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  چكیده
در  میاز ساختمان تصور کن یممکن است انرا به عنوان نوع خاص میکنیسبز برخورد م یکه به واژه ساختمان ها یزمان

سبز شامل انواع مختلف مواد و  ی. در واقع ساختمن ها میدانیدر مورد ان نم یا خچهیتار ای اتییجز چیکه ه یحال

از  یشتریشناخت ب میما قصد دار نیمتفاوت است بنابر ا یمولمع یساختمانها ریبا سا زیهستند . ظاهر انها ن زاتیتجه

با  یدانشگاه کیو سپس به  میانتخاب کرد ینقشه بردار یرا برا رستانیدب کی. ما  مینوع  ساختمانها بدست اور نیا

دارد  ودسبز وج یساختمان ها یشاخص برا 9که  میدی. ما فهم میتا اطالعات مربوطه را محاسبه کن میساختمان سبز رفت

 ی،شاخص کاهش د یتیورسیودایروزانه شاخص،شاخص منابع اب ،شاخص ب یانرژ رهی. انها شاخص سبز شاخص ذخ

بود .سپس  یاشغال و فاضالب و شاخص داخل ی،شاخص بهساز یاب نهی،شاخص زم یکربن ،شاخص کاهش الودگ دیاکس

و شاخص منابع  یروزانه انرژ رهیکه شامل شاخص سبز ،شاخص ذخ میانتخاب کرد یبررس یشاخص هارا برا نیما مهمتر

ما ساختمان سبز را به طور کامل  نینوع مواد در ساختمان سبز وجود دارد .همچن نیکه چند میدیبود .هرچند ما فهم یبا

با مفهوم ساختمان سبز اشنا شوند و چرا دولت ها  امروزه  یادیکه افراد ز میدواریما ام یبرس نیا قی. ازطر میکرد یمعرف

ما  طیکه مح میدواریساختمان سبز ما ام یو اجرا رشی. با پذ دهندیسبز انجام نم یتوسعه ساختمانها یبرا یتالش چیه

 روز به  روز بهتر شود.

 و مواد ساختمان سبز ی، شاخص منابع اب یروزانه، انرژ رهیساختمان سبز ، شاخص سبز ، شاخص ذخ : یدیلغات کل

 

  مقدمه -1
 بررسی انگیزه-1-1

 اصطالح این.  کردند ابداع را سبز ساختمان مفهوم بنابراین میدهند نشان محیط از محافظت به زیادی توجه انسانها امروزه

 شد ساخته دبیرستان در جدید اموزشی ساختمانهای یک. است معماری جدید مفاهیم درباره بلکه نمیباشد سبز رنگ معنای به

 ساختمان مفهوم با تا.   کردیم ان  باره در بررسی به شروع ما این بنابر.  بود سبز ساختمان مفاهیم مبنای بر ان وساز ساخت.

 زمین کره از حمایت موجب سبز ساختمانهای چطور که بدانیم داشتیم تمایل همچنین شویم اشنا ان واقعی های کاربرد و سبز

  میشود

  بررسی تاریخچه-2-1

 صرفه،  بازگشت قابل مواد، طراحی برروی اصلی تاکید.  میگیرد بر در را مهمی معماری مفاهیم 21 قرن در ها ساختمان

 نیز زمین کره از همچنین بلکه است مفید انسانها سالمت برای تنها نه میباشد ساختمانها در طبیعی منابع حفظ و انرژی، جویی

 قرن در که میکنیم تشکر پیشرفته کشورهای از.  شد منتشر امریکا و ژاپن در سپس اروپاو در ابتدا تفکر این. میکند محافظت

 ذیربط های سیستم حمایت مورد و معرفی دولت توسط سبز ساخنمان تایوان در مثال برای. شدند جدید معماری حامی 21

 . کرد منتشر را اجرایی یوان 1996 سال در برای ملی کنسول.  گرفت قرار
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 بررسی اهداف-3-1

