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 چکیده

سرهای سامانههای در این پژوهش، باتوجه به مطالعات نمونه شک در  سر جهان و ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خ ا

. رفته استگبررسی قرار  کلیه مواردی که در این حوزه موجود است مورد ،مطالعات اقلیم گرم و خشک کشور ایران

نداردهای د برای تدوین اسخختانتوانمی که آیا این مطالعات این مقاله پاسخخب به این پرسخخش اسخخت هدف از نگارش

شد و این که چگونهپایداری در  ساز با شاخصمی سطح بومی معماری ایران نیز کار پایداری های متغیر ها وتوان 

از اسخختانداردهای هایی این اسخخاا، نمونه اسخخاا این متون اسخخت را  یا یراحی نمود. بر اقلیم گرم و خشخخک را بر

 ,GRIHA, NABERSای ارزیابی )همانند سخخخامانه اند،ه در اقلیم گرم و خشخخخک قرار گرفتهپایداری در دنیا ک

GREEN STAR, SA GREEN STAR, ESTIDAMA, QSASمش صات اقلیم ( بررسی شده و همچنین ،

شاخص شک و  ست هاگرم و خ سی قرار گرفته ا ستنتا  و چنین و راهکارهای پایداری در این اقلیم نیز مورد برر  ا

المللی و ارزیابی بینهای و شخخهری در سخخامانه ای، بومی و اسخختانداردهای معماریشخخود که متغیرهای منطقهمی

سامانهنمی منت ب اقلیم گرم و خشک کامال تاثیرگذار بوده و الزاماً یم جهان برای اقل مطرح موجود درهای توان از 

، باید شخخرایا اقلیمی ،بومی و پایدار برای این اقلیم سخخامانه بلکه برای ارایه گرم و خشخخک ایران اسخختفاده نمود،

را مالک  ن تدوین شخخده و در حاا اجرا هسخختندکه در ایرا ییو سخخایر اخخوابا و اسخختانداردهاای منطقههای لویتوا

 .گیری و عمل قرار دادتصمیم

 :اهداف پژوهش

م گرم سنجی تدوین استانداردهای پایداری در معماری بومی ایرانی بر اساا مطالعات ارزیابی پایداری اقلیامکان -1

 .در جهانو خشک 

مطالعات  بر اساا ایران رم و خشکگپایداری اقلیم های ها و متغیرشاخصیراحی است را  یا شناخت چگونگی  -2

 .ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در جهان
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 :سواالت پژوهش

های ارزیابی های سامانهنمونهمطالعات  از ایران بومی معماری در تدوین استانداردهای پایداریتوان برای میآیا  -1

 ؟استفاده نمودپایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان 

های نمونه طالعاترا بر اساا م ایران های پایداری اقلیم گرم و خشکها و متغیرتوان شاخصچگونه می -2

 ؟است را  یا یراحی نمود های ارزیابی پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهانسامانه

 ،پایدارهای رتبه بندی ساختمان ،معماری پایدار ،اقلیم گرم و خشک پایداری،های شاخص واژگان کلیدی:

 .ایمنطقههای شاخص

 مقدمه

ترین توان گفت یکی از مهممی دارد. در واقع هامعماری و شهر گیریو شکلدر تعیین ای نقش گسترده ،اقلیم

به یوری که تأثیر آن در تک تک بناها و عناصر معماری داخلی فضاها و  ،باشدمی اقلیم ،عوامل مؤثر در یراحی

همین امر سبب گردیده . شودمی عالوه بر آن، در تمام تاروپود بافت شهری و همچنین شیوه زندگی انسان، دیده

ض معرر د معماری و شهریبافت ی گیرارچگونگی قرن میاط تبان تا به حاا به ارباستااز دوران  معماراناست که 

)توسلی،  داشته باشندای ی، توجه ویژهشیدرخوژی نری از اگیرهبهری مناسب جهت یزرحیر یلگود و ابان جریا

1380.) 

د در باتابش و جمله از قلیمی اتوجه به عناصر حاکی از آن است که  و تحقیقات متعدد پیشین نیزها نتایج پژوهش

آن از عناصر ن چیدماه نحوو شهر و ها ساختمانتعیین موقعیت ، شهرهابناها و  یکالبد –فضاییر حی ساختاایر

توده و فضا، نقش بسزایی داشته است. پیکربندی و آرایش مناسب فضایی– کالبدی با توجه به شدت و ه خجمل

 در جهت وزش بادهای مطلوب و نامطلوب پرغبار و همچنین شدت و جهت تابش آفتاب میتواند نقش بخه سخزایی

 (.1380)توسلی،  تخساته خشدا کاربران ایرخب بیشتر محیطی سایشآ آوردن همافر یستارا در فضایی تکیفی یتقاار

پایداری اقلیم گرم و خشک در سراسر جهان و مطالعات های سامانههای در این پژوهش، باتوجه به مطالعات نمونه

کلیه مواردی که در این حوزه موجود است مورد بررسی قرار گرفته و هدف از نگارش اقلیم گرم و خشک کشور ایران 

تواند برای تدوین استانداردهای پایداری در سطح بومی می این مقاله پاسب به این پرسش است که آیا این مطالعات

و خشک را براساا این پایداری اقلیم گرم های توان شاخصمی معماری ایران نیز کارساز باشد و این که چگونه

از استانداردهای پایداری در دنیا که در اقلیم گرم و خشک هایی متون است را  یا یراحی نمود. براین اساا، نمونه

پایدار های ساختمانارزیابی های مورد استفاده در جهان که به عنوان سامانههای سامانههمچنین، و  اندفتهقرار گر

 .ررسی خواهند شدباند، در جهان معرفی شده
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 پژوهش پیشینه

به شناخت و « محیطی ساختمانهانامه لید مرجعی برای امتیازدهی زیستآیین»( در 13۹۴نیکروان و عزیزی )

اند. نتایج دهی مواوعات محیطی در این سامانه پرداختهبندی سیستم وزنو نیز بررسی و اولویتبررسی سامانه لید 

تواند نتایج مؤثری المللی در سراسر جهان نمیاین سامانه بین عین به عین استفادهدهد که پژوهش آنها نشان می

به معنای روش  که این سامانه ارزیابیآمده است که  3«سامانه بریم»در پایگاه اینترنتی . از ارزیابی به دست دهد

الگو و مرجعی برای ، تدر کشور بریتانیا تدوین شده اس و باشدسسه تحقیقات ساختمان میؤارزیابی محیطی م

سر فصل مدیریت،  10متشکل از  ،سلسله مراتب ارزیابی آن گردد.های دیگر کشورها قلمداد میتدوین سامانه

سالمتی و رفاه، انرژی، حمل  ونقل، آب، مصالح، پسماند، بوم شناسی و استفاده از زمین و اکولوژی، آلودگی و نوآوری 

با توجه به عدم امکان تعمیم ، مربوط به کشور هند، آمده است که ۴«گریها» سامانه ارزیابی در پایگاه اینترنتی .است

بهتر است که  ،منطقهاقلیمی هر های وجود تفاوت به دلیلهای موجود به تمامی منایق اقلیمی کشور هند سامانه

، سامانه ارزیابی «استاررز و گرین بِنِی»پایگاه اینترنتی در  یک مدا ارزیابی محیطی م تص هر منطقه ارایه شود.

کارایی  -2 وری حداکثر انرژی و جو.میزان بهره -1 سرفصل محیا زیستی ذکر شده است که عبارتند از: 5 5،استرالیا

کیفیت داخلی ساختمان از نظر محیا  -۴ زباله.-مدیریت بر روی مواد زاید -3 و بازدهی آب )حفاظت از آب(.

