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چکیده 
افزایش بی رویه استفاده بشري از منابع انرژي و لزوم حفظ این منابع 

هاي زیست محیطـی، هاي بعد در کنار جلوگیري از آلودگیبراي نسل
هاي صحیح مصرف انرژي را براي هر کشور در پـی اد سیاستباید ایج

ها گـام داشته باشد. کشورهاي گوناگونی در جهت توسعه این سیاست
اند. کشور ایران نیز باتوجه به برخورداري از منابع غنی انرژي برداشته

هاي سبز را هاي کالن ساختمان سازي با ویژگیطبیعی، باید سیاست
هاي صوص بررسی استانداردهاي جهانی ساختماندارا باشد. در این خ

تواند گام موثري براي نیل به این هدف باشـد. در ایـن مقالـه سبز می
استاندارد معتبر لید با نگرش کاربردي براي یک ساختمان سبز بومی 

هاي مختلف این معیار ارزیـابی شـده مورد بررسی قرار گرفته و جنبه
هاي سـبز بـا توجـه بـه ختمانهمچنین معیاري کیفی براي سااست.

اسالمی در ایران ارائه شده است.-یرانیفرهنگ ا

واژه هاي کلیدي
ساختمان سبز، استاندارد، بررسی کیفی، معیار لید، بهینه سازي

مقدمه
سـاز مقـادیر زیـادي از انـرژي و آب در جهان بخش ساخت وهامروز

ها حدود اختمانسپاکیزه و مواد اولیه را به خود اختصاص داده است.
درصـد انـرژي 40ایران درکنند.جهان را مصرف مییک سوم انرژي

درصد در بخش 71شود. از این میزان در بخش ساختمان مصرف می
درصـد در بخـش 7درصد براي گردش آب و 22خانگی و گرمایشی، 

که در حال این در حالی استشود.مصرف میمصارف عمومی خانگی
درصـد کـل 3تا 5/0هاي نوین در کشور بین انرژيحاضر استفاده از

عـالوه بـر ایـن شـود کـه رقـم پـایینی اسـت.مصارف را شـامل مـی
بـه .اي نیز سهم بسـزایی دارنـدها در تولید گازهاي گلخانهساختمان

یل الکتریکی اي توسط وسادرصد تولید گازهاي گلخانه40ي که طور
. ]1[شوندها تولید میو حرارتی در ساختمان

هـا و بناهـاي تعداد و حجم ساختماندر دنیاي امروز که هر لحظه بر 
هـاي  اطـالع شود، بر اساس آمـار پایگـاهو اداري افزوده میمسکونی

هـاي موجـود درمساحت کل ساختمان،رسانی شهرسازي و معماري
-ها، دریاچـهاعم از رودخانههاي آبیحدود یک ششم از عرصهجهان، 

بـیش از یـک ها را به خود اختصاص داده اسـت.انوسها، دریاها و اقی
اند تا خانه خراب و خشک شده،هاهاي زیرکشت و جنگلچهارم زمین

سـاختمانی بـه کـار جدید بنا شود و دو سوم از مصـالح ايیا کارخانه
و از میان رفتن میـزان يموجب نابود،هاي مختلفرفته در ساختمان

.]1[تزیرزمینی شده اسغیرقابل تصوري از انرژي و منابع
تا چند سـال ادامه یابد،با همین سرعت سرسام آوراین روندچنانچه

زمین تحمل هیچ انسانی را نخواهد داشت، چرا که منـابع آینده دیگر
هـاهـا و اقیـانوسور کامل تمام شده و اثري از جنگلمحدود آن به ط

ه، تضـمین وترین مسالهاي سبز مهمباقی نخواهد ماند. در ساختمان
واند تاست. ساختمان سبز میساکنین تامین سالمت جسمی و روحی 

نجات دهد و بـه ،رسد رو به نابودي استآینده زمین را که به نظر می
فـراهم هاي بعـد فرصـت زنـدگی تـوام بـا آسـایش و آرامـش را نسل
.]1[آورد

ر ساختمان سبز یعنی ساختمانی که کمترین آلـودگی و مداخلـه را د
هاي خاصی داشته و باید ویژگیرده و همچنینزیست ایجاد کمحیط

.]2[کارآمد و زیبا باشد
-مده کاهش مصرف انرژي در ساختمانبا توجه به تحقیقات به عمل آ

