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 : چكیده
مقیاس ارز »برانگیز  ی معماری پیشرفته منتشر کرد و به آن عنوان مبهم و چالش ای در زمینه ، مالکوم ولز معمار مقاله1971در مارس 

های قابل  ها باید طبق معیار مشخصی در مقابل قابلیت ز استدالل کرد که ساختمانرا داد. در اصل، ول« معماری با ثبات و مطلقاً ثابت

رسید و از آن زمان تاکنون همچنان پابرجاست. با این حال  ی بنیادی به نظر می این یک ایده .1تجدید محیطی فضا ساخته شوند. شکل 

ای آن را حرکت از طراحی با انرژی کارآمد به سمت  فههایی ممکن است همان چیزی باشد که طراحان حر ی ارزش یک چنین مجموعه

ها با  و از این است که اغلب ساختمان« با ثبات  مسلم»های آتی نامیدند. مشکل اصلی معیار  طراحی با دوام و فضای سبز در دهه

 تا یک مشکل. ی محیطی فضا مغایرت دارند. ولی شاید این بیشتر یک درخواست هشدار دهنده باشد مشخصات تقویت کننده

اش  ی بازنشستگی باشد. مالکون ولز در اواسط دوره شویم، معماری پیشرفته دیگر یک تجارت نمی همانطور که ما وارد قرن بیست و یکم می

 ی اطالعات متحول شده است. با این حال به بیان گسترده، فرآیند طراحی اند و مبادله است، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی پیشرفت کرده

تغییر کرده است. این نباید غیرمنتظره باشد زیرا فرآیند طراحی ساختاری است که درون آن راه حل یک  1970ی  اندکی از اوایل دهه

ارزیابی یک پروژه معمول با استفاده از مقیاس ارزش معماری با ثبات مسلم ثابت مطلق. تمرکز ارزش و  1شکل  گردد. مشکل ایجاد می

ای که زیربنای فرآیند طراحی است مطلقاً باید در  ها و فلسفه امروزه این ممکن است به معنای دوام باشد. ارزش مقدار، روی فضا بود.

های طراحی اش همراه بودند. جهت  هایی بود که با راه حل های آتی تغییر کند. زیبایی مقیاس ارزش ولز، تمرکز آشکار آن روی ارزش دهه

شان را در نظر گرفته و اتخاذ کنند، هم در  های متناسب با طبیعت مشکالت مقابل طراحان ارزشهای آتی، اینکه  های دهه حل چالش

 ی فردی و هم جهانی، ضروری است. مقیاس پروژه

 
 ارزیابی یک پروژه معمول با استفاده از مقیاس ارزش معماری :1شكل 

 
 ,Grondzikکه توسط  "Mechanical and Electrical Equipment for Buildings" کتاب اولبخشی از این مقاله ترجمه فصل  1

W.T, Kwok, A.G, Stein, B, Reynolds, J.S  باشد.چاپ شده است؛ می 2010در سال 
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طراحی بادوام،سیستم های فعال،سیستم های غیرفعال کلمات کلیدی:  

 

 :مقدمه
ی ان، یک مالک،  ر است که به واسطهتر و بزرگت فرآیند طراحی یک بخش ضروری و از فرآیند ساخت ساختمان، پیچیده

بندد و از  گیرد، برای خدمات طراحی و ساخت قرارداد می نیازهای تسهیالت را تعریف کند، امکانات معماری را در نظر می

ها و تجهیزات  شمار گرفته شده طی فرآیند طراحی، نیاز به سیستم کند. تصمیمات بی تسهیالت منجر شده استفاده می

کنند. بحث در مورد  کنند و اغلب رضایت ساکن و مالک نهایی را تعیین می مکانیکی خاص را مشخص میالکتریکی و 

باشد. یک پروژه ساختمانی معموالً با طراحی  های منتخب فرآیند طراحی، روش خوبی برای آغاز بحث این کتاب می جنبه

کنند. اگر یک پروژه موجه به نظر برسد و  را مشخص میی پیشنهادی یک تسهیالت  شود که نیاز به حوزه هایی آغاز می فعالیت