 زیست. های سازگار با محیاسایت -5 و کیفیت هوا(. نور روشنایی، آسایش حرارتی، اکوستیک، زیستی)سر و صدا،

 6آورد که امکان دریافت امتیاز با مقیاا وجود می ای بهمحصوا یکپارچهای این شرایا را داشته باشد، اگر پروژه

 ,GREENGLOBES) اختمانارزیابی سسامانه  5مقایسه و تحلیل  بهیک پژوهش . ستاره را خواهد داشت

BREEAM, LEED, CASBEE, GREENSTAR) ( پرداخته استSay and Wood, 2008 .) در تحقیق

د که ندهو بازخوردها نشان می هابررسیاند. در این تحقیق، مقایسه شدهسامانه ارزیابی گریها و لید  2دیگری، 

مواد و مصالح  ر رویو کمتر ب هستندسازی مصرف انرژی و مدیریت آب عالقمند محققان بیشتر به بهینه

هایشان ندارند و کنند و به یور کلی، مردم عالقمندانی به نوآوری در خانههای پایدار و نوآوری تمرکز میساختمان

امانه ارزیابی در پژوهش دیگری، چهار س .(Kumar and Sahu, 2015) استآب و انرژی  تاکید اصلی آنها روی

با تمرکز بر اقلیم گرم و خشک مورد بررسی و مقایسه قرار  (LEED, ESTIDAMA, QSAS, AGBC) جهانی

های پایدار، انرژی، آب، های پایدار زیستی که محلگروه اصلی برای ساختمان 5توانیم با این مقایسه، ما می. گرفتند

سیستم  چهاربررسی و مقایسه تحلیلی  .(khogali, 2016) داخلی است را استوار سازیم مواد و کنترا محیا

برای کشورهای در حاا توسعه )نمونه  LEED, CASBEE, BREEAM, GBTOOLبندی بین المللی رتبه

 محیطی و اقتصادی توجه دارند های سبز به سه بعد اجتماعی،ساختمانموردی کشور اردن( نشان داد که 

(Hikmate et al., 2008).  کشور مصر و حداقل و  در سیوا شرایا اقلیمی منطقهیک مطالعه دیگر به بررسی

                                                           
3 http://www.breeam.org 
4 www.grihaindia.org –www.uigbc/gbc 
5 http://www.nabers.com.au-http://www.gbca 



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

 

190 

 

میزان بارندگی و شدت تابش آفتاب و عرض جغرافیایی و عوامل مهم و تاثیر گذار شرایا آب و هوایی در  حداکثر

راه حل اصلی جهت دستیابی به پایداری و رتبه  .پرداخته است گیری و جهت و استقرار بناهای سنتینحوه شکل

ها و معیارهای های ارزیابی و شاخصها ی سبز در منطقه خاور میانه بر اساا استفاده از سامانهبندی ساختمان

های منایق خاورمیانه مانتراه حل مناسبی برای ساخ  ESTIDAMA, LEED, BREEAMهای ارزیابی سامانه

و ای و شرایا آب و هوایی و اجتماعی ارزیابی بر اساا نیازهای منطقههای های سامانهبهتر است گواهینامه .نیست

تماعی برای سنجش و محاسبه ارزیابی در ب ش پایداری اج معیارهای محلی ؛فرهنگی و محیطی و اقتصادی باشد

عملکرد بومی و محلی و استانداردهای  های ارزیابی بر اسااسیستم ،فرهنگ و جامعه ،سنت رفته شود؛در نظر گ

 .(Attia, 2014) دنآن منطقه باش

پایدار در های ساختمان ارزیابیهای مبحث شناخت و بررسی سامانهدرباره  متون مرتبا به پیشینه تحقیق

 ارزیابی اقلیم گرم و خشک و بررسی و مقایسه مواوعی معیارهای اجزای یک یا چند سامانهبا  یکشورهای

 آسیای میانه و آفریقا را شامل ارات، مصر،چون اردن، قطر، امهمبه یور عمده کشورهایی  ،سبزهای ساختمان

که با مشکالت  کندحکایت می ارزیابی پایداری در این کشورهاهای بر عدم وجود سامانه ،د. این امر از یک سونشومی

الگوها و در حاا انجام برای تدوین اوابا و های تالش ،مواجه هستند و از سوی دیگر از جمله بحران آبای عدیده

 دهد.می در این کشورها را نشان استانداردهای پایداری

 روش پژوهش

های ارزیابی های اثرگذار اقلیمی، سامانهو شاخصم یهامفو مرور به بررسی تحلیلی، -مروریرویکردی با  این پژوهش

از ها مفهوم آنو  به معناپردازد، سپس می عوامل مؤثر بر آنهای پایدار در دنیا، و اقلیم گرم و خشک و ساختمان

کرده و بیان در قالب مطالعاتی های م تلف پرداخته و در نهایت سطوح م تلف و عوامل شکل دهنده آن را دیدگاه

نتایجی دارد که بتواند به عنوان  نظر گرفتن مباحث اقلیمی و سازگاری تکنولوژی ابنیه با اقلیم سعی در ارایه با در

های بومی در اقلیم گرم و پژوهشی قابل رجوع برای معماران و یراحان شهری در جهت تدوین و یراحی شاخصه

بندی ی انحصاری برای این اقلیم و برای رتبهای سامانهخشک ایران مورد استفاده قرار گیرد تا امکان ارایه

جود در جهان، از جمله کتب های موسامانه میسر گردد. بررسی منابع و متون موجود در حیطه های پایدارساختمان

باشد. در این پژوهش، منابع به دو دسته کالن و خرد تقسیم ها از اصلی ترین اهداف این پژوهش مینامهو آیین

ها و مجله، س نرانی، پژوهش نامه و رساله و منابع خرد شامل مقاله،منابع کالن شامل کتاب، پایان شوند کهمی

 باشد. موارد دیگر تحقیقاتی می

 بیان مسئله

در عصر مدرن تأمین رفاه جامعه سرلوحه توسعه بود، امّا با مطرح شدن مباحث مربوط به رابطه میان انسان، محیا 

ها و های علمی دانشگاه، مفهوم توسعه پایدار مورد توجه جدّی قرار گرفت. با فعّالیت1۹۷0زیست و توسعه در دهه 

، اصولی 1۹8۷در ساا  سازمان ملل «محیا زیست و توسعه»در کنار کمیسیوِن جهانِی  ان علوم انسانیصمت صص

 (.138۷)نوری فرد و همکاران،  برای توسعه پایدار تعیین گردید
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در معماری،  در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیا زیست ی و اهداف توسعه پایداراربرد مفاهیم پایایک

مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایا اقلیمی منطقه 

ر اساا گفته ریچارد راجرز، که ب یوریه کند. بدهد، بلکه ارتباط متقابل با آن برقرار میخود را تطبیق می

شرایا جدید محیا وفق  ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده و خود را باساختمان

 (.13۹2)محمودی،  کننددهند و بر اساا آن سوخت و سازشان را تنظیم میمی

یبیعت است و شامل قوانین زیر  بر روی محیا، منابع انرژی و ها کاهش آسیبهدف از یراحی این ساختمان

 :باشدمی

 کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید 

 توسعه محیا یبیعی 

 (13۹2)محمودی، سازیرسان بر یبیعت، در صنعت ساختمانحذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب 

زندگی، یراحی جویی در منابع، یراحی برای بازگشت به چرخه بر این اساا اصوا پایداری عبارت است از: صرفه

های ویژه خود را دارند. اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در ها استراتژیبرای انسان، که هر کدام از آن

 بندی شود به شرح زیر است:ردیف بناهای پایدار یبقه

 های فسیلی را به حداقل اصل اوا حفظ انرژی: بنا باید یوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت

 برساند.

  اصل دوم هماهنگی با اقلیم بنا: باید یوری یراحی شود که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث

 هماهنگی داشته و کار کند.

 ای یراحی شوند که میزان استفاده ها بایستی به گونهاصل سوم کاهش استفاده از منابع جدید: ساختمان

داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنای جدید، خود به از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش 

 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.

 ن سایت خود قرار گیرد و با محیا ایراف سن یّت اصل پنجم هماهنگی با سایت: بنا باید با مالیمت در زمی

 داشته باشد.

  اصل ششم کل گرایی: تمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیا

 (.138۹شود، تجسم یابد )سفالیی، زیست سالم می

زیادی های باشند. فرصتها میساختمانامروزه استانداردها، روشی قابل ایمینان برای استفاده در یراحی پایدار 

کاربردن ابزار ه ب یراحی، دارد که شامل؛ کاربرد بهتر دستورالعمل ها وجودب شیدن به یراحی ساختمان برای بهبود

 و ارتقاء ارزیابی و تحقیقات یراحی ای برایگیری از ایالعات اجرایی که پایهها، بهرهسنجش محیطی ساختمان

مراحل یراحی، اجرا، نگهداری و ت ریب که در  ساختمان این است های ارزیابیسامانهاجرایی است. هدف از ایجاد 
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)رواییان و  در آن، ارزیابی نمود ئه دهد که بتوان ساختمان را با معیارهای تعیین شدهاساختمان، استانداردی را ار

 (.13۹۴همکاران، 

باشد های سبز میهای پایدار که مورد تایید شورای  ساختمانزیابی برای ساختمانامروزه در دنیا، دو دسته سامانه ار

های که در میان سامانه باشندها قابل تفکیک به دو دسته سامانه اصلی و سامانه اقتباسی میوجود دارد که این سامانه

های بررسی سامانه ، جهت بررسی انت اب شده است و همچنین درLEEDو  BREEAMاصلی، سامانه ارزیابی 

 ،ESTEDAMAهای ارزیابی کشور امارات متحده عربی،باشد، سامانهارزیابی اقلیم گرم و خشک، که اقتباسی می

؛ اردن، SA GREEN STAR؛ آفریقای جنوبی، NABERS ,GREEN STAR؛ استرالیا، و GRIHAهند، 

SABA  ،و قطرQSASهای رتبه بندی دردنیا نشان داده تم، انت اب شده است. در شکل زیر میزان پراکنش سیس

 شده است.