،طبـق تحقیقـاتقابلیت تحقق را دارد.%50تا %30هاي سبز حدود 
از کـل آب %12،اکسید تولید شـده در محـیطاز کل کربن دي25%

هاي غیر از کل زباله%60برق مصرف شده و از کل%68،همصرف شد
شود. طبق همـین تحقیقـات در ها تولید میساختمانتوسطصنعتی

بـا تـر اسـت.خانه آلـودهخانه از هواي خارجاغلب موارد هواي داخل 
اي سـبز هـکه ذکـر شـد و همچنـین اهـداف خانـهتوجه به مواردي 

.]2[شوداحساس میها بیشتر ضرورت این نوع از ساختمان
نقـش ،هـاسـاختماناسـتفاده و بازسـازيساخت،طراحی،گیچگون

هـا در بحـث انـرژي این چالشبسزایی در کاهش مصرف انرژي دارد.
اســتاندارهاي جدیــد و گــذار وهــاي جدیــد و اثرنیــاز بــه تکنولــوژي

بـه ینگـاه جـامعچنینیحتاج ساختمان دارد.تجدیدنظر در مورد ما
ها ضرورت ایجاد ساختمان،مصرف انرژي در ساختمانجویی در صرفه

طلبد.با عملکرد باال و مصرف کم انرژي را می
تواند هاي مرتبط میمقررات و استانداردهمانطور که اشاره شد تدوین 

هاي سبز و پایدار داشته باشد.در توسعه ساختماننقش بسزایی 
هـاي ختمانه تجربه بیشتري در زمینـه سـاهاي توسعه یافته ککشور

ی مناســب و مــرتبط بــا اقلــیم معیارهــا و اســتانداردهای،ســبز دارنــد
ند. نگاهی به این اسـتانداردها اغرافیایی و محیطی خود تدوین کردهج

ناسب در جهت رشد و توسـعه هاي مارتواند راه را براي تدوین معیمی
ــاختمان ــبزس ــاي س ــمه ــی از مه ــد. یک ــراهم کن ــران ف ــرین در ای ت



اولین کنفرانس ملی خانه سبز
1392ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، آبان 

2GBC2013-XXXX

باشـد کـه در ادامـه بـه مـی1لیـدساختمان سبز معیار هاياستاندارد
بررسی این معیار پرداخته شده است.

معیار لید
) USGBCهـاي سـبز آمریکـا (شـوراي سـاختماناین معیار توسـط 
تنظیم 1998سال ماه آگوستاولین نسخه آن در.تدوین شده است

4نسـخهآن یعنی نسخهآخرین متعددهاي که پس از بازنگريشده 
.تدوین گردید2013در سال 

دهایی در راسـتاي حمایـت از شامل اسـتاندارلیدگذاري معیار ارزش
باشـد.هاي سبز میساختمانبرداري بهینه درساخت و بهره،طراحی

بان سرمایه را به سـمت محـیط معماران و صاحاین معیار مهندسین،
تـوان یند. با رعایت ضـوابط ایـن معیـار مـکزیستی پایدار هدایت می

وري انـرژي را ست محیطی ساختمان را کاهش و بهـرهاثرات منفی زی
افزایش داد.

هاي مختلف از ساختمان تدوین شـده اسـت. این معیار براي استفاده
گیري و سنجش آن بـراي اما اندازه،پایه و اساس این معیار یکتا است

مناسـب2محـل قرارگیـريمتفاوت اسـت. مـثال هاي مختلف استفاده
در این معیار براي یک مدرسه نسـبت بـه یـک اداره داراي ختمانسا

وزن متفاوتی است.
ل پنج بخش اصلی است:مشالیدمعیار 

-4انرژي و محـیط زیسـت  -3مصرف موثر آب  -2سایت پایدار -1
.کیفیت هواي داخل ساختمان-5منابع و مواد  

در ایـن هـامورد نظر در ساختمان و اهمیـت آنهايبا توجه به آیتم
بـه عنـوان شوند.گذاري میارزش100تا 0ها ازعدد معیار، ساختمان

تیاز در نظـر گرفتـه ام،شودمشاهده می1لهمانطور که در شکمثال 
) 35(وري انـرژياز بهـره) با امتی10(مصرف آبوري شده براي بهره