شود. مراحل طراحی عمدتاً به صورت  ای متعاقباً ایجاد می آن را بتوان حمایت مالی کرد، یک فرآیند طراحی چند مرحله

د شوند.اگر یک پروژه با پیشرفتش موجه باقی بماند، فرآین ی طرحی توصیف می طراحی مفهومی، طراحی طرحی و توسعه

های طراحی و  های ردیابی سریع )پیگیری سریع(، تالش شود. در نگرش طراحی با مراحل ساخت و اشغال یک پروژه دنبال می

های پیش طراحی ممکن است توسط تیم طراحی،  های ساخت و ساز ممکن است با هم همپوشانی داشته باشند.فعالیت فعالیت

ی تیم  ی کار تعریف شده بایستی حوزه های پیش طراحی، می الیتمالک یا یک مشاور متخصص انجام شوند. محصول فع

ی  شود. فرآیند طراحی، این اظهاریه نامیده می« ی مالک برنامه، اختصار پروژه یا شرایط پروژه»باشد. این محصول  طراحی می

های مالک را به واقعیتی  تدهند که خواس کند که به یک پیمانکار اجازه می ها و مشخصاتی تبدیل می شرایط مالک را به طرح

باشند. فرآیند طراحی ممکن است چند  ی تیم طراحی می فیزیکی تبدیل کنند.مراحل طراحی قبلی، مسئله مورد نگرانی اولیه

ی ساختمان مسکونی  ای انحصاری برای یک پروژه هفته یا چند سال به طول انجامد. تیم طراحی ممکن است از یک فرد حرفه

ی بزرگ تشکیل گردد. تصمیمات گرفته شده طی  اتر، شهرها یا حتی کشورهای متفاوت برای یک پروژهفرد در دف 100یا 

های عملیاتی،  گذارند. این روی هزینه فرآیند طراحی بویژه در مراحل اولیه روی مالک و ساکنان پروژه برای چند سال تأثیر می

ی کار انجام شده طی هر فاز طراحی، از شرکتی به شرکت  حوزهگذارد. وری تأثیر می نیازهای نگهداری، راحتی، لذت و بهره

ای بین  ی دیگر، متغیر است. در اغلب موارد، انتظارات صریح برای فازها در قراردادهای سرویس حرفه ای به پروژه دیگر از پروژه

رییل گودز سوالر برای شرح ی مرکز اقامتی  ی توسعه ای از تصاویر شرح دهنده شوند. مجموعه تیم طراحی و مالک توصیف می

شود. عموماً، هدف طراحی مفهومی، به طور خالصه بیان کردن یک راه حل  ی ساختمانی استفاده می مراحل مختلف یک پروژه

گیرد که طراحی بتواند ادامه  ای در نظر می ی مالک است که با بودجه سازگاری دارد و تخیل مالک را به گونه کلی برای برنامه

های پیشنهادی را باید طی طراحی مفهومی گرفت. طی توسعه ی طراحی،  ی تصمیمات اساسی در مورد ساختمان یابد. همه

شمار را با  ها و مشخصات ساختمان که تصمیمات بی یابند و ترسیم ی تصمیمات مرتبط با یک راه حل طراحی خاتمه می همه

یاتی که تبدیل یک ایده به یک ساختمان تکامل دارند.این شوند.در طول توسعه طراحی جزئ دهند آماده می جزئیات شرح می

نقاشی نشان می دهد توسعه جزئیات برای سیستم دیوار کاه مورد استفاده در محصوالت واقعی مرکز زندگی خورشیدی کار 

ی  مرحله.رسید به پایان(حرارتی، ساختاری، اقتصادی)ماده استفاده و ابعاد تصفیه شده و تجزیه و تحلیل طراحی الزم .می کند

کنند  ساخت و ساز در اصل در دستان پیمانکار است اگرچه تصمیمات طراحی این را که چه چیزی باید ساخته شود تعیین می

