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 چكیده

 در عموما  آن یهاشاخص و شود، می استفاده محله یا ساختمان در پایداری ارزیابی منظور به معموال شهری گواهینامه هایسیستم

 عنوان به. پردازدمی شهری  تمدیری هایفعالیتهای به کمتر و باشدمی متمرکز عمران مهندسی هایفعالیت به مربوط ساز و ساخت مسائل

 که داده توسعه و ایجاد را جدیدی شهری گواهینامه سیستم " آلمان در پایدار سازی ساختمان شورای " مسئله این با مقابله برای تالشی

 بهره و ازس و ساخت ریزی،برنامه در فرهنگی اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، جنبه سه به توجه با گواهینامه صدور سیستم این

 شهری گواهینامه های سیستم از نوع سه از ایمقدمه و مختصر ایتاریخچه بر تمرکز با مقاله ایندر . پردازدمی برداری

(DGNB,LEED,BREEAM) بندی رتبه سیستم و ضوابط گواهینامه، صدور انواع صدورگواهینامه، فرآیند شامل که بخش چهار در 

 دو به نیل برای آنها معایب و مزایا همراه به سیستم این مقایسه و تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج ایتنه در. است شده پرداخته باشدمی

ل صحا جنتای . است گرفته قرار بحث مورد "شهری جوامع در پایداری ارزیابی برای ابزاری" و "پایدار شهری توسعه استراتژی" اصلی  هدف

 منطقه هر در پایدار توسعه مفهوم گیری اندازه برای کمی استانداردهای گواهینامه صدور سیستمآن است که  از این مطالعه نشان دهنده

کاربرد  خاص فرایند یک در ها پروژه ارزیابی سیستم این بندی، رتبه سیستم یک و ضوابط از ای مجموعه تعریف  با قابل استفاده بوده و

 سازندگان، طراحان، کاربران، محلی، و ملی های دولت مثال عنوان به مختلف، ایه گروه برای ارزیابیشیوه   این ازاستفاده  همچنین. دارد

 های استراتژی اتخاذ و جامع اهداف شناساییبرای  که گرفت نتیجه توانمی پایان در .باشد مفید تواند می غیره و گذاران سرمایه مالکان،

 و اهداف به نیل و شده، انجام های فعالیت کنترل به منظور  هریش  گواهینامه های سیستم از استفاده اهداف، آن تحقق برای مناسب

 .کندمی تضمین را پایدارشهری  توسعه به رسیدنبرای  هااستراتژی

 DGNB، LEED، BREEAM ،یرامه شهنگواهی سیستم پایدار، توسعه: کلیدی های واژه
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 مقدمه  -1

 و علمی هایشاخه از بسیاری در مفهوم این ورود که آنجا از و استآغاز شده  دهه نود اوایل در پایدار توسعه بررسی مفهوم جدی طور به

 .است شده استفاده مفهوم این تحقق برای شده ارائه مختلف های روشو  تعاریف است، یافته توسعه صنعتی

 به جنبه سه ره که آنجا از تشکیل شده است و اجتماعی و اقتصادی محیطی، شاخص های زیستشامل  اصلی جنبه سه از پایدار توسعه 

 مطالعه مورد( مردم اجتماعی هایفعالیت و پرورش، و آموزش کار، اقامت، محل عنوان به) شهرها چارچوب در و شده تعریف عمده طور

 .اندشده تبدیل پایدار شهری در توسعه پایداری به دستیابی برای اصلی عناصربه  ،ه استگرفت قرار

 بحران) اقتصادی ،(هوا و محلی آب جهانی و تغییرات) محیطی زیست های جنبه تمام در المللی نبی سریع تغییرات از نتیجه یک عنوان به

 کارآمد های مکانیسم توسعه و ایجاد و شهری، پایدار توسعه برای موثر های استراتژی اتخاذ ،(جمعیتی تغییرات) اجتماعی و( اقتصادی

 .هستند اهمیت حائز بسیار جهانی و ملی ای، منطقه سطوح در استراتژی بهبود و پایداری ارزیابی برای

 پایداری برای خاص طور به پایداری گیری اندازه و ارزیابی برای ابزاری عنوان به گواهینامه شهری هایسیستم بر تمرکز با مقاله این

 (DGNB,LEED,BREEAM) یعنی گواهینامه، شناخت سه بررسی و به ابتدا در مقاله این از کلی درنمای .است شده نگارش شهری

ضوابط گواهینامه  و فرآیند ، بندی گواهینامه رتبه سیستم از استفاده با فوق های سیستم مقایسه بعدی بخشدر  پرداخته شده است.