امتیـاز 10لیـدباشد. همانطور که مشـخص اسـت معیـار متفاوت می
اي در هـاي منطقـهبراي خالقیت در طراحی و الویت100ز تر ااضافه

.]3[نظر گرفته است

١Environmentald(Leadership in Energy anLeed
Design)

٢Site

]3[گذاري هر بخش از ساختمان بر اساس معیار لیدمثالی از ارزش-1شکل
باشـد. هـاي سـبز مـیمعتبرترین معیار در زمینه ساختمانلیدمعیار 
کشورهاي پیشرو در زمینه هاي انگلستان، استرالیا، هند و سایرکشور

اقلـیم جغرافیـایی هایی متناسب با شرایط وهاي سبز معیارساختمان
.]4[دارندلیدهاي بسیاري با معیاراند که شباهتخود تدوین کرده

هـاي است که معیاري کیفی براي سـاختماندر این مقاله سعی شده 
ود. یقینـا اسـالمی در ایـران ارائـه شـ-سبز با توجه به فرهنگ ایرانی

عیـار بررسی کمی مشخصات یک ساختمان سبز براي جامعیت یک م
یابی کیفی به چگونگی دسترسد بررسی اما به نظر می،ضروري است

در اولویت باشد.استانداردهاي یک ساختمان سبز

بررسی چگونگی دستیابی به معیارهاي کیفی در یک ساختمان 
سبز

چگـونگی بخـش 6در ،بزمشخصـه بـارز سـاختمان سـ5با توجه به 
صورت کیفی و کلیدي بررسی شـده بهرسیدن به یک ساختمان سبز

.است

سازيیکپارچه 
کنـد،هاي سبز اقدامات مستقل کفایـت نمـییابی به خانهبراي دست

اگـر چـه بـا .استک نگاه سیستمی نیازمند ی،جهش در این امربلکه 
ن عملکرد خانه سبز تواهاي نه چندان پیشرفته میتوجه به تکنولوژي

هـاي داد اما بـا اسـتفاده از تکنولـوژيافزایشدرصد50الی 30را تا 
.]5[ارتقا بخشید%70توان این عدد را تا برتر می

سازي معیارهاي عملکردیکپارچه
یابی به طراحی یکپارچه و مبتنی بر عملکـرد و همچنـین براي دست

ن طرح (خانـه سـبز) تعریف یک فرایند منطقی براي مصرف کننده ای
هـا و به تعریـف و توسـعه معیارهـا و روشنیاز،در طول دوره مصرف

کــه شــرایط را بــراي اســتفاده بهینــه از انــرژي و هســتیمابزارهــایی 
زمـان و آورده ونین کنترل فرایند به وجـود نگهداري سیستم و همچ

موانع بر سـر راه را بـه حـداقل برسـاند. ایـن سیسـتم پیچیـده بایـد 
در طـول چرخـه و حتی چگی خود را طی فرایند طراحی و اجرا یکپار
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باشـد،مـینوسازي و...دوره مصرف،،که شامل ساختساختمان عمر 
حفظ کند. 

رژي و کـاهش تولیـد جویی چشـمگیر در مصـرف انـبا توجه به صرفه
که در ایـن مرحلـه فنیو غیرفنیوجود مشکالت ،ايهاي گلخانهگاز

شـود. بـراي ست و ضرورت طرح را منکر نمیاوجیهقابل توجود دارد
گونه تنظیم توان سند راهبردي را اینرسیدن به اهداف این مرحله می

کرد:
گیري ناظر بر عملکردهاي اندازهروشها و تدوین معیارالف) 
بینی عملکردتهیه ابزارهایی براي پیشب) 

این هايیکی از بخشهاي اطالع رسانیتوسعه ابزارهاي عملی و مدل
-سازي این امکان را فراهم میاستفاده از ابزارهاي شبیهراهبرد است. 