 
 ولید برییم ازاستانداردهای کننده استفاده کشورهای -1شکل

  

 

 با تاکید بر اقلیم گرم و خشک نیاپایدار دهای ساختمان ارزیابیهای معرفی و بررسی سامانه

با تاکید بر اقلیم گرم و  ،نیامنت ب در دارزیابی های با توجه به انواع سامانه ،این قسمت بر اساا فرآیند پژوهش

از نتایج  (GRIHA, NABERS, GREEN STAR, SA GREEN STAR, ESTIDAMA, QSAS) خشک

های و معیارهای ارزیابی سامانهها به مقایسه تطبیقی سر فصل 1در جدوا  منتج شده است.ها منابع اصلی این سامانه

این  شایان ذکر است که عمدتاً  است. پرداخته شدهافتراق و اشتراک آنها  پایداری به همراه ارایب وزنی آنها و نکات
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بررسی و مقایسه در  لذا این دو سامانه نیز در، انداقتباا شده LEED, BREEAMهای از روی سامانهها سامانه

 نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 )نگارندگان( پایدار در دنیاهای ارزیابی ساختمانهای شناخت سامانه -1جدوا

 معایب مزایا اهداف کلیات نوع سامانه ارزیابی

BREEAM 
http://www.breeam.org / 

متدولوژی ارزیابی محیطی ارائه 

شده توسا موسسه تحقیقات 

باشد که در می ساختمان بریتانیا

برای اولین بار منتشر  1۹۹0ساا 

 .شد

افزایش آگاهی فعاالن 

عرصه ساختمان اعم از 

شاغلین، یراحان مالکین، 

و اجراکنندگان درزمینه 

فواید استفاده از روش 

 پایدارکردن ساختمان

به روز رسانی مداوم 

سیستم و امکان آپدیت 

 ایالعات و تنظیم مجدد

گاهی امکان داشتن 

باالتر برای های هزینه

سازندگان و فعاالن 

 ساخت را در بردارد.

LEED 

)www.usgbc.org  (  
توسا انجمن  2000 در ساا

ساختمان سبز آمریکابنا نهاده 

 شد.

امتیازدهی براساا 

معیارهای موقعیت و 

حمل و نقل، سایت 

پایدار، کارایی آب، انرژی 

و اتمسفر، مواد و منابع و 

نوآوری و کیفیت و توجه 

 منطقه ای  به الویت های

امکان جدانمودن 

براساا ها گواهینامه

کاربری ساختمان و به 

 انیروز رس

گاهی امکان داشتن 

باالتر برای های هزینه

سازندگان و فعاالن 

 ساخت را در بردارد.

GREAN STAR 

http://www.gbca.org.au 
 2003یک ابزار داویلبانه در ساا 

در پاسب به تقااای بازار برای 

رتبه بندی است که بتواند 

یراحی و ساخت محیطی 

ساختمان را ارزیابی کند، 

سبز های ختمانهمچنین برای سا

 کند.می یک زبان مشترک ایجاد

تواند می ابزار ستاره سبز

به تسهیل سازگاری برای 

تغییرات افلیم در فرآیند 

برنامه ریزی با یک روش 

 یکپارچه کمک کند.

این ابزار رتبه بندی 

 6،عملکرد عملیاتی را در 

 مجموعه متاثرارزیابی    

کند و عملکرد می

محیطی ساختمان را 

نماید می ساالنه مش ص

کلیدی رتبه های . جنبه

های بندی مانند سیستم

مدیریت ،مواد و مصالح و 

 استفاده از زمین

 باشد.می

توانایی سنجش عملکرد 

ساختمان برای بقیه 

در بازار ها ساختمان

 محلی

گاهی امکان داشتن 

برای باالتر های هزینه

سازندگان و فعاالن 

 ساخت را در بردارد.
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توانایی داشتن یک روش 

منسجم برای ارزیابی 

 محیطی

 

GRIHA 

www.grihaindia. Org- 

www.uigbc/gbc 

سیستم رتبه بندی بر دو پایه  این

اصلی انرژی و محیا زیست بنا 

شده است و هر سه ساا یکبار 

 گردد.می توسعه و ویرایش

سیستم رتبه بندی ساختمانهای 

سبز در هند یک یرح داویلبانه 

است و به عنوان یک سامانه 

 باشد.می ارزیابی ملی دولت هند

هدف این سیستم رتبه 

به دست آوردن  بندی،

منبع موثر و کارآمد و 

افزایش بهره وری و بازده 

 منابع و کیفیت عمر در

 .هاستساختمان

کاهش مصرف انرژی 

آوردن  بدون پایین 

سطوح آرامش )پرداخت 

هزینه عملیاتی کمتر (، 

کاهش مصرف آب، 

کاهش ت ریب منابع 

یبیعی ،پوشش گیاهی و 

از بین رفتن خاک عالی 

و جلوگیری تا حد امکان 

 از فرسایش خاک

 باشد.می

 عدم توجه به

قدیمی و های ساختمان

 ساخته شده

NABERS 

http://www.nabers.com 
سیستم رتبه بندی ملی محیا 

زیست ساخت و ساز در استرالیا 

است و همچنین متدلوژی ارزیابی 

محیطی ارائه شده توسا موسسه 

 تحقیقات ساختمان در استرالیا

برای 2003باشد.که در ساا می

اولین بار منتشر شده است. با 

استفاده از مقیاا شش ستاره در 

عملکرد زیست محیطی ساختمان 

شود و همچنین می سنجیده

ابزاری جهت امتیازدادن در 

وری از انرژی و بازده هی آب بهره

و مدیریت مواد زائد و کیفیت 

 محیا زیست داخلی می باشد.

باالبردن  برای افزایش و

آگاهی مردم و مسئوالن 

در مورد فواید ساختمان 

کند می به آنها کمک سبز

تا بتوانند به صورت 

موفقیت آمیز و مقرون به 

های فه ای راه حلصر

پایدارسازی را بکار 

بندند.و تمهیداتی جهت 

ساخت های کاهش هزینه

 و باالبردن ارزش سرمایه

وکم کردن مواد زایدی 

که به محل دفن زباله 

نگهداری  و شوندمی برده

بوجود  از انرژی وآب و

تر و آوردن محیطی سالم

 ایمن تر برای ساکنان

کاهش انتشار گازهای   و

 .استای م رب گل انه

هایی که دارای نساختما

باشند، از می تأییدیه نبر

منابع کلیدی به یور 

 موثرتری استفاده

 کنند.می

ها این نوع ساختمان

دارای فضاهای زندگی و 

باشند تری میکاری سالم

که موجب افزایش 

وری و بهبود سالمت بهره

و راحتی کارکنان آن 

 ود.شمی

ها باعث این مزیت

افزایش کیفیت آب و 

هوای ساختمان و موجب 

 کاهش اایعات جامد

شوند، این مزایا بدون می

ها میسر افزایش هزینه

 گردد.نمی

 عدم توجه به

قدیمی و های ساختمان

 ساخته شده

ESTIDAMA 

http://www.gbca.org.au 
 2008این سیستم در ساا 

ریزی شهری توسا انجمن برنامه

( و به یور UPCابوظبی، )

ریزی پایدار المللی برای برنامهبین

شهری در مقیاا وسیع و رشد 

سریع شناخته شده 

یک « ESTIDAMA»است.

کلمه عربی به معنی پایداری 

است، یک توسعه آغازین و ارتقا 

 UPCیافته از 

در  ESTIDAMAباشد.می

( در اولین برنامه در 2008ساا )

در حالی که به وجود 

آوردن یک جامعه متوازن 

رکن، محیا  ۴بر پایه 

زیست، اقتصاد، اجتماع، 

فرهنگ استوار است. 