 جوامع در پایداری ارزیابی برای ابزاری" و "پایدار شهری توسعه استراتژی" و راهکار برای گیری به نتیجه نهایت، در صورت گرفته است و

 .اختصاص یافته است "شهری

 پایدار شهرسازی برای گواهینامه صدور های سیستم -2

 اهداف و تعریف - 2-1

 یشهر مناطق و شهرهاکلیدی  نقشو  است کرده نفوذیافته  توسعه کشورهای اجتماعیو  اقتصادی های سیاست در مفهوم پایداری هامروز

 .است باالتر سطوح در پایدار توسعه تحقق برایالزم  شرط پیش شهری یدارپا توسعه پیشرفت در( پایدار توسعه اساس عنوان به)

 :داد توضیح زیر شرح به توان می را رابطه اینکه . دید آخر سطح و اول سطح بین توان می را متقابل رابطه یک ،1 شکل در

 شهری و ای منطقه سطوح رد اهداف و المللی، بین و ملی سطوح در پایدار توسعه اصلی های جنبه و کلی اهداف تعیین. 

 بین و ملی سطوح در نظارت و حمایت محلی، و ای منطقه سطوح در اجرایی های پروژه و کاربردی های استراتژی تعیین 

 .المللی
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 [1] شهری پایدار توسعه برای باال به پایین از و پایین به باال های روش از استفاده: 1 شکل

 هایسیستم گسترش و ظهور در نیاز این. است شهری پایدار توسعه های استراتژی و اهداف ارزیابی رایب نیاز مورد ابزار ،مهم مسئله

ایجاد شده  مختلف، مناطق در و مختلف سطوح در پایدار توسعه عملی های روش و ها استراتژی اهداف، تنوع به توجه با شهری گواهینامه

 مفهوم گیری اندازه برای کمی استاندارد یک و اهداف و ها روش ارزیابی برای ابزاری "شهری گواهینامه هایسیستم"دیگر  بیان بهاست. 

 .است منطقه هر در پایدار توسعه

 یمتفاوت عمل ها گواهینامه حال، این با. گرفت کار به پایدار شهری توسعه های مختلف پروژه و هاساختمان در توان می را ها سیستم این

 بندی درجه ها گواهینامه که حالی در د،نده می نشانرا  ساز و ساخت و توسعه برای الزم شرایط حداقل هاکد. ها می باشندکد ساخت از

 سیستم تعریف در زیر مواردبه .دنده نشان تواند می حداکثررا به صورت  شده تعریف پیش از معیارهای و کیفیت به توجه با را ها پروژه

 :کرد اشاره توان می گواهینامه صدور های

 .است سیستم این در اصلی اجزای که: ها شاخص و معیارها تعریف

 (.شهری پایدار توسعه های جنبه و اهداف) دهدمی شرح جزء به جزءرا به صورت  شده تعیین اهداف جزئیات و اصلی مشخصات :معیار

 قرارگیرد بررسی مورد های شاخص از یتعداد توسط است ممکن معیار هر. دهدمی توضیحرا  گیری اندازه قابل و کمی معیارهای: شاخص

[2] 

 کمی) ارزیابی روش از استفاده دقت به باید بخش این در همچنین .دهد می نشانرا  بندی طبقه از خاص مرزهای :سیستم بندی رتبه

 این نتیجه ایت،نه درود. ش شناخته نیاز مورد معیارهای حداقل واهمیت  حائز معیارهای فاکتور گیری، اندازه برای شاخص( کیفی یا

 .ودش داده نشان هو سادمشخص  طور به باید ارزیابی
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 از تعدادی در معموال بندی رتبه و ارزیابی. گیری می کند را تصمیم تدابیر الزم گواهی و اعطای مراحل :گواهینامه صدور فرآیند