و ایجـاد شـودشـبکه سـاختمان در سیسـتم وکه قدرت تحلیلد کن
سازي مصـرف انـرژي ابزارهاي شبیه.نیز مرتفع گرددنواقص احتمالی 

ساختمان با توجه به یـک پایگـاه داده وسـیع از فیزیـک سـاختمان،
هاي زیادي محاسبه محاسبات مهندسی که با روشواطالعات اقلیمی

کننـد.سازي میهبیشهاي ساختمان را سیستماند،گیري شدهو اندازه
ر و تراه توسعه خانه سبز را در تمام ابعاد راحت،این پایگاه داده وسیع

کند. تر میبینیقابل پیش
یابی به عملکرد بهتربراي دستاصولیتنظیم ج) 

گیـري انرژي در ساختمان از طریق اندازهکاهش مصرف یابی به دست
-به طور کلـی انـدازهشود. انجام میايمصرف انرژي به صورت لحظه

و آب کنتورهاي گیري مصرف در ساختمان در یک بازه زمانی توسط 
گیري که مصرف انـرژي گیرد. تهیه یک سیستم اندازهصورت میبرق

-ان کارکرد دستگاه انـدازهن زموسایل را به صورت مجزا و فقط تا پایا

نقش بسزایی در تصمیم آگاهانه افـراد در مصـرف انـرژي ،کنديگیر
ها مخرب براي شناسایی نقصگیري غیرهاي اندازهدستگاهعالوهبدارد.

.نیاز استمورد، هاي ساخت و سازو بهبود شیوه
از دیگـر یابی به کاهش مصرف انرژي با توجه به عیـوب پنهـاندست
دهـد در هاي مطالعـه شـده نشـان مـینمونهد این راهبرد است. موار

بازده را فقـط بـا پیـدا کـردن مطبوع،هاي گرمایشی و تهویهسیستم
به رسیدن . کلید ]6[توان افزایش دادمیدرصد20عیوب مکانیکی تا 

گیـري و معیارهـاي عملکـرد بـا اوري ترکیب تکنولوژي انـدازهاین فن
در اجرا و کنترل سیستم بسیار اثـربخش هاي تحلیل است که تکنیک

.خواهد بود
هاي حاضر در طرحبررسی و ارزیابی عملکرد سیستمد) 
تدوین استانداردها ه) 

یکپارچه سازي طراحی
هـاي سـاختمان، قبـل از عملیـات اجـرا سیسـتمتجهیزات و قطعات

بـا شـوند.از آن طبق معیارهاي مجزا سـاخته مـیطراحی شده و بعد
با یک طراحی است کههاي مطالعه شده مشخص شدهنمونهتوجه به 

درصـد70تـا 30را ازجویی در مصرف انـرژي توان صرفهمناسب می
هـا و سیسـتماسـتفاده از جـویی بـا این میزان صرفه.]6[افزایش داد

هـا درها و پنجره،دیوارها،پشت بامقطعات با عملکرد باال و پویا نظیر

بـه عنـوان .یابی اسـتقابل دستحرارتی،ارو... در راستاي مدیریت ب
و مدیریت انرژي طبیعیتهویه، روزروشنایی اگر در یک طراحی مثال

هـاي پیشـرفته بدون استفاده از تکنولوژي،خورشید لحاظ شده باشد
.]5[افزایش داددرصد40جویی انرژي را تا فهتوان بازده صرمی

وجـود هـاي سـبز تمانمـورد از سـاخ6مطالعات انجام شده بر روي 
. ]7[را مشـخص کـرده اسـتطراحی و سـاخت هایی در نتایج تفاوت

را بازده مصرف انرژي داراي عمر مشخصی بوده و ،هاقطعات و سیستم
کربن استفاده از قطعات جدید موجب تولید دهند.تحت تاثیر قرار می

کـه . بـراي اطمینـان از ایـنشـوددر محیط مـیمخربو دیگر اثرات 
باید قطعات م از اعتبار و قابلیت اطمینان خوبی برخوردار است،سیست

، انرژيدر جویی صرفهروند همزمان با نیز مورد استفاده در ساختمان 
همچنین راهکارهاي مناسـبی بـراي حفـظ سـاختمان و .توسعه یابد

اندیشیده شود.افزایش عمر آن

هاي کاهش مصرفروش
ماننـد ،منـابع طبیعـی انـرژيبـا توجـه بـهالف) کاهش بار حرارتی: 

بـه طـور توان مصرف انـرژي را کـاهش داد.انرژي باد میخورشید و
تـوان از انـرژي مـیهاي خورشیديپانلمثال با انتخاب زاویه مناسب

-یا با توجه به جهت وزش باد مـیوه خورشید حداکثر استفاده را برد

از مصـرف حجم وسیعی گرمایش را نسبت به یاتوان سیستم تهویه و 
نیاز کرد.بیانرژي
ذخیره سـازي انـرژي و نور و گرماي خورشید،استفاده از افزایش ب) 

هاي سبز استفاده هاي مهم در بحث خانهبخشیکی از : تهویه طبیعی
در پشـت به طور مثال استفاده از سطوح کدر از سطوح مناسب است.