 ESTIDAMAهدف 

محافظت کردن و غنی 

کردن برابر فیزیکی و 

فرهنگی ابوظبی است، در 

عین حاا ایجاد یک 

کیفیت زندگی همیشه در 

شکل و فرم ساختمان 

مهم در های یکی از جنبه

یراحی در اقلیم گرم و 

خشک است که به یور 

موثر در این سیستم 

ارزیابی در نطر گرفته 

نشده است عوامل 

متعددی وجود 

دارد.موقعیت ساختمان 

:هر موقعیتی شکل 

خاصی از ساختمان را 

 نیاز دارد.

گاهی امکان داشتن 

باالتر برای های هزینه

سازندگان و فعاالن 

 ساخت را در بردارد.

http://www.grihaindia/
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یرامون نوع مناسب خودش برای پ

منطقه خاورمیانه به وجود آمده 

است.یک ابزار اروری برای 

، ESTIDAMAپیشرفت 

بندی مروارید است، سیستم رتبه

م صوص ابوظبی با حمایت 

جامعه، آیین فرهنگی و 

های فرهنگی ابوظبی. همه ارزش

های جدید باید حداقل یک یرح

رتبه مروارید را برای دریافت 

ز ریزی و مجوموافقت برنامه

مقامات و مراجع، به دست 

 : ازESTIDAMAآورند.

حاا پیشرفت برای 

 .ساکنین خودمی باشد

ختمان در کدام اقلیم :سا

منطقه اقلیمی قرار 

دارد.اقلیم گرم  خشک 

, زیرا   U ,L هایشکل

تهویه مناسبی به همراه 

 دارد.

U  مانند برای

و فرم ها بیمارستان

ها برای نمایشگاهای دایره

 مناسب است.

QSAS 

http://www.gbca.org.au 
برای ساخت یک  200۷: از ساا 

سازه محیطی پایدار برای به 

حداقل رساندن تأثیرات م رب 

زیست محیطی، در حین نشان 

ای و دادن نیازهای خاص منطقه

محیطی قطر آغاز شده است. 

محیا سازه به قرار گرفتن در 

معرض آلودگی هوا، آلودگی 

اده از ها و استفشیمیایی و آالینده

زمین، ت لیه سوخت فسیلی، 

تقلیل آب، تقلیل مواد، تأثیرات بر 

سالمتی انسان و تغییر اقلیم 

شود. یرح، ساخت و منجر می

تواند عملکردهای ساختمان می

تأثیرات منفی سازه محیا را 

 کاهش دهد.

توجه به فرآیندهای 

یراحی محیطی، پایداری 

اجتماعی،پایداری 

اقتصادی و فرهنگ و 

 هجامع

در کنار اقلیم و مطالعات 

 بومی

این سامانه ارزیابی در 

مقوله ایمنی و سالمت و 

بهداشتو انتشار آن  

سرفصل مش صی ندارد 

که به نظر میرسد این 

آیتم در اقلیم گرم و 

خشک در جهت 

جلوگیری از انتشار 

گازهای گل انه ای  مهم 

 باشد

گاهی فرم و شکل 

ساختمان مورد ارزیابی 

 گیرد.نمی قرار

.ارتباط فضای درون با 

فضای بیرون از یریق 

و ها یراحی جداره

ارتباط سطح به حجم و 

نقشش و ا امت 

دیوارها و سایه اندازی 

ساختمان و تشعشعات 

خورشیدی و جلوگیری 

از انتقاا حرارت نقش 

مهمی در این اقلیم 

دارد که به یور وااح و 

مسلم در این سامانه در 

 نظر گرفته نشده است .

 

 منتخب   های ارزیابی در سامانه های بررسی  و تحلیل معیارهاو سر فصل

کشور ، گریها، ارزیابی منت ب در اقلیم گرم و خشکهای سامانههای در این قسمت معیارها و سر فصل

امارات در کشور آفریقای جنوبی،.استدما.در کشور  در کشور استرالیا، اا ا گرین استار. هند،.نبرز.وگرین استار.

در کشور  5281در کشور مصرو اا ا ، در کشور قطر و صبا در کشور اردن و.جی پی ار اا. ای اا.ای کیو، متحده

 نشان داده شده است.  2که در جدوا  گیرندمی اسرائیل مورد بررسی و مقایسه با یکدیگر قرار
 

 ,Breeam, Leed, Griha, Green Star, Estidama, Qsas, Sabaارزیابی های بررسی و مقایسه بین سامانه -2جدوا 

Gprs, Si5281  ) نگارندگان(  
 

 های پایدارمنتخب )اقلیم گرم و خشک(های ارزیابی ساختمانسامانه
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BREEA

M 

LEED GRIHA GREN 

STAR 

SA GREEN 

STAR 

ESTIDA

MA 

QSAS SABA GPRS SI528

1 
نام سامانه 

 ارزیابی 

ایاالت  بریتانیا

 متحده

سر  اسرائیل مصر اردن قطر امارات متحده آفریقای جنوبی استرالیا هند

های فصل

 ارزیابی

انت اب  22 15 10,3 51 12 ۹ ۹ 1۷ 10 10

 سایت
 

بهره وری  ۴0 25 23 ۷2 ۴۴ 30 2۴ 35 33 15

 انرژی

بهره وری  6 30 2۷,۷ ۴8 ۴3 15 1۹ 13 11 7

 آب

مواد و  5 10 10,3 2۴ 28 22 10 1۴ 13 5/1۳

 مصالح

کیفیت  18 10 11,8 ۴2 3۷ 28 12 1۴ 16 15

محیا 

 داخلی

 مدیریت 1 10 - 2۴ 13 10 10 2 - 12

 پسماند 2 - 6,۴ - - - - 5 - 5/۸

فرهنگ و  ۷ - - 3۹ 3 - - - 6 -

 اقتصاد

 نوآوری - - - - 3 3 1۷ ۴ 6 10

در خصوص ها دهد که هر یک از سامانهمی ارزیابی نشانهای و معیارهای سامانهها در بررسی و مقایسه بین سر فصل

دهی نسبت به هر آیتم با دیگر سامانه فرق دارد .به یور مثاا سر فصل انرژی در کشور قطر با ت صیص اریب وزن

( دارای %15) کشور بریتانیا با ( دارای باالترین امتیاز و%۴۴( و پس از آن کشور امارات متحده با )%۷2اریب )

و بومی هر کشور ای هر امتیاز به شرایا منطقههای دهد که عمده تفاوتمی باشد. و این نشانمی ین امتیازکمتر

 آن منطقه دارد.های و شاخصها بستگی دارد که نشان از وجود متغیر

لگویی تواند به تدوین انمی منطقه ای،های ها و متغیربا توجه به مطالب فوق بررسی معیارها بدون بررسی شاخص

ارزیابی دارای ساختاری مشابه ی هابسیاری از سامانه جامع جهت ارزیابی منطقه اقلیمی گرم و خشک منجر گردد.

ای و منطقهی هاها و شاخصهستند، اما در قسمت تعریف معیارهای ارزیابی آن سرفصل مورد نظر، ریشه در متغیر

ها لزومی بر ایجاد آن دارد.در واقع وجود این متغیرها و شاخص اقلیمی و بومی و جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی در

 باشد.میهای هر منطقه و کشور سامانه

 بحث و بررسی

روند. ابزاری که هدف آن ارزیابی می به کارها ارزیابی برای سنجش فنی اثرات زیست محیطی ساختمان های سامانه

شهری، عمومی و حتی های توانند پروژهمی ارزیابیهای سامانهساخته شده است. در برخی موارد، این های پروژه

برای ارزیابی رفتار ساختمان پایدار ها این نوع سامانههای روستایی را نیز پوشش دهند. از آنجا که زیرساخت

م تلف آن در مقیاا های بهره وری انرژی و جنبهی در جهت مدیریت پروژهها ریزی شده است، این یرحبرنامه

 شوند. می تعیین شده، نیز به کاربردههای خرد و کالن، با معیارهای دقیق و چهارچوب
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مدون در حاا حاار در تمام جهان در حاا گسترش است ی ریزی شدهها، و فرآیندهای برنامهابتکارات، استراتژی

عملیات پایدارسازی ساخت رشد داشته است. رویکردهای جامعی نیز برای تسهیل انتقاا ای و به یور قابل مالحظه

باشند و تماما می صورت گرفته است و به یور مداوم در حاا توسعه و تکمیلها و سازها و حتی بازسازی ساختمان

روند. می بر محیا زیست و انسان پیشها در جهت به روزسازی ساختارهای ساختمانی برای کاهش تاثیرات منفی آن

برابر و جمعیت  5جهانی در جهت رشد اقتصادی های ، فعالیت2050فته، تا ساا انجام یاهای بینیبا توجه به پیش

افزایش خواهد یافت. مصرف انرژی به حدود سه برابر افزایش خواهد یافت و سهم صنعت  %50جهان بیش از 

 ساختمان از این مقدار قطعا درصدی قابل توجه خواهد بود.