باشند.  ای دارند. مالک و ساکنان ساختمان، مهمترین عناصر طی فاز سکونت می و روی قابلیت ساخت تأثیر قابل مالحظه

وح تحت تأثیر تصمیمات طراحی و کیفیت ساخت و ساز و نیز عملکردهای راه اندازی و تجربیات آنها در ساختمان به وض

دهد که از تجربیات سکونتی و ساخت و سازی  ی بازپس خوردی که به تیم طراحی اجازه می گیرند. یک حلقه نگهداری قرار می

 استفاده کند، برای عملکرد طراحی خوب ضروری است.
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 :هدف طراحی
د عموماً روی نایل شدن به راه حلی تمرکز داشته باشند که انتظارات یک هدف طراحی صراحتاً تعریف شده را ها بای طراحی

کند. ایجاد  ی فرآیند طراحی را خالصه می برآورده نماید. هدف طراحی، یک عبارت ساده است که نتایج سطح باالی منتظره

ا به جهت)های( کلی اشاره دارد که فرآیند طراحی باید برای یک چنین عبارت اساسی برای موفقیت طراحی ضروری است زیر

باشد. این تنها با تکمیل  موفق شدنش در پیش گیرد. هدف طراحی، تالش برای در نظر گرفتن کلیت هویت ساختمان نمی

ابراز کند. ی یک راه حل ساختمان پیشنهادی را  های تعریف کننده آید. با این حال آن باید به طور کافی ویژگی بدست می

 اهداف طراحی نمونه ممکن است شامل موارد زیر گردند:

 .ساختمان، راحتی بسیاری برای ساکنانش فراهم کند 

 .ساختمان، سرزنده باشد و تمرکز روی کیفیت محیط درونی باشد 

 .طراحی، جدیدترین تکنولوژی اطالعاتی را در نظر گیرد 

 .ساختمان از لحاظ کربن خنثی باشد 

 پذیری باالیی برای ساکنانش ایجاد کند. افساختمان انعط 

ی اعضای تیم طراحی  گشایند. به همه های طراحی می باشند که راه را برای تالش اهداف طراحی آشکار بدین خاطر مهم می

های طراحی زودهنگام فراهم  دهند که چیزی را که برای موفقیت ضروری است بفهمند، جهتی کلی برای تالش اجازه می

کنند. پروفسور لری پترسون مدیر سابق مرکز جوامع بادوام فلوراید، سریع  و مسائل کلیدی و مهم طراحی را مطرح می کنند می

ترین تصمیمات را در فرآیند طراحی به عنوان تالشی برای انجام اولین و بهترین حرکات توصیف کرده است. هدف  و به موقع

شود. حرکات عالی اگر دیر  کند. هدف ضعیف منجر به ساختمانی ضعیف می رسانی می از چنین حرکاتی اطالع طراحی قوی، 

ی هدف طراحی، در سرتاسر فرآیند طراحی در حال تغییر است. راحتی زیاد در طراحی  اند. مشخصه انجام شوند، بی فایده

 مفهومی ممکن است به راحتی حرارتی، دیداری و زیبایی شناختی طی طراحی تبدیل شود.

 احی:معیارهای طر
شود. معیارهای  گیری می اند که طبق آنها موفقیت یا شکست در برآوردن هدف طراحی اندازه معیارهایی  معیارهای طراحی،

ی طرفین دخیل به طور جدی مسائل  کنند که همه طراحی عالوه بر فراهم کردن اساسی برای ارزیابی موفقیت، تضمین می

گیرند. تنظیم معیارهای طراحی مستلزم شفاف سازی )توضیح( و تعریف  نظر می تکنیکی و فلسفی زیربنایی هدف طراحی را در

پذیری و راحتی  باشد. به عنوان مثال، معنای سرزندگی، انعطاف ی استفاده شده درعبارات هدف طراحی می عبارات گسترده

راحی که باید ارزیابی شود وجود چیست؟ اگر چنین عباراتی را نتوان به عنوان معیار حساب کرد، هیچ راهی برای موافقیت ط