انرژي بر جذب عالوه تواند ها میدو جداره در پنجرههاي شیشهو بام 
شود. بـا توجـه بـه نیز مانع ورود و خروج گرما از ساختمان ،خورشید

مکـانی و شـکل موقعیـتتـوان اقلیم منطقه و عرض جغرافیایی مـی
اي طراحی نمود کـه تهویـه مطبـوع بـه صـورت ساختمان را به گونه

سـرمایش و طبیعی صورت گرفته و کمترین مصرف انرژي در زمینـه 
وسـایلی کـه از طـرف دیگـر اسـتفاده از .)2نیاز باشد(شکلگرمایش

تواند میرا دارند،انرژي خورشید از مقدار بیشتريسازي قدرت ذخیره
میـزان اگـر هاي گرمایشی کمک کند. البتهبه افزایش کارایی سیستم

ز تقسـیم بین سـاعات شـبانه روانرژيمصرف مصرف در ساعات اوج
زي انرژي براي بازه اوج مصرف نیست. ساشود، دیگر نیاز به ذخیره

]8[طبیعیتهویه طبیعی با استفاده از جریان هواي -2شکل 
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در کــافی وجــود رطوبــت : کــاهش تــاثیرات نفــوذ هــوا و رطوبــتج) 
اما نفوذ هوا و رطوبت ،استضروريساکنینیساختمان براي سالمت

عالوه بر سـالمت سـاکنین رل باشد.به ساختمان باید کامال قابل کنت
اسـتفاده کند. اسب با میزان رطوبت هوا تغییر مینیز متنعمر قطعات 

که رطوبـت را در خـود )3(شکل3هاسوپرهیدروفوبیکماننداز موادي 
.]9[در طول عمر قطعات بسیار موثر است،کنندجذب نمی

]9[کیدروفوبیهسوپروادمعدم نفوذ قطرات آب در -3شکل 

هـا مصـرف برق کشور را سـاختماندرصد 70تقریبا : بهروري اجزاد) 
هـاي صرف سیسـتم،برق مصرفیدرصد زیادي از این .]10[کنندمی

استفاده از شود.مصرف میاوجسرمایشی و تهویه در ساعات و فصول 
تواند به مصرف کمتر انرژي کمک کند. یک یک سیستم هوشمند می

عات اوج یستم هوشمند باید بـا بررسـی شـرایط هـواي اتـاق و سـاس
سرمایشـی مـورد نیـاز را کنتـرل نمایـد. مصرف، سیستم گرمایشی و

در صـورت بـروزباید قابلیت این را داشته باشد کهسیستم همچنین 
اعالم خرابی کند.یابی کرده و عیب،مشکل فنی

تواننـد اربرد اصلی، مـیوسایل عالوه بر کازبعضی: استفاده ترکیبیه)
تـوان هـم بـراي ز داشته باشند. مثال، المـپ را مـیمصارف دیگري نی

یـا از پوشـش روشنایی و هم براي گرمایش در ساختمان به کار برد و
تـا بـار گرمـایی کمتـري از کـردگیاهی به عنـوان سـایبان اسـتفاده 

ساختمان خارج و یا به آن داخل شود.

]11[سایبان گیاهی-4شکل

بـا اسـتفاده از : افزایش استفاده از پتانسیل انرژي و گرمـاي زمـینو)
توان بخشی از گرماي مورد نیاز سـاختمان را از هاي گرمایی میپمپ

٣superhydrophobic materials

تـوان از هاي خاکستري نیز مـیدر بحث تصفیه آبزمین تامین کرد.
ش . استفاده مجـدد از آب خاکسـتري باعـث کـاهکمک گرفتزمین 

شود. در مناطق با آب و هواي هاي سطحی و زیرزمینی میمصرف آب
هـا و خشک که محدودیت منابع آب دارند، اسـتفاده مـؤثر ازایـن آب

بسیار داراي اهمیت است.حفظ آن 
سبز عالوه بـر کـاهش مصـرف ساختمان : وري انرژيتعادل در بهرهو)

-یز تضمین میرا نسالمتی ساکنین،ايانرژي و تولید گازهاي گلخانه
باید یه این نکته توجه کرد که نباید براي کاهش مصرف انـرژي کند.