 ایمنطقههای اساس الویت ارزیابی بری هاالزام به بومی سازی سامانه

پایدار، بومی های ارزیابی ساختمانهای هدفمند کردن سامانههای به یوری که پیش از این اشاره شد، یکی از روش

م تص هر کشور و هر اقلیم است. متولیان صنعت ساختمان، مدت هاست ای منطقههای سازی و یراحی سامانه

 کرده اند. ها و واع قوانینی در جهت بهبود کیفیت ساختمانشروع به کنترا و اصالح ساخت و سازها 

نظام مند برای بهبود و های توان چهارچوبمی بومی و اقلیمی خودهای با توجه به زیرساختای برای هر منطقه

 نیز حاصل شده است وهایی حتی در تمام دنیا اتفاق نظرها ارایه نمود که در برخی از چهارچوبها وری آنبهره

مناسب و اقدامات الزم برای ایجاد های متعهد به اهداف زیست محیطی، استراتژیهای حتی در میان سازمان

پایدار انجام یافته است. با توجه به این مهم، تاثیر صنعت ساختمان و معماری های موثر در ساختمانهای فعالیت

ت است و با در نظر گرفتن این که پایداری یک مفهوم پایدار نیز بسیار حایز اهمیی در ایجاد پتانسیل باالی توسعه

ی ارزیابی، یکی از مسایل عمدههای توان گفت که سامانهمی با ارزش و در عین حاا بسیار وسیع و پیچیده است،

رود و باعث افزایش کیفیت زندگی مردم در یک محیا سالم با شرایا اجتماعی و اقتصادی و می پایداری به شمار

 گردند.می یدارمحیطی پا
 

 پایداری در اقلیم گرم و خشکهای ضوابط و استاندارد، اثرگذار در تدوین الگوهاهای شاخص

از آن جایی که در بررسی ترکیب معماری و بافت شهری و روستاهای نواحی گرم و خشک عامل آب و هوا در شکل 

لذا بررسی  .(1380 )توسلی، را دارا بوده استدادن منطقی به بافت شهر و ترکیب معماری این اقلیم نقش عمده ای 

معماری این منطقه به لحاظ کالبدی، های و دسته بندی شرایا آب و هوایی این اقلیم و همچنین ذکر ویژگی

نسبت سطح به حجم( و راهکارهای  اثرگذار در اقلیم گرم و خشک )فشردگی،های شناسی و تحلیل و شاخصری ت

م و خشک با توجه به ترکیب معماری و بافت شهری در نواحی گرم و خشک نیز بایستی یراحی پایدار در اقلیم گر

مسکونی قدیم )تیپولوژی های پرداخته شود. همچنین بررسی و ترکیب معماری و بافت شهری و الگوی معماری خانه

کارهای یش و راهجدید در دهه معاصر را به لحاظ کالبد و راه کارهای سرمایش و گرماهای معماری( و ساختمان

موثر در یراحی پایدار به لحاظ )فرم و جهت قرارگیری و نسبت سطح به حجم و ..( در این مواوع بسیار حائز 

کالبدی های ارزیابی اقلیم گرم و خشک در دنیا و لزوم و درک ویژگیهای اهمیت است. با توجه به ارتباط بین سامانه
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مسکونی ایران بر ارورت این مساله نیز های ارزیابی ساختمانهای سامانهمعماری اقلیم گرم و خشک در فرآیند 

محیطی، های منطقه ای معماری اقلیم گرم و خشک از منظر شاخصهای نماید. لذا ابتدا به ارورتمی تاکید

اقتصادی و اجتماعی پرداخته و از یرفی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت تدوین الگوها و اوابا در 

 مسکونی اقلیم گرم و خشک در کشور بایستی بیان گردد.های ارزیابی ساختمانهای سامانه

 اقلیم گرم و خشکهای شناخت و ویژگی

شنی در برخی از های های اقلیمی این منطقه خشکی، کم آبی، گرمای شدید در تابستان به همراه یوفانویژگی

باشد. در بررسی و مطالعه معماری می سرمای شدید در زمستانمواقع ساا و وزش باد در جهات م تلف و همچنین 

توان به معماری مسکن بسیاری از شهرهای فالت مرکزی ایران اشاره نمود که دارای معماری این نوع اقلیم می

باشد. گرایی آن میشاخص اصلی معماری بومی این نوع اقلیم، درون .باشندگرا هماهنگ با این نوع اقلیم میدرون

این نوع معماری دارای حیاط مرکزی بوده و اتاقها معموالً در چهار سمت آن واقع شده است و به منظور تهویه 

ها معموالً به صورت گوداا باغچه )در برخی موارد شود فرم حیاطساخته می ای از بنا بادگیرفضای داخلی، در گوشه

 باشند.مسطح( می

شدید همراه با شن و گرمای زیاد در تابستان و سرمای شدید در زمستان ی هاکه دارای یوفان در اقلیم گرم و خشک

کند، به عنوان نمونه در این اقلیم بایستی فرم است، هماهنگی با یبیعت و شرایا محیطی ارورت بیشتری پیدا می

به علت تابش گونه که توایح داده شد  پالن فشرده باشد تا سطوح کمتری در مقابل نور خورشید قرار گیرند. همان

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، 

انتقاا دهند و ها یوه، جریان هوای مطبوع را به داخل اتاقکردند تا بدین شمی معماران گذشته از بادگیر استفاده

هوای گرم و آلوده به بیرون فرستاده شود. در واقع بادگیر کار مکش را انجام میداده است، اجرای بادگیر در شهرهای 

زد م تلف منطقه گرم و خشک با توجه به اوااع جوی منطقه و جهت وزش باد متفاوت میباشد به عنوان مثاا در ی

باشد. با می شود و معموالً دارای ارتفاع زیادیمی به علت وزش باد در جهات م تلف، بادگیری چهار یرفه ساخته

توجه به مطالب یاد شده، معماری مسکن در یزد به شکلی بوده تا از انرژی قابل تجدید همچون جریان هوا و نور 

فسیلی شده های که این امر موجب کاهش استفاده از انرژیاستفاده شود ای خورشید به یرز کامالً مناسب و بهینه

 .(1388 )ملت پرست، و بدین یریق پایداری محیا را تضمین کرده است

کند، به یوری که در آب و هوای گرم و خشک مورد می مصالح ساختمانی در هر شرایا آب و هوایی به نوعی عمل

کنان در ساختمان تأثیر زیادی دارد. در این اقلیم مصالح راحتی سا مطالعه نوع مصالح به کار رفته در میزآن

ساختمانی به نحوی باید انت اب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته و از ظرفیت حرارتی باالیی برخوردار 

وب باشند. از جمله مصالحی که سازندگان بنا از آن استفاده میکنند گل و مشتقات آن است و چنانچه سنگ و یا چ

نمایند چرا که این نوع مصالح با آب و هوای خشک یزد را با خاک و گل م لوط می در بناها به کار برده شوند، آن

آید که می تطابق دارد. شایان ذکر است که گل مورد نیاز، از خاک همان محل پس از کودبرداری زمین به دست

انرژی کاهش یابد چرا که دیگر نیازی به صرف انرژی  شود تا با استفاده از مصالح محلی، مصرفمی این امر موجب
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باشد، همچنین ساخت و ساز در هنگام نمی بیشتر به منظور حمل و نقل مصالح از نقاط دیگر به مکان مورد نظر

تولید مصالح، استفاده و دورریزی آن تأثیر سویی بر محیا پیرامون ن واهد داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در امر 

باشد که بتواند در مقابل تابش ای د، ا امت دیوارها باید به گونهباشمی ، ا امت مصالح به کار بردهساخت بنا

همچنین رنگ مصالح به کار برده شده در بنا بایستی روشن باشد تا بتواند مقدار  .یوالنی نور خورشید مقاومت کند

انت ابی در منطقه گرم و خشک  زیادی از انرژی خورشید را منعکس نماید، رنگ روشن خاک بهترین رنگ مصالح

 .(13۹۴ ،دیگران )شکاری نیری و است

 ضوابط و استاندارهای ارزیابی در حیطه مقوالت مرتبط با پایداری در اقلیم گرم و خشک 

را در منطقه اقلیم گرم و خشک از منظر وجوه سه گانه ها درحاا حاار هیچ سامانه ارزیابی پایداری که ساختمان

حوزه میزان مصرف و بهینه سازی پایداری مورد ارزیابی قرار دهد وجود نداشته است و تنها اقدامات موثر در این 

و قوانین اصالح الگوی مصرف انرژی  1۴25۴و1۴253مبحث نوزدهم و استانداردها ملی  انرژی محدود گشته است.