 ان از کمی افراد اما است محیط بهسازی سبز ساختمان هدف؟  اید شنیده یا دیده را سبز ساختمان مفهوم حال به تا یاآ

 ما.  میکنیم بیان سبز ساختمان باره در را مفاهیمی ما سواالت این برای بیشتر توضیحات بیان منطور به.  هستند مطلع

 این به پاسخ برای را بررسی این ما دلیل همین به.  شدند مشهور سبز های ساختمان چرا که بدانیم داریم دوست همچنین

 .  دادیم انجام سواالت

  تحقیق سواالت-4-1

 . دادیم انجام زیر سواالت پاسخ به رسیدن برای را بررسی این ما

 ؟ اورد می در سبز ساختمان صورت به را انها زیست محیط در معماری از نوع چه-1

 ؟ میباشد سبز ساختمان در رفته کار به مواد عنوان به مواد از نوع چه-2

 ؟ دارند زیست محیط روی بر تاثیری چه سبز ساختمانهای -3

 :ها روش -2

 محیط روی تاثیری چه اینکه و است سبز ساختمان توسط زیست محیط بهسازی چگونگی شناخت ما هدف که انجایی از

 این در بیشتری اطالعات تا رفتیم سبز ساختمان درباره مطالبی و مقاالت دنبال به کتابها و اینترنت در ما پس  میگذارد زیست

 را زیر چارت و رسیدیم گیری نتیجه به سرانجام بسیار مباحث انجان و اطالعات تحلیل و تجزیه از پس.  کنیم کسب زمینه

 : دادیم ترتیب
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مباحث انتخاب عنوان

رفتن به محل دانشگاه برای 

 بررسی اطالعات

تجزیهههههه و تحلیهههههل 

 اطالعات

 نوشته شدهمرور مطالب 

 نتیجه گیری

 بحث گروهی اطالعات  
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 مباحث-3
 شاخص تعیین کننده ساختمان سبز توجه کردیم 9درطول بررسی ما به 

 شاخص مشخص کننده ساختمان سبز1-3-9

دیههواره ههای ابی،تکنیههک سههبز کههردن  -دیوار،سهبز کههردن –اکولوژی،سههبز کههردن –شهاخص سبز:شههامل سههبز کهردن   -1-1-3

 ضدباد  –زهکشی اب ، تکنیک سبز کردن  –ساختارمصنوعی، تکنیک سبز کردن 

شاخص صرفه جویی روزانه انرژی که شامل ساخت ساختمانهایی با انرژی کافی با میزان مناسهبی از پنجهره ههای بهاز      -2-1-3

 یق گرمایی ، چگالی هوا ، مواد ، ساختار شوند ، آفتاب گیر ،شیشه های باز شوند ،عا

 شت بام وپوشش دیوارها میباشد

 شاخص مواد آبی : شامل ماشین ذخیره آب ، طرح استفاده آب ، استفاده مجدد آب باران و منابع اولیه آب است .  -3-1-3

صهرفه جهویی زمهین ،    شاخص بیودایورسیتی ) تنوع زیستی(: شامل مجموعه ای از سهیتم ههای سهبز سیسهتم ههای       -4-1-3

 اکولوژی دریاچه ها، اکولوژی آبها، اکولوژی شیب ،طراحی پرچین و محیط متخلخل میباشد 

شاخص کاهش دی اکسید کربن :شامل مدل های ساخت و ساز ساده ،دکوراسیون داخلی ،سیسهتم سهاختمانی پایهدار     -5-1-3

 ،کاهش وزن ساختار و استفاده از مواد چربی میباشد .

خص کاهش آلودگی :شامل استفاده مناسب از مواد مجدد قابل استفاده ،تعادل خاک ،نسبت خشکی ،حمام وکاهش شا -6-1-3

 آلودگی هوا است .

شاخص زمینه ابی :شامل سطح نفوذ پذیر ،دریاچه نفوذ پذیر،نفوذ پذیری کم ،نفوذ پذیری خوب ،نفوذ پذیری ههر متهر    -7-1-3

 مکعب میباشد .

