مروری بر سیستمهای رتبهبندی ساختمانهای سبز با رویکرد معماری پایدار
چکیده
امروزه بخش ساختمان با سرمایهگذاری  40-30درصد از کل منابع اساسی جهان در حال رشد است و صرفهجویی
در انرژی از طریق بهرهوری انرژی در ساختمان به امری ضروری در سراسر جهان تبدیل شده است .همچنین صنعت
ساختمان یک عنصر اساسی برای هر اقتصادی است اما تأثیر قابلتوجهی بر محیطزیست دارد ،بنابراین بازشناسی
جنبههای مختلف پایداری در ساختمانهای سبز میتواند مقولهای قابل تأمل در اینباره باشد .پژوهش حاضر به روش
توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کمی و کتابخانهای انجام شده است .ابتدا اصول ساختمان پایدار بهصورت
کامل مورد بررسی قرار گرفت سپس انواع سیستمهای رتبهبندی مانندGreen ،GBTool ،CASBEE ،BREEAM :
 Globes™ U.S.و ® LEEDمورد بررسی قرار گرفتهاند که طی آن مشخص گردید سیستم رتبهبندی  LEEDنسبت
به دیگر سیستمهای رتبهبندی از رویکرد مناسبتری برخوردار است و در نهایت رویکرد کشورهای مختلف در رابطه
با بهرهگیری از سیستمهای رتبهبندی مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از این است که توسعه پایدار
و ساختوساز ساختمان سبز ،موضوعی جهانی است که میتواند راهحلهای منطقهای را پیدا کند .در واقع ،گرمشدن
آبوهوا و همه مسائل زیستمحیطی که با آن روبرو هستیم جهانی است و هر قاره را لمس میکند ،راهحلهای
دستیابی به یک توسعه پایدار باید مشخصات منطقهای مانند آبوهوا ،مواد اولیه محلی ،بلکه دولتهای محلی را نیز
در نظر بگیرد.
اهداف پژوهش:
.1مروری بر سیستمهای رتبهبندی ساختمانهای سبز با رویکرد معماری پایدار.
.2شناخت عوامل مؤثر بر توسعه پایدار و نقش ساختمانهای سبز.
سؤاالت پژوهش:
.1ابعاد معماری پایداری ساختمانها کدام است؟
.2چه عوامل محیطی در دستیابی به توسعه و معماری پایدار نقش دارند؟
کلیدواژهها :ساختمانهای سبز ،معماری پایدار ،سیستم رتبهبندی ،توسعهپایدار.

مقدمه
ساختمانها تأثیر اقتصادی زیادی بر روی جامعه دارند ،آنها همچنین سهم عمدهای از مصرف مواد و انرژی و
همچنین تولید گازهای گلخانهای محیطزیست ،چه از نظر ملی و چه در سطح جهان را به خود اختصاص میدهند .با
توجه به چنین تأثیر قابلتوجهی از صنعت ساختمان ،رویکرد ساختمان پایدار از پتانسیل باالیی برای کمک به
ارزشمند در توسعه پایدار برخوردار است .پایداری ،مفهومی گسترده و پیچیده است که به یکی از مهمترین موضوعات
صنعت ساختمان تبدیل شده است .ایده پایداری مستلزم ارتقاء کیفیت زندگی است .دستاندرکاران صنعت ساختمان
به دلیل فعالیتهای خود ،به کنترل و اصالح آسیبهای زیستمحیطی توجه کردهاند .معماران ،طراحان ،مهندسین و
سایر افراد درگیر در پروسه ساختمان ،فرصتی بینظیر برای کاهش تأثیرات زیستمحیطی از طریق اجرای اهداف
پایداری در مرحله توسعه یک پروژه ساختمان دارند .صنعت ساختوساز به دنبال کاهش انرژی و اثرات
زیستمحیطی خود بوده است .این جنبش با توسعه سیستمهای صدور گواهینامه سبز مانند سیستمهای رتبهبندی
رهبری در انرژی و طراحی محیط ) ،(LEEDکه توسط شورای ساختمان سبز ایاالتمتحده )(USGBC 2008a
ایجاد شده است ،جنبش چشمگیری پیدا کرد .سیستمهای رتبهبندی ) (LEEDراهنمایی برای اجرای استراتژیهای
طراحی پایدار و ساختوساز و اعطای گواهینامه ساختمان سبز به دلیل استفاده از چنین استراتژیهایی اهداف
پایداری باید با استفاده از یک رویکرد جامع برای تسهیل تصمیمگیری ،به اقدامات عملی مشخص تبدیل شوند.