 که .افتد می اتفاق( غیره و ساز، و ساخت ریزی، برنامه و طراحی مثال عنوان به) زندگی چرخه مراحل( شهرستان یک چهارم یا) ساختمان

 و اسناد ،استانداردها ،کاربردی ابزار ارزیابی، سازمان این بر عالوه .شود داده توضیح جزئیات با مشاهدات باید و ارزیابی فرآیند مراحل

 اداری، ساختمان ،مسکونی ساختمان) یارزیاب موضوع اساس بر گواهینامه هایسیستم .دنشو مشخص باید ارزیابی برای نیاز مورد مدارک

 .شودمی بندی دسته( غیره و محله،

 به اخیر های سال در حال این با ،گرفته شده است نظر در ها ساختمان در پایداری ارزیابی هدف با بار اولین برای گواهینامه های سیستم 

 محله در پایداری ارزیابی به زیادی توجه اقتصادی بحران و تیجمعی تغییرات هوایی، و آب تغییرات مناطق، و شهرها نفوذ و اهمیتدلیل 

 معیارهای و ها جنبه تمام شامل که است جزئی کوچکترین ساختمان، و شهر بین سطح عنوان به محله این، بر عالوه. است شده داده

 .می باشد باالتر سطوح در پایدار عهتوس سوی به اولیه های گام محالت در پایدار توسعه تحقق ،بنابراین. است شهری پایدار توسعه

 مهم شهری منطقه یک در ها گروه و مردم همه برای پایداری ارزیابی از حاصل نتایج و گواهینامه های سیستم از استفاده که از آنجای

 :می پردازد (ذینفعان جامعه اصطالح به) گروه این معرفی به زیر شکل. است

 

 

 

 [3] شهری توسعهدر  سهامداران: 2 شکل

  المللی بین/  ملی  گواهینامه های سیستم  -2-2
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 انتخاب های سیستم. شد خواهند معرفی اند شده ارائه پایداری بررسی ها و محله در گواهینامه صدور برایکه  سیستم سه بخش، این در

 :از عبارتند شده

BREEAM - Communities : ترین صدور استفاده پر و ترین قدیمیاز  یکی عنوان بهاهمیت این سیستم از این حیث می باشد که 

 .می باشد گواهینامه

LEED - ND :که می باشد گواهینامه صدور هایسیستم ترین معروفیکی از  عنوان به زیرا است بسیار مهمسیستم  این از درست درک 

 .باشد می اجرا قابل ای گسترده طور به

DGNB - NSQ :در فعال و اروپا صنعتیهای کشوریکی از) آلمان از بار اولین برایمی باشد که  هگواهینامهای سیستم جدیدترین از یکی 

 .مطرح شده است (پایدار توسعه و ساز و ساخت

 است. شده بندی طبقه 2 جدول در سیستم گواهینامه هر به مربوط اطالعات 

 :آورده شده است زیر جدول در که دارد، ودوج گواهینامه صدور دیگر هایسیستم،  سیستم سه این بر عالوه که است ذکر بهالزم 

   گواهینامه هایسیستم معروفترین: 1-جدول

 برای گواهینامه هایسیستم

شهری جوامع  
گواهینامه هایسیستم کشور سال  

BREEAM - Communities 1990 سانگلی  BREEAM 

HQE - Aménagement 1996 فرانسه HQE 

LEED - ND 1998 آمریکا LEED 

CASBEE - UD 2001 ژاپن CASBEE 

Green Star - Communities 2002 یااسترال  Green Star 

DGNB - NSQ 2010 آلمان DGNB 
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  شهری گواهینامه های سیستم بین مقایسه -3

 یمهگواهینا صدور های سیستم منظور این برای. است شده داده اختصاص شهری گواهینامه های سیستم ارزیابی و مقایسه به بخش این

BREEAM، LEED-ND و DGNB NSQ منظور به ابزار این های ویژگیبه معرفی  مقایسه این دررارگرفته اند. قمورد بررسی  انتخاب و 

 انتخاب یا و توصیه برای سیستم بهترین و هدف از آن معرفی از آنها پرداخته شده است یک هر فرد به منحصر معایب و مزایا دادن نشان