نخواهد داشت. تنظیم و تثبیت معیارهای طراحی برای مسائل کیفی )مثل مهیج بودن، آرامش بخش بودن یا جادار بودن( 

باشند. معیارهای طراحی را باید در اوایل فرآیند طراحی تا حد امکان  برانگیز باشند ولی دارای اهمیت برابری می توانند چالش می

ای  ی طراحی طرحی باشند. از آنجایی که معیارهای طراحی موفقیت یا شکست را در زمینه ص کرد و نباید دیرتر از مرحلهمشخ

گرایانه باشند و دستخوش تغییر شیطنت آمیز نشوند. در اغلب  کنند، آنها باید واقع خاص از فرآیند طراحی ساختمان تعریف می

ی موفقیت نگرش طراحی و هم برای ارزیابی عملکرد یک سیستم یا یک ترکیب در موارد، معیارهای طراحی هم برای ارزیاب

 شوند. معیارهای طراحی ممکن است شامل موارد زیر شوند: ساختمانی تکمیل شده استفاده می

  شرایط حرارتی، شرایط استانداردASHRAE 2004- 55 کنند. را برآورده می 

  تراکم نیروی سیستم نوردهی نباید بیشتر ازw/ft
 باشد. 7/0 2

 بندی  ساختمان به ردهSilver LEED شود. نایل می 

 50 شود. درصد مصرف آب ساختمان توسط باران فراهم می 

 پذیری باالیی برای ساکنانش ایجاد کند. ساختمان انعطاف 
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 اصول و روش ها:
ی  ها و ابزار طراحی مثل روند محاسبه روششود. آنها شامل  اند که توسط آنها هدف طراحی برآورده می ها و ابزارها، وسایلی روش

هایی  گردند. آنها همچنین شامل ترکیبات، تجهیزات و سیستم ی خورشیدی می افت حرارت یا یک ماشین حساب زاویه

دهند. این که روش یا ابزار درست برای هدفی خاص مورد استفاده قرار  گردند که به طور جمعی یک ساختمان را تشکیل می می

ها(  ها و ابزار هرگز با هدف طراحی )هدف مطلوب( یا معیارهای طراحی )مالک ئز اهمیت است. همچنین اینکه روشگیرد حا

های با دوام و معتبر بسیاری برای تیم  اشتباه گرفته نشوند، ضروری است.برای هر موقعیت طراحی داده شده، معموالً راه حل

های کوتاه فرآیند طراحی نادیده گرفته نشوند،  ی دوره ها به واسطه ن راه حلباشند. اینکه هیچکدام از ای طراحی در دسترس می

ها )مثل نور برق و جذب صورت( اغلب به عنوان  حائز اهمیت است. اگرچه این ممکن است غیرمحتمل به نظر برسد، روش

انحصار مستقیم، تکذیب ی راه حل ممکن دیگر توسط  شند. اگر این روی دهد، همه بخشی از عبارت هدف طراحی شامل می

 باشد. شوند. این برای یک ساکن مفید نمی می

 

 

 

 کند. ها و ابزارها ارائه می معیارهای طراحی و روش مثالی از ارتباط بین هدف طراحی،  1جدول 