اگرچه فنآوریهای جدید مانند ساختوساز ساختمان تحقیقات روش ارزیابی محیطزیست )، (BREEAM
ساختمان برای پایداری محیطزیست و اقتصادی ) ، (BEESرهبری در انرژی و طراحی محیطزیست ) (LEEDو غیره،
بهطور مداوم در حال توسعه و بهروزرسانی هستند تا مکمل شیوههای فعلی در ایجاد پایدار باشد .ساختارها ،هدف
مشترک این است که ساختمانها برای کاهش تأثیر کلی محیط ساختهشده بر سالمت انسان و محیط طبیعی
طراحی شدهاند .سیستمهای صدور گواهینامه ساختمان سبز مانند  LEEDو دیگران بهعنوان ابزار آگاهی و بازاریابی
موفق بودهاند و حامیان آنها مزایای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی را از آنها طلب کردهاند .با این حال،
بسیاری از محققان صحت ادعای منافع زیستمحیطی از ساختمانهای دارای گواهی سبز را مورد تردید قرار داده و
از سیستم  LEEDبه دلیل عدم نگرش علمی و چرخه زندگی در ارزیابی اثرات زیستمحیطی و ارزیابی طرحها و
شیوههای جایگزین انتقاد میکنند .با این تفاسیر انجام یک پژوهش بنیادی و کاربردی درخصوص سیستمهای رتبه-
بندی در ساختمانهای سبز میتواند در این راستا راهگشا باشد.
بررسیها در خصوص پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است.
این پژوهش تالش دارد تا با بررسی سیستم رتبهبندی ساختمان سبز در صنعت ساختوساز و شناسایی جنبههای
کلیدی یک منبع برای کمک به توسعه معماری پایدار تدوین کند و اطمینان حاصل شود که تمام اجزای ساختمان
در تمام موارد با بهرهوری  ٪100کار میکند .تحقیقات انجام شده در این حوزه در ارتباط یک فیلد خاص مانند
سیستمهای رتبهبندی بوده است ولی در این پژوهش اصول ساختمان پایدار و ابعاد پایداری ،راهکارهای پایداری و

انواع سیستمهای رتبهبندی بهطور کامل تشریح شدهاند و این پژوهش میتواند مرجع کاملی برای افراد فعال در این
حوزه باشد .همچنین این پژوهش به این پرسش پاسخ میدهد که ابعاد پایداری ساختمانها کدام است؟ و
راهکارهای ساخت ساختمانهای پایدار چیست؟ در همین راستا با بررسی سیستمهای رتبهبندی ساختمانها به این
پرسش پاسخ میدهد که کدام سیستم رتبهبندی قابل قبولتر و کاربردیتر هست و دالیل کشورهای مختلف جهت
بهرهگیری از سیستمهای رتبهبندی را شفاف مینماید.
نتیجهگیری
در این پژوهش عوامل پایدارسازی ساختمانها موردبررسی کامل قرار گرفت که در نهایت  7عامل کلیدی پایدارسازی
طبق مقاالت و مطالعات گذشته بیان شد و در ادامه با بررسی انواع سیستمهای رتبهبندی در این پژوهش مشخص
گردید که سیستم رتبهبندی  LEEDبهترین سیستم و همچنین مورد تأیید اکثر کشورها است .توسعه پایدار و
ساختوساز ساختمان سبز موضوعی جهانی است که میتواند راهحلهای منطقهای را پیدا کند .در واقع ،اگر گرم
شدن آبوهوا و همه مسائل زیستمحیطی که با آن روبرو هستیم جهانی است و هر قاره را لمس میکند ،راهحلهای
دستیابی به یک توسعه پایدار باید مشخصات منطقهای مانند آبوهوا ،مواد اولیه محلی ،بلکه دولتهای محلی را نیز
در نظر بگیرد .دانش و ظرفیت شرکتهای محلی هر راهحلی که در یک کشور قابلاستفاده باشد ممکن است در
کشور دیگر سازگار نباشد .به همین دلیل است که سازمانهای ساختمانهای سبز ،اگر میخواهند مجوزهای خود را
به خارج از کشور صادر کنند ،باید مرجع خود را با بازار موردنظر تطبیق دهند ،مانند  BREEAMدر نروژ ،یا بهعنوان
مثال  LEEDدر اروپا .بخش ساختوساز ساختمانهای سبز در جهان در حال تحول مداوم است و میتوان امیدوار
بود که طی چند دهه ساختمان سبز و بهطورکلی توسعه پایدار به استاندارد ساختوساز تبدیل شود و نهتنها یک
استثنا برای سالمتی زمین و بشر.
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