 در ها در نظر گرفت سیستم مقایسهدر  توان می را مختلف عواملنمی باشد. از آنجایی که  جهانی استاندارد یک عنوان به سه آن از یکی

صورت گرفته  ضوابط و گواهینامه صدور فرآیند ، ها بندی سیستم درجه اساس برشهری  گواهینامه هایسیستم ارزیابی و مقایسهاین 

 دهد می نشان را ها سیستم سه نای کلی های ویژگی 2شماره  جدول .است

 ها سیستم بندی درجه - 3-1

 ،DGNB در. است هاسیستم بندی درجه برای معیار هر دهیوزن به مربوط تفاوت اولینوجود دارد که  ها سیستم بین  عمده تفاوت سه

نیز  اصلی هایگروهکدام از  هر بنابراین، .است شده گرفته نظر در 3 تا 1 عدد معیار هر برای می باشدکهمعیار هر رزشا دهنده نشان  وزن

می  درصد 22.5 معادل وزن این اصلی گروههر برای وجود دارد اصلی گروه پنج DGNBباشند و از آنجای که در سیستم می وزن دارای

 مختلف هایمکان اساس بر معیارها وزن که است اصلی گروه 8 دارای BREEAM(.دارد ٪10ی معادلوزن که فرآیند کیفیت جز به)باشد 

سیستم  شبیه بیشتر LEED بندی درجه سیستم. است شده گرفته نظر در 1.0 و 0.5 بین معیارها وزن کلی، طور به است. متفاوت نیز

BREEAM نمی  مخصوص وزندارای جداگانه  صورت به اصلی هایگروه. باشدآنها می اهمیت اساس بر مختلف معیارهایدهی وزن در

 آنها اهمیت و اصلی هایگروه ،3 شکل در. باشدگروه می وزن تشکیل دهنده گروه هر در موجود معیارهای وزن و تعداد واقع، در ،باشند

 است شده داده نشان هاسیستم گواهینامه از یک هر برای

 تعریف BREEAM در لزامیا اعتبارات عنوان به و LEED در نیاز پیش عنوان به مسئله این  "باشدمی امتیاز حداقلکسب " در دوم تفاوت

 از برخیشرایط  این. است الزم ها پروژه تمام در امتیاز حداقل آوردن دست به و اجباری شرایط از بعضی که معنی این به ،است شده

 گروه هر در امتیاز حداقل DGNBدر  دارد، وجود DGNB در اجباری معیار هیچاز طرفی . کند می تضمین را پروژه در اساسی عناصر

 که .دارد بستگی هافاکتور همچنینو  هاهواز گر هدمآ دست به نهایی امتیاز از پروژه نهایی بندی درجه شود ومی گرفته نظردر لی اص

 گواهینامه هایسیستم بندی درجه نظام در سوم تفاوتگرفت. نتیجه توانمی را پروژه این اجزای تمامی برای کیفیت سطح حداقلتضمین 

 :دهد می نشان را DGNB و BREEAM، LEED برای امتیاز سطح زیر شکل که. شود می مربوط ختلفم امتیازهای سطح به
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 DGNB رتبه سطح و ،BREEAM، LEED بین مقایسه: 3 شکل

 نهایت در و LEED بعد از آن و باشدمی ها گواهینامه پروژه صدورسیستم برای  دقیقترین کلی طور به DGNB  ،3 شکل به توجه اب

BREEAM حال این با. اشندبمی BREEAM برای که بندی درجه باالترین و گواهینامه صدور برای ها برچسب از استفاده ه دلیلب 

 LEED کلی، طور به باشد.گواهینامه می های سیستم سایر در بندیدرجه از تر مشکل بسیار اند شده ارائه ای ویژه العاده فوق شرایط

 DGNB نهایت در و است ایستاده وسط در BREEAM ،باشدمی گواهینامه های یستمسایر س از تریساده بندیدرجه سیستم دارای

 باشد.می سیستم ترین دقیق و ترین پیچیده دارای

BREEAM Communities LEED - ND DGNB - NSQ  

 روش ایجاد ساختمان تحقیقات

( برای) محیطی زیست ارزیابی

 جوامع

 و انرژی طراحی در رهبری

 توسعه - زیست محیط

 محله

 های ساختمان شورای آلمان

 هایشهر مناطق - پایدار

 جدید

 