اله و فاضالب :شامل انحرافات آب باران و فاضالب ،بهسازی مجموعه جمع آوری زباله ، پاک سهازی  شاخص بهسازی زب -8-1-3

 فاضالب و کود کردن زباله های آشپز خانه .

 شاخص داخلی : شامل کنترل آلودگی داخلی تجهیزات تهویه و پاکسازی هوای داخلی مواد ساختمانی سبز.-9-1-3

 سه شاخص عمده ساختمان سبز  -2-3

 شاخص بیان شده سه شاخص که کهمتر از سایرین هستند مورد بررسی و بحث قرار میگیرند 9ر میان د

 شاخص سبز  -1-2-3

اصطالح سبز کردن  اشاره به باغبانی کردن دارد . هدف از اصطالح سبز کردن بهسازی اثر سیمانی و تغییر ان به محیطی بهرای  

در پشت بام ، خیابان با حتی در زمینهای شیب دار انجام مهی شهود . مزیهت ههای     ارامش انسانها می باشد . سبز کردن میتواند 

این کار شامل : بهبود ظاهر شهری ، جایی برای استراحت ، کاهش اثرات گرمای شهری ، بهبود کیفیت هوا ، پوشاندن بخشی از 

، کهاهش مهرو و میهر میهان طبقهه      محیطهای خراب شده با گیاهان سبز ، کاهش سرو صدا ، کاهش اثرات تابش شدید افتهاب  

 جامعه  .

 شاخص صرفه جویی روزانه  انرژی -2-2-3

شاخص صرفه جویی روزانه انرژی به طور عمده مربوط به مصرف انرژی نور و تهویه کننده ها میباشد . در همان زمان به عنهوان  

کننهده ههای ههوا و نهور بیشهترین میهزان       مصرف انرژی ترکیبی در سیستم تهویه هوا و سیستم نوردهی تعریف میشود . تهویه 

مصرف برق را دارند . بنابر این بهترین روش برای کم کردن میزان مصرف برق بررسی مجدد تهویه کننده هها و نهور سهاختمان    

 .می باشد .شاخص صرفه جویی روزانه انرژی بر روی طراحی دستگاه ذخیره کننده انرژی برای حداکثر مصرف برق متمرکز است

دستگاه تهویه هوا بر روی ساخت فضای مناسب معماری است .البته سیستم تهویهه مناسهب میبایسهت بهر طبهق مقهادیر        تاکید

واقعی فشار گرمایی باشد.میبایست سازوکار با ماشین حرارتی باشد.در حالیکه ذخیره انرژی نهورانی شهامل :اسهتفاده از طراحهی     
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رهای مناسب از نورهای مناسب و طراحی نهور طبیعهی و اسهتفاده از سیسهتم     روشنایی هایی در دیواره ها سقف و استفاده از نو

 .های کنترل خودکار نوری میباشد

شاخص منابع آبی :شاخص منابع آبی میزان مصرف واقعی آب ساختمان و میانگین مصرف کلی آب میباشد . ارزیهابی   -3-2-3 

ا )شیر آب( میباشد. در گذشته مصرف آب نامناسهب بهود و   مصرف آب شامل مقدار آب مصرفی در آشپز خانه ، حمام و بشکه ه

البته مردم مصرف  آب کمتری داشتند . شاخص منابع آبی به معنای استفاده از آب باران و جسهتجو روشههایی بهرای اسهتفاده     

ده از کهاربرد  مجدد از آب میباشد . عالوه بر آن طراحی روش هایی برای حفظ منابع آبی است . در طراحی ساختمان سبز استفا

های صرفه جویی آب شامل :شیر آب های مناسب )صرفه جو(،توالت های دو مرحله ای، روشههای صهرفه جهو و سیسهتم ههای      