 از این دست اقداماتهایی وری انرژی ایران نمونهتوسا مجلس شورای اسالمی از دوازده فصل و اقدامات سازمان بهره

 باشند.می

باشد میها مرتبا با مواوع پایداری در ساختمانهای لی ساختمان که یکی از دستورالعملمقررات م 1۹مبحث 

مواوع اصلی این مبحث صرفه جویی انرژی است و در پی  منتشر شده است. 13۹2که آخرین ویرایش آن در ساا 

اتی گرمایی، سرمایی، تاسیسهای آن است تا با تعیین اوابا یرح، محاسبه و و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستم

ارایه کند. نکته مهم افزون بر محدود هایی تهویه، تامین آب مصرفی و ... در دو روش کارکردی و تجویزی، راه حل

ی کردن پایداری ساختمان به عایق کاری حرارتی و ریوبتی آن هم در حد بسیار ابتدایی، شموا آن بر دامنه

 .(13۹2، مقررات ملی ساختمان 1۹)مبحث  شودمی کوچکی از بناها را شامل

در زمینه یراحی ها ، برخی از اصوا کلی و توصیه13۹2مقررات ملی ساختمان ویرایش  1۹در کتاب مبحث 

تا ساختمان  االمکان سازگار با اقلیم باشد،شمرد: یراحی معماری ساختمان باید حتیمی ساختمان را به شرح ذیل بر

این رویکرد  گیری نماید و در برابر شرایا نامطلوب اقلیمی محافظت گردد.لوب یبیعی بهرهمطهای از شرایا و امکان

شود تا مقدارانرژی مورد نیاز برای تامین شرایا آسایش حرارتی به حداقل می در یراحی معماری ساختمان موجب

یر فعاا تامین شود. عالوه بر عایق غهای برسد و ب شی از آن، از یریق یبیعی و در اکثر موارد با استفاده از سیستم

 :یبیعی در ساختمان عبارتند ازهای کاری حرارتی، برخی از تدابیر موثر در بهره گیری از انرژی

 گیری ساختمان جهت -

 جانمای فضاهای داخلی -

 حجم و فرم کلی ساختمان  -

 جدارهای نورگذر -

 هاسایبان -

 اینرسی حرارتی جداره ها -
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 تهویه یبیعی  -

مناسب به این معنی است که جدارهای نورگذر جنوبی برای بهره برداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید جهت گیری 

ترین روز ساا. حجم و فرم کلی ساختمان در انتقاا انرژی حرارتی بسیار موثر است. هر قدر نسبت سطح کوتاه در

 1۹)مبحث  ن نیز کمتر خواهد بودرارت ساختماپوسته خارجی ساختمان به زیر بنای آن کمتر باشد، انتقاا ح

 .(13۹2، مقررات ملی ساختمان

عالوه بر احکام مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، برای صرفه جویی در مصرف انرژی درب ش تاسیسات 

و تجهیزات فعاا، و یا غیرفعاا که از منابع انرژی تجدید پذیر؛ مانند ها الزامات به کارگیری سیستم، مکانیکی

 توصیه، متر مربع 2000با زیر بنای بیش از های برند، به خصوص در ساختمانمی و زمین گرمایی، بهرهخورشید 

شود. ودرتجهیزات تامین سرمایی وگرمایی جداسازی فضاهای کنترا شده با فضاهای کنترا نشده بسیار حائز می

 اهمیت است.

گیری مصرف انرژی جهت کنترا گرمایش و سرمایش،  هوشمند؛ استفاده از کنتورهای اندازههای استفاده از سیستم

سرمایش و گرمایش، تامین هوای تازه، های ها، نصب کنترا ترموستات برای پایانهو کانلها کاری حرارتی لولهعایق

 جویی در مصرف انرژیصرفههای کیفیت درز بندی بازشوها، تاسیسات آب گرم مصرفی از موارد مهم در روش

 .(13۹2 مقررات ملی ساختمان، 1۴باشد )مبحث می

برای تامین ب شی از ، روشنایی و انرژی الکتریکی ،در تامین روشنایی الزم استهای در حوزه استفاده از سیستم

خورشیدی به صورت مستقل یا موازی با شبکه سراسری برق بهره گرفت. های انرژی الکتریکی ساختمان، از سلوا

کاهش میزان و یا مدت روشنایی، کنترا خاموش کردن های ا استفاده از سیستمکنترا روشنایی فضاههای سیستم

و کنترا روشنایی محویه و ها روشنایی، شدت روشنایی فضاها، روشنایی محویه و بیرون ساختمان شامل المپ

 .(13۹2 مقررات ملی ساختمان، 13)مبحث، روشنایی فضاها و ... بهره گرفت خار  ساختمان، نصب کنتور و موتورها

ملی انرژی ایران و .... نیز تعدادی از مواردی های نامهها، گواهی برچسب انرژی، آییناستانداردهای ملی، گواهینامه

 اند.هستند که در این زمینه تدوین شده

 بی پایداری در اقلیم گرم و خشکارزیاهای معیارها و سنجش

خشک، میزان مصرف انرژی و آلودگی محیطی و عوامل  در بررسی راه کارهای یراحی ساختمان در اقلیم گرم و

  .ارائه شده است 3ارزیابی دراقلیم گرم و خشک بر شمرد که در جدوا های توان از معیارها و سرفصلمی دیگری را
 (138۴ پایداری بناها در اقلیم گرم و خشک  )قبادیان،معیارهای ارزیابی  -3جدوا

 ساختمان در اقلیم گرم و خشکعنوان منبع : راه کارهای طراحی 

جهت بنا و شکل 

 ساختمان

 یراحی ساختمان رو به جنوب جهت کسب حرارت از آفتاب زمستان باشد.

 یراحی ساختمان رو به باد مناسب تتابستان صورت گیرد.

 از نفوذ باد سرما و باد پر گرد غبار به داخل ساختمان باید جلو گیری شود.

 جهت تهویه عمودی هوای گرم در تابستان استفاده شود. از خرپشته بر روی بام بام

ستان به یبقات  شته ،از آن به عنوان گل انه و انتقاا هوای گرم آن در زم شفاف نمودن دیوار جنوبی خر پ سترش و  با گ

 زیرین استفاده گردد.

و ها دیوارها ،ایوان

 پنچره ها

 استفاده از تابش آفتاب در زمستانگسترش و شفاف نمودن سمت جنوب ساختمان جهت حداکثر 

 جنوبی جهت جلوگیری از نفوذ تابش آفتاب به داخل ساختمان در تابستانهای قراردادن ایوان و یا سایه بان بر روی پنجره
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 کاهش سطوح شرقی و غربی ساختمان به منظور کاهش کسب حرارت از خورشید در تابستان

جرم حرارتی و عایق 

 حرارتی

 مرکزی ،نوسان درجه حرارت بین شب و روز زیاد است. در منایق فالت

ستفاده قرار شبانه روز مورد ا صورت  ساختمان هایی که به  ساختمانمی در این منایق برای  سکونی های گیرند)مانند  م

 (،مصالحی با جرم حرارتی زیاد برای احداث کالبد بنا استفاده شود.ها ،بیمارستان هاو خوابگاهها ،هتل

ب شی از جرم حرارتی در جنوب ساختمان قرار داده شود به گونه ای کهآفتاب زمستان بر روی آن تابش کند و  بهتر است

 حرارت روز هنگام برای شب در آن ذخیره شود.

سات درجه  صورت به دلیل جرم حرارتی زیاد،نو صب گردد.بدین  سته خارجی بنا ن سطح بیرونی پو عایق حرارتی بر روی 

 یابد.می در داخل بنا کاهش حرارت بین شب و روز

اجتماعات (و سیستم های برای ساختمان هایی که به صورت شبانه روزی استفاده نمی شوند)مانند ادارات ،مدارا و سالن

 شود،می تون از به جرم حرارتی در داخل بنا صرفنظر نمود.می حرارتی و یا برودتی برقی به صورت منقطع استفاده

توان فضای داخل بنا را سریغا گرم و می ق حرارتی در سمت داخلی پوسته نصب شود.بدین ترتیبعایها در این ساختمان

 حرارتی و یا برودتی در یی شبانه روز نمی باشد.های یا سرد کرد و نیازی به کارکرد سیستم

ارتفاع کف بنا نسبت به 

 سطح زمین

 احداث زیر زمین در این منطقه مناسب است.