 عنوان

 

 
 

 

 لوگو

ساختمان تحقیقات موسسه   

(BRE) 

 سازی ساختمان شورای

متحده ایاالت سبز  

(USGBC) 

 

  سازی ساختمان شورای

 (DGNB) پایدار آلمان

 توسعه

 دهندگان

 انگلستان
 

آمریکا متحده ایاالت  

 

 آلمان
 

مبدا کشور  

تأسیس سال  2011 2009 2009  

o انرژی و هوا و آب o ارتباط و سکونت محل o شناسی بوم کیفیت  
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 [4] گواهینامه صدور سیستم سه کلی نمای: 2 جدول

 گواهینامه صدور فرآیند -3-2

 با دیگر، عبارت به. داردن وجود گواهینامه صدور سیستم سه بین اساسی تفاوت گواهینامه صدور برای نیاز مورد مراحل در کلی، طور به

 گواهینامه صدور به مربوط موسسات به و تکمیل ارزیابی برای نیاز مورد مدارک. شود می آغاز بندیدرجه روند پروژه این در نام ثبت

 این در ست کها ثالث شخص ارزیابی صورت به ارزیابی روش شود.می صادر گواهی ،هامعیار بندیدرجه و بررسی از پس گردد ومی ارسال

. نیست ضروریای  حرفه آموزش مدارک بررسی و ارائه تکمیل، برای که است LEEDسیستم  در تفاوت تنها ؛باشندمی مشابه سیستم سه

 مورد مراحل .است پروژه این برای شایستگیکه نشان از  است شده گرفته نظردر  LEED در ای حرفه اعتبارنامه از استفاده دیگر، سوی از

 :است شده داده نشان زیر جدول در خالصه طور بهگواهینامه  های سیستم این از کدام ره نیاز

o منابع 

o گیری شکل محل 

o نقل و حمل  

o عوامل اجتماعی 

o زیستی تنوع و زیست محیط 

o اقتصاد و تجارت 

o و ساز ساخت 

 هوشمند

o محالت طراحی و الگو 

o سبز های زیرساخت  

o طراحی فرایند و نوآوری 

o ای منطقه اولویت اعتبار 

o کیفیت اقتصادی 

o کیفیت فرهنگی 

  عملکرد و اجتماعی

o کیفیت فنی 

o فرآیند کیفیت 

 

و ضوابط معیار  

o ممتاز 

o عالی 

o خوب خیلی 

o خوب 

o رد 

o پالتین 

o طال 

o نقره 

o مس 

o طال 

o نقره 

o مس 

 

بندی درجه

 سیستم

 

 
 

o ریزی برنامه 

o پروژه اتمام  

o ریزی برنامه 

o ساز و ساخت  

o پروژه اتمام 

o ریزی برنامه 

o ازس و ساخت 

o  پروژه اتمام 

 صدور مراحل

 گواهینامه

  ساختمان تحقیقات موسسه

 

 سازی ساختمان شورای

  سبز

  سازی ساختمان شورای

  پایدار آلمان

 موسسه صدور

  گواهینامه

  و آموزش ثالث، شخص

 BRE طریق از اعتبارگذاری

 جهانی

  و آموزش ثالث، شخص

طریق از اعتبارگذاری  

GBCI 

 آموزش و ثالث، شخص

 DGNB طریق از تبارگذاریاع

 ارزیابی روش

www.breeam.org www.usgbc.org www.dgnb.de سایت 

 اینترنتی
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BREEAM Communities LEED-ND DGNB-NSQ 

(: مرحله یاریموقت )اخت یگواه

 یزیبرنامه ر

 ازپس  : ارسالیینها یگواه

 مرحله ساخت و ساز

موافقت  از شیپ:  یگواه

 مشروط طرح

 پس از: ارسال نهایی یگواه

 حله ساخت و سازمر

 یزیاز برنامه ر شی: پیگواه

 ینامه: بهره برداریگواه

 : سه ماهه، پس از ساخت و سازیگواه

 

