

جامعه شهری /سایت و مکان پایدار /انرژی/آب /مصالح/کیفیت محیط داخلی /فرهنگ و ارزش
اقتصادی /مدیریت و عملکرد/نوآوری

305

ضرایب وزنی
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7

GPRS

۸

SABA

انتخاب سایت /بهره وری انرژی/بهره وری آب /مصالح /کیفیت محیط داخلی /زباله /اقتصاد/

9

SA GREEN
STAR

مدیریت/کیفیت محیط زیست داخلی /انرژی/حمل و نقل/آب/مصالح/زمین و
اکولوژی/انتشارگازهای گلخانه ای/نوآوری

100

10

( LEEDبا تمهیدات)

انتخاب سایت پایدار/بازدهی آب /موقعیت و حمل و نقل /انرژی و جو /مصالح و منابع /کیفیت
محیط داخلی /ابتکار در طراحی /الویت منطقه ای

110

11

( BREAMبا
تمهیدات)

مدیریت /سامتی و رفاه /انرژی /حمل و نقل /آب /مصالح /پسماند /استفاده از زمین و اکولوژی/
آلودگی /نوآوری

110

سایت پایدارو استفاده از زمین و اکولوژی/بهره وری انرژی/بهره وری آب/مواد و مصالح /کیفیت
محیط داخلی  /مدیریت /

100
100

با توجه به جدول فوق ،میتوان گفت برای ارایهی طرح سامانهای برای ارزیابی ساختمانهای پایدار در اقلیم گرم
و خشک ،بایستی به جامع ترین نوع آن ،و در عین حال بومی سازی شده و کاما اقلیمی توجه نمود که نیازمند
مطالعات و پژوهشهای نظری و میدانی متعددی است تا نتایج حاصله به خوبی مرتفع کنندهی تمامی مشکات
موجود نیز باشد.
پی شنهاد و ارائه راهبرد برای سنجش پایداری در اقلیم گرم و خ شک بر ا ساس نتایج حا صل از
بررسی متون
در این قسمت به پشتوانه مطالعه و بررسی سامانههای ارزیابی منتخب و شناخت و بررسی شاخصههای اقلیم
گرم و خشک و در سر فصلها و معیارهای ارزیابی ،پیشنهاداتی برای طراحی سامانههای اقلیم گرم و خشک ارائه
شده است.
جدول  .۷پیشنهاد و ارائه راهبرد برای سنجش پایداری در اقلیم گرم و خشک (نگارندگان)
سر فصلها و معیارهای ارزیابی پایداری برای اقلیم گرم و خشک
سر فصلها
عوامل محیطی

معیارها
بهره وری انرژی
بهره وری آب
انتخاب سایت پایدار  /زمین و اکولوژی
بهره وری مصالح و حفظ منابع
پسماند
حمل و نقل
آلودگی
بهداشت و ایمنی
فرآیند طراحی محیطی(کلی نگری) طراحی ،ساخت ،نگهداری

عوامل فرهنگی و
اجتماعی

فرهنگ زندگی سبز /فرهنگ و مکان
امنیت
ارتقا کیفی فضاها (با ایجاد فضاهای خوشایند
کیفیت زیبا شناسانه فضا
بهبود سیما و منظر شهری
کیفیت محیط داخلی /سامتی و رفاه
ارائه دستورالعملها و ضوابط در قالب کاربرگ

عوامل اقتصادی

کاهش هزینه چرخه زندگی ،هزینههای ساخت و ساز ،و بازگشت سرمایه
کاهش هزینه چرخه زندگی ،هزینههای بهره برداری ،تعمیر و نگهداری
رشد و حیات اقتصادی پروژه و تاگیر گ اری آن بر اقتصاد محلی
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بهره گیری از مکانیزم هزینه یابی کل زندگی در انتخاب ساختمان
موقعیت و مسائل
محیطی
فرآیندهای طراحی

شناخت کامل بستر اقلیم گرم و خشک (میزان تابش آفتاب ،نوسانات درجه حرارت ،میزان بارندگی و رطوبت ،انواع پوشش
گیاهی و)....
عوامل اقلیمی

بهره گیری بهینه از نور خورشید  /نور پردازی طبیعی
امکان استفاده از تهویه

اقلیمی و منطقه ای

ا فزایش سایه در معابر
استفاده از انرژی گرمایی زمین
استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال
استفاده از سایبانهای متحرک
انتخاب سایت بر روی شیب و سمت جنوب
استفاده از رنگهای روشن و سطوح صیقلی در بدنهها
ماحظات کالبدی

جهت گیری بنا شرقی غربی /جهت گیری مناسب برای یافتن جنوب خورشیدی
استفاده از عناصر معماری بومی در ساختمان
طراحی پانهای متراکم
حجم دهی مناسب به ساختمان (عایقی کارآمد)
درک تاگیر آب و هوا( روشنایی روز در تامین روشنایی ساختمان)
تحلیل شکل ساختمان /یو و ال ./
بهینه سازی پوشش ساختمان(کیفیت ،نفوذ پ یری ،مقاومت در برابر رسانش و میزان شیشه
کاری
کاهش نسبت سطح به حجم