به عنوان مثال براي کـاهش میـزان آسایش ساکنین را نادیده گرفت.
دیدن کم شود که باعث آسیبها به حدي برق مصرفی نباید نور اتاق

بینایی افراد شود.

مصرف آببهینه سازي 
ــف)  ــر آشــامیدنال ــران آب غی ــا اســتفاده از تصــفیه آبجب ــاي ی ب ه

کـه پـس از شـودمیهایی گفته هاي خاکستري به آبآب:خاکستري
مصرف مجددا بازیابی شده و قابلیت استفاده در مصـارفی بـه غیـر از 

هـر دو از یـک شستشـو، ایران آب آشـامیدنی و درآشامیدن را دارد. 
مصارف هاي خاکستري دراگر از آبشود.تامین میرسانی شبکه آب

-توان در مصرف آب صرفهزیادي میغیرشرب استفاده شود، به مقدار 

د. نموجویی 
: آب آب بارانو تصفیهتوزیع، ذخیرههاي برداشت،توسعه سیستمب) 

هـاي بـا توسـعه سیسـتمباشـد. مـیترین آب خاکستري باران پاکیزه
و سـادهتوان با یـک سیسـتم تصـفیه می،آب بارانبرداشت و ذخیره 

این آب خاکستري را حتی به آب آشـامیدنی ،)3(شکلآوري آنعجم
.تبدیل کرد

]11[سیستم ذخیره آب باران-5شکل

هـا در فاضـالب: براي مدیریت و هـدایت فاضـالبمندنظامتوسعه ج)
هاي مسکونی بـه دو دسـته غیرقابـل اسـتفاده و قابـل اسـتفاده خانه

تـوانمـیاستفاده از یک پوشش گیـاهی مناسـبشوند. بامیتقسیم 
هـاي آب بـه سـفرهی که تصفیه آن امکان پذیر نیسـت راهایفاضالب

. ردزیرزمینی تزریق ک
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مواد کاهش بهره برداري
حمـل وانرژي مواد ساختمان با توجه به مراحلی از قبیل: اسـتخراج،

ی سـاختمان انرژي کل مصرفدرصد60تا 10بین ...ودارينگهنقل،
زیاد انرژي در این مرحله با توجه به هدرروي.]12[شودشامل میرا 

د اولیه سـاختمان برداري از موا، ضرورت کاهش بهرهاز عمر ساختمان
شود.بیشتر نمایان می

اري از مـواد بسـی: مـواد سـاختمانی بـه پسـماندتبـدیلکاهش الف) 
سـاختمانی بـه راندقتـی کـارگران و پیمانکـاساختمانی به دلیل بـی

شوند، که باعث هدرروي مواد اولیه و انرژي بسـیار پسماند تبدیل می
شود.زیادي می

بسیاري از مـواد بازیـافتی : توسعه بازیافت و بازیابی پیشرفته موادب) 
ها ندارند. اگر کیفیـت مـواد بازیـافتی اي در زندگی انسانجایگاه ویژه

شـود و باعـث ن وارد مـیباال باشد به راحتی در چرخه عمر سـاختما
شود.جویی در مصرف انرژي میصرفه

در ساختمان : تتوسعه طراحی قابل تغییر و شیوه جداسازي قطعاج) 
جـایی و تغییرپـذیري سبز باید اجزاء به صورت مجزا و با قابلیت جابه

اي به هر دلیل کـارایی خـود را از دسـت اگر قطعهباال طراحی شوند. 
اي جاي خود را به قطعه دیگري بدهد.نهبدون کمترین هزیداد،

سالمتی ساکنینتامین 
از جملـه متفاوتی براي ایجاد یک ساختمان سـبز وجـود دارد.اهداف 

توان به کـاربري اداري، تجـاري، مسـکونی و .... اشـاره این اهداف می
هواي محیط و،وري بیشتر افراداین شرایط براي بهرهدر تمامی .کرد

الزم براي حفـظ هاياستانداردباید مناسب و داراي درونی ساختمان 
سالمتی و نشاط ساکنین باشد. 