 DGNB [5،6،7] و BREEAM، LEED بین گواهینامه صدور فرآیند مقایسه: 3 جدول

 معیارضوابط و  -3-3

 صدور های سیستم بین مقایسه برایا توجه به اینکه ب ،است شده داده توضیح 6 و 5 ،4 شکل در گواهینامه صدور هایسیستم ضوابط

 در مطالعه مورد محله برای پایداری ارزیابی اصلی معیارهای بنابراین،. گیرد قرار استفاده مورد باید مشابه های معیار ،گواهینامه

BREEAM، LEED و DGNB گواهنامه های یستمس سه این مقایسه برای معیار 42 همچنین و اصلی گروه 13 و است گرفته قرار 

 BREEAM  اصلی هایمعیار گروه و ضوابط: 4 شکل

 

 .است شده داده نشان 7 شکل در مقایسه این نتیجه. است شده شناخته 

24%

21%

18%

10%

8%

8%

6%
5%
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 LEED اصلی هایگروهمعیار  و ضوابط :5 شکل

 

 

 DGNB اصلی هایگروهمعیار  و ضوابط: 6 شکل

 

 

40%

26%

25%

5%
4%

                  

              

                         

                     

                      

22%

22%

23%

23%

10%
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 می زیر شرح به که. دنبه ضوابط خاصی دار را بیشتری توجه هاستمسی از برخیمی توان استنباط کرد که  ،7 شکل به توجه با

 :باشد

 

 

 DGNB و BREEAM، LEED هایضوابط و معیارها بین سیستم مقایسه: 7 شکل
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 گیری نتیجه-  4

 و جدید های محل  LEED-NDدر سیستم  .می باشدبیشتر مورد توجه  کارآمد منابع و نقل و حمل  BREEAMدر سیستم 

 و ساخت و مدیریت روند اقتصاد، و کار و کسببه  DGNB NSQو در نهایت در سیستم  ریزی برنامه و طراحی جامعه، موجود

 .استبیش از دیگر معیارها پرداخته شده ساز

 :می توان نتیجه گرفت گواهینامه صدور سیستم از یک هر در ها شاخص و معیارها بررسیاز  زیر کلیدی نکات کلی طور به

 دو از( عیاجتما و اقتصادی محیطی، زیست) پایدار توسعه هایجنبه به یبیشتر توجه DGNBسیستم  معیارهایضوابط و 

 .دارد دیگر گواهینامه سیستم

می  پروژه در ارزیابی معیارهای و شهری ریزی برنامه عناصر و مشترک ریزی برنامه با سازگار بیشتر LEED معیارهایضوابط و 

  .است پذیر امکان سادگی به اجرا درباشد و 

 زیست شرایط به وابسته حال عین دردارد  محیطی زیست شرایط به را توجه بیشترین BREEAMسیستم  معیارهایضوابط و 

 .استپروژه  هر های ویژگی و محیطی

برای  المللی بین سطح در اهمیتپرو  کلیدی نقش دارای گواهینامه صدور های سیستم باال، های مقایسه ینتیجه به توجه با

 سازی آماده مراحل کلی، طور به و توسعه و انطباق برای الزم اقدامات عنوان به اساسی سوال. باشندرا دارا می پایداری توسعه

 را می توان مطرح کرد.  گواهینامه سیستم یکصدور برای 

 توجه به با DGNB و BREEAM، LEED انطباق فرایندو امه گواهین صدور سیستم برای سازی آماده مراحل که در جواب

 :می توان موارد زیر را برشمرد GBC ملی تجارب

 کنونی وضعیت درک •

 ها گروه دولتی غیر یا و دولتی و محلی های سازمان ایجاد •

 استاندارد بهبود و تکمیل حقوقی های مکانیسم توسعه •
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 آموزش و تشویق •

 ها داده اهپایگ تکمیل یا و ایجاد •

 فنی مدارک تهیه •

 یاقتباس گواهینامه صدور سیستم ارائه •

 آزمایشی فاز •

 مانیتورینگ سیستم •

 کنترل برای گواهینامه های سیستم از استفاده اهداف، آن تحقق برای مناسب های استراتژی اتخاذ جامع، اهداف شناسایی

 .باشدمی پایدار توسعه تضمین دستاورد قطعا استراتژی و اهداف اصالح و شده، انجام های فعالیت
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