فالشینگ اتوماتیک می باشد تنها موارد اندکی در صرفه جهویی آب مناسهب هسهتند ،مثهل انبهار کهردن آب در طروفهی بهرای         

ها با آب های بی مصرف ،شستشوی لباس بها ماشهین ههای صهرفه جهو تهر       شستشو ، ریختن آب در سطل ها ،شستشو ماشین 

،دوش گرفتن به جای حمام رفتن و استفاده از توالت های کم مصرف آب عالوه بر آن سیسهتم ذخیهره آب بهاران روشهی بهرای      

باران کهه در پشهت    استفاده مجدد آب می باشد که برای این کار از دستگاه هایی استفاده میشود از جمله جمع کننده های آب

بام ها و حیاط ها برای جمع آوری آب باران کار گذاشته میشود  آب باران میتواند برای فالش تانهک توالهت ،آب دادن گیاههان    

 ،آبیاری و تغذیه حیوانات استفاده میشود .

 مواد ساختمان سبز -3-3
 مانی سبز در حین کار به دست آوردیم.در کنار تعریف کردن شاخص ها مادر طول بررسی مطالبی درباره مواد ساخت

 تعریف مواد ساختمانی سبز  1-3-3

مواد ساختمانی سبز نوعی مواد هستند که آسیبی به انسان نمیرساند به عبارت دیگر مهواد سهاختمان سهبز مهوادی بهه آلهوده        

میشهود و بهه محهیط داخلهی     کنندگی کم هستند . مسمومیت )آلودگی( در مواد ساختمانی از طریق دکوراسیون داخلی منتشر 

خانه وارد میشود.برای کسانی که مدت طوالنی در داخل خانه هستند به علت انتشار این مواد سمی تهاثیر بهدی روی بهدن انهها     

میگذارد. برای مشخص کردن مزیت های مواد ساختمانی که از افراد محافظت میکند عمدتا مواد ساختمانی که در ساخت وساز 

استفاده میشود  بایستی مناسب باشند .ساختمانهایی که از مهوادی بها کیفیهت اسهتاندارد اسهتفاده میکننهد       داخلی دکوراسیون 

ساختمان مواد سبز نامیده میشوند .خالصه اینکه این موادساختمانی رفاه افراد را بیشترمیکند و کیفیت محیط داخلهی را بهاالتر   

 میبرد .

 طرح های مواد ساختمان سبز  -2-3-3

کلی سه مزیت عمده برای مواد ساختمانی سبز وجود دارد ابتدا کاهش فشار اکولوژیکی و مصرف انرژی از مواد سنتتیک به طور 

شیمیایی است دوم کاهش تولید انرژی و مصرف منابع با چرخه مجدد میباشد و سوم استفاده از مواد طبیعی و مواد سهاختمانی  

 را کمتر کنند .ارگانیک کمی فرار ممکن است قطر مواد سنتتیک 

 اهمیت مواد ساختمانی سبز -4-3-3

مواد دکوراسیون داخلی و مواد کف می بایست از نوع مواد سبز باشند .بر طبهق ویکهی پهدیا مها میهدانیم کهه درصهدی از مهواد         

سهتفاده از  درصد از مواد کلی دکوراسیون داخلی به اضافه مواد سقفی باشهند.بنابر ایهن ا   30ساختمانی سبز میبایست در نهایت 

 مواد ساختمانی سبز در ساختمانهایی که سبز هستند اهمیت زیادی دارد.

 چهار دسته از مواد ساختمانی سبز  -5-3-3

مواد ساختمانی سبز به چهار دسته تقسیم می شوند:مواد ساختمانی اکولوژیکی،مواد ساختمانی سالم ،مواد ساختمانی با عملکرد 

 باال ،مواد ساختمانی چرخه مجدد.