 روش اجرای پتانسیل ابزار طراحی پتانسیل معیار طراحی ممکن هدف طراحی مسئله

راحتی 

 حرارتی

راحتی حرارتی 

 بولقابل ق
 55همخوانی با استاندارد 

ASHRAE 

های  جداول و طرح

یا نزم افزار  55استاندارد 

 راحتی

کنترل جوی غیرفعال یا 

 کننترل جوی فعال

سطح 

 نوردهی

سطوح نور قابل 

 قبول

های  همخوانی با توصیه

کتاب راهنمای نوردهی 
IESNA 

محاسبات دستی یا 

های  سازی شبیه

 کامپیوتری

 ر برقوردهی روزانه یا نو

کارایی 

 انرژی

کارایی انرژی 

 حداقل

همخوانی با استاندارد 

1/90 ASHRAE 

ها، نرم افزار شبیه  کتاب

های تولید  سازی، داده

 کننده، تجربه

های پوششی یا  استراتژی

 های تجهیزات استراتژی

کارایی 

 انرژی

کارایی انرژی 

 برجسته

فراتر از شرایط حداقل 

 ASHRAEاستاندارد 

 ٪25ان به میز 1/90

ها، نرم افزار  کتاب

های  سازی، داده شبیه

 تولید کننده، تجربه

های پوششی یا  استراژی

 های تجهیزات استراتژی

طراحی 

 سرزندگی

بدست آوردن 

گواهی 

ساختمان 

 سرزنده

برآوردن شرایط رده بندی 

 LEEDطالیی 

ها،  ، کتابLEEDمواد 

 تجربه

های  هر ترکیبی از استراتژی

بدست برای   تأیید شده

بندی  آوردن امتیازات رده

 کافی
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 تایید و ارزیابی :
های قبلی را منعکس کرده و از  بایستی تالش ی دانش محور عملکرد داشته باشد می طراحی برای اینکه به عنوان یک حرفه

منحصر به فرد  های ساختمانی هایی نادر، اغلب طراحی هایی را بیاموزد. به استثنای موقعیت های موجود درس ساختمان

ها ضرورتاً  اند. اغلب ساختمان شوند که قبالً به روشی مشابه ترکیب نشده ای از عنصاری تشکیل می باشند و از مجموعه می

ما معتقدیم که این راه حل برای موقعیت داده شده کارایی دارد. متأسفانه، اغلب  -باشند ی یک تیم طراحی می فرضیه

ی مالکان  آزموده نشده وجود دارند. در مورد روش ارزیابی عملکرد یا باز پس خورد ساختار یافته ها به عنوان فرضیات ساختمان

آموزند بلکه نشان  هایشان چیزهایی را نمی دهد که طراحان از پروژه شود. این نشان نمی و ساکنان، بررسی اندکی انجام می

آیند. این یک مدل  های دیگر بدست می استفاده در پروژهدهد که با کیفیت تحقیق اندک، اطالعات مشترک عمومی برای  می

 .دباش ای نمی ایده آل برای عملکرد حرفه

aهای ارزیابی. ( اعتبار قراردادی/ نگرش 

بیشتر از بحث در مورد مسائل کیفی معمول است.   اعتبار طراحی بسیار معمول است اگرچه زمان بحث در مورد مسائل کمی،

ها  های فیزیکی و نظرسنجی های کامپیوتری، مدل سازی حی بسیاری از مجله محاسبات دستی، شبیههای معتبرسازی طرا نگرش

های معتبرسازی طراحی ساده که  شوند. روش های معتبرسازی طراحی بیشماری در این کتاب ارائه می وجود دارند. روش

شوند. مراحل بعدی طراحی،  ند طراحی استفاده میباشند، عمدتاً در اوایل فرآی های ورودی و تصمیمات اندکی می مستلزم داده

باشند که مستلزم  ای( می های دستی چندمرحله های کامپیوتری و محاسبه سازی تر )مثل شبیه های پیچیده شاهد معرفی روش

 های ساختاری باشد. ارزیابی باشند.معتبرسازی ساختمان کمتر از معتبرسازی طراحی معمول می ورودی دقیق و اساسی می

ترین ابزار معتبرسازی عملکرد ساختمان، ارزیابی  شوند. از لحاظ تاریخی، معمول های دارای سکنه، به ندرت انجام می ساختمان

( یا دسترسی POEای خاص از عملکرد ساختمان مثل باروری ) های منتشر شده عمدتاً دارای جنبهPOEبعد از سکونت است. 