 شود.می حرارتی باعث کاهش نوسان درجه حرارت در زیر زمینخاک به عنوان جرم 

 گردد.می خاک به عنوان عایق حرارتی باعث کاهش تبادا حرارت بین داخل و خار  بنا

 شود.می احداث گوداا باغچه در سمت جنوب بنا باعث استفاده از آفتاب زمستان در زیر زمین

شت درختان خزان پذیر  ساا در گوداا باغچههای ،باعث ایجاد برودت تب یری در یی ماهاحداث حوض و فواره و کا  گرم 

 شود.می

با چند تدبیر و راه کار سخخاده در یراحی سخخاختمان که از نظر اجرایی هم پیچیده و مشخخکل نیسخخت ،می توان گسخختره  جمع بندی

شامل های ساختمان شور را افزایش داد.این راهکارها  شکل بنا  جهت -1اقلیمی در منایق م تلف ک ساختمان  -2و  بام 

 ارتفاع کف بنا نسبت به سطح زمین -5جرم حرارتی و عایق حرارتی  -۴بدنه ساختمان  -3
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 ت و تولید انرژی در بخش ساختمانعوامل حفاظ

 (13۹2، دیگران)مفیدی و   عوامل موثر در حفاظت و تولید انرژی در ب ش ساختمان -۴جدوا

 ساختمانحفاظت و تولید انرژی در بخش 

 -ایجاد عمق بیشتر جهت بهره گیری از نورخورشید -همراه با جهت گیری رو به سمت جنوبها مبنای تیپولوژِی خانه خصوصیات ساختی

شیدی و نفوذ آن از دو جهت ای چایه جهت گیری سایه  15زاویه کمتر از –برای تابش خور شید و تولید  شد.)انعکاا نورخور درجه نبا

 -بیشتر (

انرژی خورشخخخیدی دارای اندازه ک و حجم کمتر در مقیاا با هارمونی و هماهنگی در مسخخخاله یراحی و های اسخخختراتیی نماهای خورشیدی

 باشد.می عملکرد و کانسپت معماری ساختمان

ایزوالسیون –ای شیشهنماید.فضاهای محصور می و حفاظت شده ،فضای داخلی به فضای خار  نفوذای گل انههای ب ش فضاهای  آستانه ای

 حرارتی

 تقویت حس مسیولیت و تعامل فردی با بافت اجتماعی–پتانسل صرفه جویی اقتصادی –تعادا انرژی بر پایه مصرف انرژی  فرهنگ زندگی

 دیوارهای خارجی-بازسازی پوشش کف وسقف–ایزوالسیون حرارتی  عایق کاری حرارتی

 به دست آوردن انرژی خورشیدی ،الزامات درجه حرارت–باز نوین سازی سیستم گرمایش  گرمایشیهای سیستم

ساختمان  صب اجزای  شودها پنجره–ن سانی  شود-به روز ر شی به روز سم گرمای صب کلکتورها و جمع کننده-سی های ن

 تویه کنترا شده همراه با بازیابی انرژی و حرارت–خورشیدی 

پ ش سیستم تهویه در واحدهای بدون تمرکز مجوزی برای –مان به صورت محاقطت شده در برابر نفوذ هوا پوسته ساخت- تهویه و خنک سازی

 داکتیهای سیستم

 

 پایداری برای اقلیم گرم و خشک ارزیابیهای بومی سازی سامانه

 ارایهها پذیری سامانهای، راهکارهایی در جهت تعمیممنطقههای ها، با در نظر گرفتن معیار الویتبرخی سامانه

در نظر گرفته شده، عناصر اقلیمی و خاص هر منطقه و نیز ها دهند. اما در کنار تمام تمهیداتی که در این سامانهمی

گیری از مت صصان محلی برای یکسان سازی و انطباق سامانه بایستی انطباق شرایا محیطی، اقتصادی، بومی و بهره

 سفارشی برای کشورهای م تلف دیگر ارایهی هیچ نس هها ف دیگر برخی سامانهمورد توجه قرار گیرد. از یر

ی تطبیق و برنامهای توان با الگوهای منطقهها میموجود در آنهای دهند. اما برای استفاده از برخی یرحنمی

پایدار منت ب های ارزیابی ساختمانهای ریزی نمود. در جدوا زیر تعدادی از سامانهجامعی م تص هر منطقه یرح

 برای اقلیم گرم و خشک عنوان شده است:
 

 (وری و با تغییرات توسا نگارندگان)جمع آ ارزیابی پایدار براساا معیارها و ارایب وزنیهای سامانه -5جدوا

مجموع  معیارها نام سامانه ردیف

 ضرایب وزنی

1 GRIHA  مصرف انرژی/ مدیریت پسماند/ سایت پایدار/ مدیریت آب/ مصالح ساختمانی/ بهینه سازی

 بهداشت و سالمتی/ عملیات و نگهداری ساختمان/ نوآوری

10۴ 

2 SVA GRIHA 50 سایت/ انرژی/ آب و اایعات/ مواد و مصالح 

۳ NABERS  سایت سازگار با محیا زیست/ حفاظت ازآب/ سرو صدا و آکوستیک/انرژی و جو/ مدیریت مواد

 آسایش حرارتی/ کیفیت داخل بنا/زایدو زباله/نور وروشنایی/ 

100 

4 GREEN STAR  /مدیریت/انرژی/ آب/کیفیت داخلی/حمل ونقل/مصالح/ زمین واکولوژی/ انتشار گازهای گل انه ای

 نوآوری

100 

5 ESTIDAMA 1۷۷ یبیعی/جوامع قابل زیست/آب/انرژی/مصالح/نوآوریهای فرایند توسعه یکپارچه/سیستم 
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6 QSAS  /ارزش  سایت و مکان پایدار/ انرژی/آب/ مصالح/کیفیت محیا داخلی/ فرهنگ وجامعه شهری

 اقتصادی/ مدیریت و عملکرد/نوآوری

305 

7 GPRS  سایت پایدارو استفاده از زمین و اکولوژی/بهره وری انرژی/بهره وری آب/مواد و مصالح/ کیفیت

 محیا داخلی / مدیریت /

100 

۸ SABA  100 انرژی/بهره وری آب/ مصالح/ کیفیت محیا داخلی/ زباله/ اقتصاد/انت اب سایت/ بهره وری 

9 SA GREEN 

STAR 
مدیریت/کیفیت محیا زیست داخلی/ انرژی/حمل و نقل/آب/مصالح/زمین و 

 اکولوژی/انتشارگازهای گل انه ای/نوآوری

100 

10 LEED )انرژی و جو/ مصالح و منابع/ کیفیت انت اب سایت پایدار/بازدهی آب/ موقعیت و حمل و نقل/  )با تمهیدات

 محیا داخلی/ ابتکار در یراحی/ الویت منطقه ای

110 

11 BREAM  با(

 تمهیدات(

مدیریت/ سالمتی و رفاه/ انرژی/ حمل و نقل/ آب/ مصالح/ پسماند/ استفاده از زمین و اکولوژی/ 

 آلودگی/ نوآوری

110 

 

پایدار در اقلیم گرم و های برای ارزیابی ساختمانای یرح سامانهی توان گفت برای ارایهمی با توجه به جدوا فوق،

ترین نوع آن، و در عین حاا بومی سازی شده و کامال اقلیمی توجه نمود که نیازمند خشک، بایستی به جامع

تمامی مشکالت ی نظری و میدانی متعددی است تا نتایج حاصله به خوبی مرتفع کنندههای مطالعات و پژوهش

 وجود نیز باشد.م

پیشنهاد و ارائه راهبرد برای سنجش پایداری در اقلیم گرم و خشک  بر اساس نتایج حاصل از بررسی 

 متون

اقلیم گرم های ارزیابی منت ب  و شناخت و بررسی شاخصههای در این قسمت به پشتوانه مطالعه و بررسی سامانه

های اقلیم گرم و خشک ارائه شده پیشنهاداتی برای یراحی سامانهها و معیارهای ارزیابی، و خشک و در سر فصل

 است.
)نگارندگان( . پیشنهاد و ارائه راهبرد برای سنجش پایداری در اقلیم گرم و خشک۷جدوا   

 و معیارهای ارزیابی پایداری برای اقلیم گرم و خشکها سر فصل

  هاسر فصل معیارها

 عوامل محیطی بهره وری انرژی

 وری آببهره 

 انت اب سایت پایدار / زمین و اکولوژی

 بهره وری مصالح و حفظ منابع

 پسماند

 حمل و نقل 

 