کنترل گرمای بیرونی
فرآیندهای طراحی
بومی و سنتی

طراحی فضاهای باز و نیمه باز /ارتقا کیفی فضاهای بیرونی

استفاده از مصالح بومی موجود در منطقه
توجه به کیفیت اجتماعی و فرهنگی در طراحی

نتیجهگیری
در این مقاله ،مروری کلی از پژوهشها و متون انجام یافته در زمینهی سامانههای ارزیابی در دسترس برای
ارزیابی اگرات زیست محیطی از ساختمانها ارائه شد .سامانههای ارزیابی برای سنجش اگرات زیست محیطی
ساختمانها به عنوان ابزاری فنی عمل میکنند که با اهداف مشخصی طراحی شده اند .این سیستمها در حال
حاضر تاگیر قابل توجهی بر صنعت ساختمان و ساخت و ساز داشته و در نتیجه ،مجموعه وسیعی از امتیازات
طرحهای بزرگ با اهداف و ویژگیهای مختلف برای بهبود پایداری ساختمانها توسعه یافته در نظر گرفته شده
است .هستهی اصلی این کار تجزیه و تحلیل تطبیقی طرحهای گسترده و تثبیت شده است که پیشتر در مقاله
اشاره شده است .شناخت تفاوتها در طرحهای ارزیابی برای درک بهتر ویژگیهای اصلی و شناسایی درست
آنها و نیز پیامدهای احتمالی آن ها نیز از ضروریات دیگر طراحی و برنامه ریزی برای این سامانهها به شمار
میرود.
راه حل دستیابی به ارزیابی و رتبهبندی ساختمانهای پایداردر منطقه خاورمیانه و دیگر کشورها بر اساس
استفاده ازسامانههای ارزیابی و شاخصها و معیارهای ارزیابی سامانههای منتخب ،راه حل مناسبی برای
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ساختمانهای مناطق کشور ایران نمیباشد.ل ا برای ارایهی سیستمی جامع برای اقلیم گرم و خشک ،در جهت
ارایهی سامانهای برای ارزیابی ساختمانهای پایدار ،عاوه بر استفاده و استناد به منابع موجود و سامانههای طرح
ریزی شده که در مقاله اشاره شد ،بایستی تمهیدات منطقهای و بومی و نیز مقررات ملی و الویتهای منطقهای
به همراه ضرایب وزنی تخصیصی متغیرها و شاخصهای هر منطقه به طور خاص بر آنها اعمال گردند تا عاوه
بر بومی سازی امکان پیگیری قانونی و فنی نیز داشته باشند .از جمله مواردی که در سامانهها به طور مشترک
به آنها توجه شده ،سایت پایدار ،مدیریت مصرف انرژی و زباله ،مصالح و مواد مصرفی ،آب ،حمل و نقل و کیفیت
آسایش داخلی فضا است ،که در طراحی سامانههای جدید نیز میباید در کنار تمهیدات اقلیمی و بومی سازی،
به این موارد مهم کاما پرداخته شود.
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Comparative study of texts related to sustainability standards in
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Abstract
In this research, according to the studies of samples of hot and dry climate rating
systems in the world and also hot and dry climate in Iran, all of the issues that are
available in this field are studied and the purpose of this article is to answer this
question that whether these studies can be used to formulate sustainability
standards at the vernacular level of Iranian architecture as well, and how we can
extract and design sustainability indicators and variables of hot and dry climate
based on these texts. Based on this, examples of sustainable standards in the world
for hot and dry climate, such as rating systems (GRIHA, NABERS, GREEN
STAR, SAGREEN STAR, ESTIDAMA, QSAS), as well as hot and dry climatic
condition indicators and sustainability strategies in this climate are investigated
and it is concluded that regional, vernacular , architectural and urban standards in
such systems are quite influential among selected hot and dry climate systems and
we can not necessarily use the world's outstanding systems for hot and dry climate
in Iran. So, to provide a sustainable and vernacular system for this climate, we
should take into account the climatic and regional conditions and priorities as well
as other standards and patterns that are developed and implemented in Iran.
Research objectives:
1- Feasibility study on the development of sustainability standards in Iranian native
architecture based on the studies on the assessment of the sustainability of warm
and dry climate in the world.
2- Understanding how to extrapolate or design indicators and sustainability
variables of Iran's hot and dry climate based on studies on the assessment of the
sustainability of hot and dry climate in the world.
Research questions:
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1- Can we use the study of samples from warm and dry climate sustainability
assessment systems worldwide to develop sustainable standards in Iranian native
architecture?
2. How can we extrapolate and design the indicators and variables of Iran's warm
and dry climate based on the studies of samples from the warm and dry climate
sustainability assessment systems around the world?

Keywords: sustainability indicators, warm and dry climate, sustainable
architecture, sustainable buildings rating, regional criteria.
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