های معتبرسازی ساختمان دارند.  های موردی، کاربرد بیشتری به عنوان نگرش سیتمرکز داشتند. کیمیسیون ساختمان و برر

 باشند. ( نیز در حال ظهور میLEEDبندی طراحی محیطی و انرژی ) های طرف سوم مثل مدیریت سیستم رده معتبرسازی

bکمیسیون ) 

ده ی مستقل )فرد یا سیستم( کمیسیون ساختمان، یک نگرش نوظهور برای تضمین کیفیت است. یک مقام کمیسیون دهن

ی مالک را برآورده نمایند. معتبرسازی به  توانند شرایط پروژه ها و تصمیمات طراحی می کند که تجهیزات، سیستم تأیید می

شوند،  ی بازنگری اسناد طراحی و آزمودن دقیق تجهیزات و سیستم تحت شرایطی که در کاربرد ساختمان دیده می واسطه

های ساختمانی بیشماری بکار  های الکتریکی و مکانیکی، امروزه، برای سیستم میسیون با تمرکز روی سیستمشود. ک انجام می

ی تیم طراحی برای موفقیت فرآیند  های اطالعاتی(. درگیری فعاالنه رود. )از جمله پوشش، امنیت، حفاظت از آتش و سیستم می

 کمیسیون ضروری است.

cبررسی موردی ) 

ی زیربنایی یک  باشند. فلسفه معرف نگرش نوظهور دیگری برای معتبرسازی و ارزیابی طراحی و ساخت می های موردی بررسی

های  بررسی موردی، بدست آوردن اطالعات از یک موقعیت خاص و انتقال اطالعات به روشی است که آنها را برای موقعیت

های آموخته شده از یک مورد به روشی است که بتواند  ی درس ای مفید کند. یک بررسی موردی ساختمان درصد ارائه گسترده

 از موارد دیگر بهره ببرد. 
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 تاثیرات روی فرایند طراحی :
ی  چرخد. چند تأثیر برجسته های تیم طراحی می رسد که حول نیازهای یک ارباب رجوع و قابلیت فرآیند طراحی به نظر می

گذارند. برخی از تأثیرات روی هر  ی فرآیند طراحی ساختمان تأثیر می و نتیجه دیگر نیز با این حال وجود دارند که روی اجرا

های منتخب تأثیر  باشند و تنها روی پروژه گذارند. برخی دیگر معرف روندهای نوظهور می ی ساختمانی تأثیر می پروژه

 گیرند. گذارند. چند تا از عوامل تأثیرگذار روی طراحی در زیر مورد بحث قرار می می

aقوانین و استانداردها ) 

گیرد. قوانین، اسناد تقویت شده و  طراحی مجازی هر ساختمان در آمریکای شمالی تحت تأثیر قوانین و استانداردهایی قرار می

ی  کنند. طراحان معموالً در قوانین به واسطه باشند که عملکردهای ساخت قابل قبول حداقل را فرض می با حکم دولتی می

شوند. ممکن است چند مقام اینگونه برای هر پروژه داده شده  درگیر می« ی اختیارات قضایی مقام دارای حوزه»م هویتی با نا

کنند. همخوانی با خود قانون به  وجود داشته باشند. قوانین )کدها( ضرورتاً، حداقلی را که در جامعه قابل قبول است تعریف می

باشد. از طرف دیگر، همخوانی با قانون ضروری است.قوانین ممکن  جوع کافی نمیهیچ وجه برای برآوردن نیازهای یک ارباب ر

کند که چیزی باید به روشی خاص  ای حکم می ای یا با عبارات عملکردی نوشته شوند. یک نگرش توصیه است به زبانی توصیه

ی حداقل برای یک  های لوله سقف، اندازهحداقل برای عایق بندی  Rای شامل مقادیر  هایی شرایط قانون توصیه انجام شود. مثال

طبیعتاً گردند. اغلب قوانین در ایاالت متحده  های بادی در هر طول سقف می سیستم زهکشی سقف و تعداد حداقل گیره

کند. یک  کند. در مقابل، یک قانون عملکردی، هدف را تعریف می ها را تعریف می ای، ابزار و روش ای اند. یک قانون توصیه توصیه

های عملکرد برای شرایط قانون شامل یک جریان  های نگرش کند که باید برآورده شود. مثال نگرش عملکرد، هدفی را بیان می

ی یک پوشش ساختمانی، یک آبشار طرح حداقل که از سقف ساختمان به طرز ایمنی  به واسطه حرارت طرح مجاز حداکثر