 مواد ساختمانی اکولوژیکی -1-5-3-3

در مقایسه باسایر مواد ساختمانی این مواد کمتری فرآوری را دارند بنابر این بسیار طبیعی هستند و البته کمترین میزان مصرف 

 انرژی و منابع را نیز دارند.
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 مواد ساختمانی سالم   -2-5-3-3

طر فیزیولوژیکی را دارند .هدف عمده آنها ترکیب ارگانیک کمهی فهرار   مواد ساختمانی سالم کمترین میزان آلودگی و کمترین خ

 مثل رنگ آمیزی سازگار محیطی،رنگ آمیزی چوب و رنگ آمیزی رزین اپوکسی می باشد.

 مواد ساختمانی با عملکرد باال -3-5-3-3

نیز داشته باشد .مهواد سهاختمانی عهایق    مواد ساختمانی با عملکرد باال می تواند بر مواد قدیمی غلبه کند و البته عملکرد بهتری 

 صدا با عملکرد باال می تواند از تاثیرات منفی صدا در محیط خانه جلوگیری کند.

 مواد ساختمانی چرخه مجدد -4-5-3-3

مواد ساختمانی با چرخه مجدد با فرآوری کمتر و مصرف انرژی پایین و انتشار کمتر دی اکسید کربن و آلودگی پایین تر دوبهاره  

قابل استفاده می باشند این مواد ساختمانی اشاره به چوب یا مواد سنگی ترکیب شده با پالستیک ،شیشه وغیره دارند که مهواد  

 ساختمانی جدیدی مثل آجرهای متخلخل)نفوذپذیر(آب و چوب های مصنوعی هستند.

 

 
 (1)افتیقابل باز  یمواد ساختمان یلوگو

 

 

 
 (2)افتیقابل باز  یمواد ساختمان یلوگو

 

 
 

 (3)افتیقابل باز  یمواد ساختمان یلوگو

 
 

 (4)افتیقابل باز  یمواد ساختمان یلوگو
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 سایر تولیدات محافظ محیط سبز -4-3
 زغال چوب -1-4-3

بین چو و زغال های بامبو میباشد آنها نه تنها به عنوان سهوخت بلکهه بهرای پاکسهازی ههوا و      -زغال شامل کربن های فعال ،تان

 هواو تنظیم رطوبت نیز استفاده می شوند. بخار در
 

 

 
 

  

زمانیکه هوای زیادی وارد سوراخ های سیلیکون میشود آن را گرم نگه میدارد و از انتشار گرما جلوگیری میکند زمانیکه -2-4-3

 میکند و گرد و غبار هوا را جذب کرده و محیط را تمیز نگه میدارد.پر از رطوبت باشد رطوبت را تنظیم 

 آجر سنگی یوون:-3-4-3

 ون یک سنگ بی نهایت آلکانیک است به دلیل خاصیت متخلخل بودنمی تواند هوارا تمیز نگه دارد.-آجر سنگی یو 

 رنگهای التکس-4-4-3

 چنین یکی از مواد ساختمانی سبز به شمار میروند.رنگهای التکس پوششی در برابر آب ،فسار و قارچ ها هستند هم

 

 
 

 

 پوشش چوبی آبدار -5-4-3

 این پوشش چوبی ماندگار باالیی را داررد و دوستدتر محیط زیست می باشد.

 

 
 

(5)کربن–زغال خالص  (6)صندوق چوب  (7)خیزران– چوبزغال    

(8)رنگ  

(9پوشش چوبی آبدار)  
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 آجر انعطاف پذیر پیاده روها-6-4-3

باال و فشار زیادی را تحمل میکنند و درموقع استفاده راحتی بیشهتری را ایجهاد   آجر انعطاف پذیر در مسیر پیاده روها استحکام 

 میکنند.

 

 
 

 

 مواد ساختمانی چوبی-7-4-3

چهوب  مواد ساختمانی چوبی اثرات ضد باکتریایی ، گرم در زمستان و خنک در تابستان را دارند . تنهها منهابع بیولهوژیکی مثهل     

میتواند کربوهیدرات مورد نیاز برای رشد را از طریق فتوسنتز با جذب دی اکسید کربن و آب از اتمسفر انجام دهد .مواد چهوبی  

 میتوانند غلظت دی اکسید کربن را در اتمسفر کاهش دهند بنابر این این مواد شاخص استاندارد  مواد سبز را میگویند .
 