آژانس حفاظت از محیط زیسـت : کیفیت هواي داخل ساختمانالف) 
) بر اساس تحقیقات خود برآورد کرده است که بیش از EPA(جهانی

تهویــه مطبــوعهــاي جهــان داراي کیفیــت پــایین درصــد ســازه30
.]13[هستند
وري کیفیت پـایین هـوا موجـب کـاهش بهـرهحالی است کهاین در

ایـن مطلـب اثـرات اقتصـادي .شـود کارکنان یک اداره یا شرکت می
30دهـد پـس از یـک دوره ها نشان میمهمی به دنبال دارد. بررسی

ساله، ضرري که از هر کارمند به خاطر این مساله بـر پیکـره اقتصـاد 
.]13[باشدمیمزد او درصد دست98سازمان وارد شده حدود 

توانـد براي داشتن هواي مناسب داخل ساختمان راهکارهاي زیر مـی
موثر باشد:

توسعه ابزارهاي تهویه و کنترل هوا -
و پاکیزه کردن هوا سازيتوسعه ابزاهاي فیلتر-
کشی هوااستفاده از اشعه ماوراء بنفش در میکروب-
استفاده از پوشش گیاهی مناسب-
به کمک کامپیوترهاي هواي داخلی تحلیل جریانوسازيشبیه-
گیاهی بر پشت بامپوششایجاد -

بردن ضـریب سـالمتی براي باال: افزایش ضریب سالمتی ساکنینب) 
تواند موثر باشد:ساکنین راهکارهاي زیر می

سالمتارائه بسته آموزشی-
هـاي واگیـر و جلوگیري از سرایت بیمـاريتوسعه راهکارهایی براي -

زاهاي بیماريکاهش امکان انتقال ویروس
يضور میکروب و یـا احتمـال بیمـارمناطقی که احتمال حتوجه به -

.(مانند دستشویی و حمام)بیشتر است
نــه و افــراد زمــان زیــادي از شــبانه روز را در خا: ســالمت روحــیج) 

یـابی بـه آرامـش و کننـد. دسـتساختمان مسکونی خود سپري مـی
توانـد امیـد بـه زنـدگی و کـارایی افـراد را مـیشرایط روحی مناسب

هـا و اسالمی و استفاده از رنگ-ایش دهد. توجه به معماري ایرانیافز
تواند در این امر موثر باشد. برخـی از هاي شاد و نشاط آفرین میطرح

هاي روانی به مـرور نماهاي ساختمان باعث افسردگی و ایجاد بیماري
.]14[شودزمان می

مشکالت ساختردنبرطرف ک
توانـد مـوثر براي فایق آمدن به مشکالت ساخت راهکارهاي زیـر مـی

باشد:
هاي موثر در ساختيتحولی در تکنولوژـ 
توسعه معیارها و ضوابط در ساختـ 
تحلیل درست مالی در کل پروژه ساخت خانه سبزـ 
طراحی ساده و قابل ساختـ 

زیسـت هاي دن به نظامساخت ساختمان در بیشتر موارد آسیب رسان
هاي هوا و گازهاي ، استفاده از منابع انرژي و آبی، نشر آالیندهمحیطی
سازي فاقـد اسـتراتژي همچنین ساختمان.اي را به همراه داردگلخانه
ینروي سـاکنمضـري بـر تـاثیر) اثرات مطلوب زیست محیطیسبز (

دارد.ساختمان

نتیجه گیري
-مـیهاي سبز،ي بین المللی ساختمانگیري ضوابط استانداردهابهره

در بهبود هرچه بیشـتر و بهتـر کیفیـت سـاختمان نقش موثري تواند 
هـاي کـاهش مصـرف، بهینـه سازي، روشیکپارچه داشته باشد. سبز 

، سالمتی ساکنینمواد، تامین کاهش بهره برداري، مصرف آبسازي 
تاندارد و ... از جمله موارد اساسـی اسـفایق آمدن به مشکالت ساخت

بر اسـاس تحقیقـات بـه عمـل آمـده بـراي یک ساختمان سبز است. 
هـاي گونـاگون ایـن رعایـت جنبـهطراحی یک ساختمان سـبز بایـد 

استانداردها به دقت بررسی شود.
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