 آلودگی

 بهداشت و ایمنی

 فرآیند یراحی محیطی)کلی نگری( یراحی، ساخت، نگهداری

عوامل فرهنگی و  فرهنگ زندگی سبز/ فرهنگ و مکان

 امنیت  اجتماعی

 )با ایجاد فضاهای خوشایندها ارتقا کیفی فضا

 کیفیت زیبا شناسانه فضا 
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 بهبود سیما و منظر شهری

 کیفیت محیا داخلی/ سالمتی و رفاه

 و اوابا در قالب کاربرگها ارائه دستورالعمل

 عوامل اقتصادی ساخت و ساز، و بازگشت سرمایههای کاهش هزینه چرخه زندگی، هزینه

 تعمیر و نگهداری، بهره برداریهای زندگی، هزینهکاهش هزینه چرخه 

 رشد و حیات اقتصادی  پروژه و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد محلی

 بهره گیری از مکانیزم هزینه یابی کل زندگی در انت اب ساختمان

ریوبت، انواع پوشش شناخت کامل بستر اقلیم گرم و خشک )میزان تابش آفتاب، نوسانات درجه حرارت، میزان بارندگی و 

 گیاهی و....(
موقعیت و مسائل 

 محیطی

طراحی های فرآیند عوامل اقلیمی بهره گیری بهینه از نور خورشید / نور پردازی یبیعی

 امکان استفاده از تهویه اقلیمی و منطقه ای

 ا فزایش سایه در معابر 

 استفاده از انرژی گرمایی زمین

 ظرفیت حرارتی باالاستفاده از مصالح با 

 های متحرکاستفاده از سایبان 

 انت اب سایت بر روی شیب و سمت جنوب

 هاهای روشن و سطوح صیقلی در بدنهاستفاده از رنگ

 مالحظات کالبدی جهت گیری بنا شرقی غربی/ جهت گیری مناسب برای یافتن جنوب خورشیدی

 ساختماناستفاده از عناصر معماری بومی در 

 های متراکمیراحی پالن

 حجم دهی مناسب به ساختمان )عایقی کارآمد(

 درک تاثیر آب و هوا) روشنایی روز در تامین روشنایی ساختمان(

 تحلیل شکل ساختمان/ یو و اا /.

بهینه سازی پوشش ساختمان)کیفیت، نفوذ پذیری، مقاومت در برابر رسانش و میزان شیشه 

 کاری 

 کاهش نسبت سطح به حجم

 کنترا گرمای بیرونی یراحی فضاهای باز و نیمه باز/ ارتقا کیفی فضاهای بیرونی 

فرآیندهای طراحی  استفاده از مصالح بومی موجود در منطقه  

 توجه به کیفیت اجتماعی و فرهنگی در یراحی بومی و سنتی

 

 گیرینتیجه

های ارزیابی در دسترا برای ارزیابی ی سامانهها و متون انجام یافته در زمینهپژوهشدر این مقاله، مروری کلی از 

ها های ارزیابی برای سنجش اثرات زیست محیطی ساختمانها ارائه شد. سامانهاثرات زیست محیطی از ساختمان

در حاا حاار تاثیر قابل ها این سیستم کنند که با اهداف مش صی یراحی شده اند.به عنوان ابزاری فنی عمل می

های بزرگ با اهداف توجهی بر صنعت ساختمان و ساخت و ساز داشته و در نتیجه، مجموعه وسیعی از امتیازات یرح

ی اصلی این کار ها توسعه یافته در نظر گرفته شده است. هستههای م تلف برای بهبود پایداری ساختمانو ویژگی
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ها ترده و تثبیت شده است که پیشتر در مقاله اشاره شده است. شناخت تفاوتهای گستجزیه و تحلیل تطبیقی یرح

ها نیز ها و نیز پیامدهای احتمالی آنهای اصلی و شناسایی درست آنهای ارزیابی برای درک بهتر ویژگیدر یرح

 رود.ها به شمار میاز اروریات دیگر یراحی و برنامه ریزی برای این سامانه

های پایداردر منطقه خاورمیانه و دیگر کشورها بر اساا استفاده بندی ساختمانبه ارزیابی و رتبه راه حل دستیابی

های منایق های منت ب، راه حل مناسبی برای ساختمانها و معیارهای ارزیابی سامانههای ارزیابی و شاخصازسامانه

ای برای ی سامانهگرم و خشک، در جهت ارایهی سیستمی جامع برای اقلیم باشد.لذا برای ارایهکشور ایران نمی

های یرح ریزی شده که در مقاله های پایدار، عالوه بر استفاده و استناد به منابع موجود و سامانهارزیابی ساختمان

ای به همراه ارایب وزنی های منطقهای و بومی و نیز مقررات ملی و الویتاشاره شد، بایستی تمهیدات منطقه

سازی امکان پیگیری ها اعماا گردند تا عالوه بر بومیهای هر منطقه به یور خاص بر آنها و شاخصغیرت صیصی مت

ها توجه شده، سایت پایدار، ها به یور مشترک به آنقانونی و فنی نیز داشته باشند. از جمله مواردی که در سامانه

نقل و کیفیت آسایش داخلی فضا است، که در  مدیریت مصرف انرژی و زباله، مصالح و مواد مصرفی، آب، حمل و

 باید در کنار تمهیدات اقلیمی و بومی سازی، به این موارد مهم کامال پرداخته شود.های جدید نیز مییراحی سامانه

 عمناب

 وندیو پ امیگرم و خشک. چاپ چهارم، تهران: انتشارات پ میدر اقل ی(. ساخت شهر و معمار1380محمود ) ،یتوسل

 .نو

چاپ اوا، تهران:  ،یهاشم نیرحسیو ام یزدیا تای. ترجمه آزداریپا یمعمار یهاراهبرد(. 13۹5پائوال ) ،یساس

 .یفرهنگ یانتشارات دفتر پژوهشها

مجموعه مقاالت (. پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی ایران )اقلیم گرم و خشک(. 1382سفالیی، فرزانه )

 .، تهرانسوخت در ساختماندومین همایش بهینه سازی مصرف 

تجلی شاخص های پایداری در معماری اقلیم (. 13۹۴جواد، فرمانی انوشه، روشنک و زینب عطار )شکاری نیری، 

دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی   ،گرم و خشک ایران )نمونه ی موردی: خانه ی مس کاشان(

دائمی  ، همدان، دبیرخانهانرژی و محیا زیست شهری و روستاییو توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، 

  .همایش، دانشکده شهید مفتح
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 دیترجمه سع (.یدر معمار یمیاقل ییراح یهای)استراتژ یمیاقل یباد و نور: یراح د،یخورش(. 13۹3) براون ،یدک

 .چاپ دوم، تهران: انتشارات پرهام نقش ،ییآقا

 .. تهران: انتشارات دانشگاه تهرانرانیا یسنت هیابن یمیاقل یبررس(. 138۴) دیوح ان،یقباد

ترجمه فرزانه  در منایق گرم. یطیمح ستیز یاصوا یراح م،یهمساز با اقل یمعمار(. 138۹هالگر ) لسون،یکاک ن

 .یو معمار یشهر ساز یاتیقیو تحق یتهران: مرکز مطالعات ،ییسفال

 ک.پنجم، تهران: انتشارات خا . چاپیو معمار میاقل(. 138۴) یمرتض ،ییکسما

 .. تهران: انتشارات خاکداریاهداف توسعه پا یدر راستا داریپا ییراح(. 13۹3مهناز ) ،یمحمود

صص.  ،3شماره ، 2دوره ، مجله آرمانشهرهای کویری ایران. (. معماری پایدار در شهر1388ملت پرست، محمد )

121-128. 

 . هاآیین نامه لید: مرجعی برای امتیاز دهی زیست محیطی ساختمان(. 13۹۴مرتضی، عزیزی، آرمینه ) نیک روان،

 .چاپ اوا، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(

 .مقررات ملی ساختمان، تهران 13مبحث (. 138۹هیات تهیه کننده مقررات ملی ساختمان ایران. )

 .مقررات ملی ساختمان، تهران 1۴مبحث (. 138۹هیات تهیه کننده مقررات ملی ساختمان ایران. )

 .مقررات ملی ساختمان، تهران 1۹مبحث (. 138۹هیات تهیه کننده مقررات ملی ساختمان ایران. )
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Comparative study of texts related to sustainability standards in 

hot and dry climate 

Kobra Hassangholinejad Yassori6 

 Seyed Majid Mofidi Shemirani7 

 

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 

                                                           
6 PhD student, Department of architecture, Islamic Azad University, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran. 
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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: 

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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