 

 
 

 

 

 نمونه ای از یک دبیرستانی با ساختمانهای سبز در تایوان -5-3

 ما یک دبیرستان را برای معیار گزاری ساختمان سبز انتخاب کردیم . جزییات بررسی ما از قرار زیر میباشد :

طهور مناسهبی    کالس: نور کالسها در روز از نور طبیعی تامین میشود همه پنجره ها طوری هستند که نور خورشید به -1-5-3

 در کالس میتابد.

 راهروها: راهروها  دارای تهویه طبیعی هستند و در طول روز از نور آفتاب روشن میشوند .-2-5-3
 

 

(10آجرهای انعطاف پذیر عابر پیاده)  

(11مواد ساختمانی چوبی)  
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 توالت:فالشینگ دو مرحله ای درتوالت ها وجود دارد .-3-5-3

 دارند و نیازیبه روشن کردن چراغ ندارند.راه پله : راه پله ها همیشه در طول روز نور طبیعی -4-5-3
 

 

 
 

 

  آجرهای نفوذ پذیر آب: این آجرها آب را به طور قابل توجهی ذخیره میکنند .-5-5-3

 استخر: استخر مرکزی مدرسه هوای محیطی را مرطوب نگه میدارد .-6-5-3
 

 

 
 

 

 بخش بیرونی : تمام قسمت های بیرونی از گیاه پوشانه شده است.-7-5-3

 ماشین ذخیره کننده آب:آنها آب باران را جمع آوری و دوباره مورد استفاده قرار میدهند .-8-5-3
 

 

(2راهرو)  

(1کالس)  

(3توالت) (4پلکان)   

(6)تاالب (5)زنجیره آجرها نفوذ پذیر آب   
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 نتیجه گیری -4
 ما دریافتیم که ساختمان سبز چیست و در نهایت به به موارد مهم زیر دست یافتیم : بر طبق نتایج بدست آمده از اینبررسی

شاخص ساختمان سبز ما میتوانیم ظاهر و کیفیت محیط شهری را بهاال ببهریم در عهین حهال کهه راحتهی        9با اضافه کردن -1

 افرادی که در خانه میمانند را نیز تامین می کنیم.

طراحی معماری نمی باشد .مواد ساختمان سبز نقش مهمی را در سهبز بهودن سهاختمان بهازی     ساختمان سبز تنها از طریق -2

 میکنند .طراحی معماری به اضافه مواد معماری بر اساس معیارهای ساختمان سبز از زمین محافظت میکند .

گیاههان سهبز تجهیهزات     امروزه ساختمانها به صورت ساختمان سبز ساخته میشوند . در این سهاختمانها تمایهل بهه کاشهت    - 3

ذخیره آب وجود داردو افراد سعی میکنن با این کارها اثرات منفی محیطی را کمتر کنند .هرچند که این کارها از محیط زیست 

محافظت میکند در عین حال کمک میکند که بچه ها در محیط سالم تری آموزش ببینند در نهایت با اطالعاتی که بیان کردیم 

مان سبز مزیت های بسیار زیادی برای محیط اطراف ما دارد .نه تنهها میتوانهد انهرژی را ذخیهره کنهد بلکهه       فهمیدیم که ساخت

خطرات محیطی را نیز کاهش میدهد .پس از انجام این بررسی ما دریافتیم که ساختمانهای سبز اثرات بسیار خوبی برای محیط 

ساختمان ها افراد شانس بیشتری بهرای زنهدگی در محیطهی سهالم و      و سالمت انسانی دارند.ما معتقدیم که با ادامه ساخت این

 طبیعی در آینده داشته باشند .
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(8)آب ماشین ذخیره   

(8)بیرون  
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