های( تجویزی  نامه گردند. برخی قوانین )آیین زند می ای نمی آید و یک سرعت باد مشخص که ساختمان سقف صدمه پایین می

های انرژی و شرایط کنترل دود در  نامه بویژه برای نظامکنند. این  های انتخابی عملکردی را برای همخوانی ارائه می اولیه، گزینه

باشد.در حال حاضر حرکتی جهت توسعه و استفاده از یک مدل تنهای نظام نامه  های حفاظت آتش درست می نامه نظام

م است. ای یکنواخت و استاندارد از شرایط نظام )آیین( نامه، در حال انجا ساختمانی بین المللی جهت فراهم کردن مجموعه

نامه کنونی یک پروژه،  اش اتخاذ کرد. دانش در مورد شرایط آیین ی ساختمان ملی نامه کانادا اخیراً ویرایش مهمی را از آیین

ای از طراحی  ای از شرایط حداقل را برای جنبه اند که مجموعه عنصری ضروری برای فرآیند طراحی است. استانداردها اسنادی

کنند. استانداردها، ارزش اجرای دولتی را که  دارای رسمیت گسترش یافته است، ارائه می ساختمان که توسط یک مقام

شوند. استانداردها نقش مهمی را در  ی ارجاع ترکیب می ها به واسطه نامه کنند ندارند بلکه اغلب آیین ها اجرایی می نامه آیین

شوند. استانداردها نقش مهمی را در طراحی  ارجاع ترکیب میی  نامه ها به واسطه کنند و اغلب آیین طراحی ساختمان ایفا می

شوند.  ای، استفاده می ی طراحان حرفه کنند و اغلب توسط مقامات قانونی جهت تعریف سطح دقت منتظره ساختمان ایفا می

شوند(.  )ایجاد مییابند  عمدتاً استانداردها تحت یک فرآیند اجماع با فرصت اساسی برای ورودی و بازنگری خارجی،گسترش می

ی داده شده را در  باشند. عملکرد  کلی )عمومی(، هنجار یک رشته های راهنما کمتر از استانداردها، رسمی می راهکارها و کتاب

 کند. ها، استانداردها و اسناد راهکار طراحی مرتبط را فراهم می نامه هایی از آیین مثال 2گیرد. جدول  نظر می

bها ( هزینه 

ترین  باشنند. عمدتاً یکی از اولین و دقیق ها، نافذ نمی نامه ی آیین روی فرآیند طراحی تأثیر دارند و به اندازهها  هزینه

ی اول  ی ساخت و ساز حداکثر تحمیل شده توسط ارباب رجوع است. هزینه پذیری طراحی، بودجه های انعطاف محدودیت

ی اول معموالً به صورت یک  ترین عامل هزینه است. هزینه مولی مالک جهت بدست آوردن کلید تکمیل ساخت(، مع )هزینه

ی سبک زندگی عموماً به  شود. هزینه ی واحد تعریف می ای در هر ناحیه ی ساخت مجاز حداکثر یا به عنوان هزینه هزینه

 فهمند. میشود و طراحان آن را ن ی اول حائز اهمیت است ولی اغلب توسط مالکان نادیده گرفته می ی هزینه اندازه
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ی ساخت یک ساختمان بیشتر شوند، بنابراین در  های عملیاتی و نگهداری ممکن است از هزینه طی دوام یک ساختمان، هزینه

ی  ی هزینه ی اول باشند. محاسبه ی زندگی و نه فقط هزینه ی چرخه صورت امکان، تصمیمات طراحی باید براساس عواقب هزینه

ی زندگی، تخمین مخارج آتی و عدم اطمینان  ی چرخه ی اجرای تحلیل هزینه مشکالت اولیه باشند. ی دوام، مشکل نمی چرخه

باشند، با این حال چند  رسد، مشکل نم باشند. این مشکالت آنقدر که به نظر می مرتبط با ترسیم )تخمین( شرایط آتی می

 اند. ی دوام گسترش یافته، ارائه شده ی چرخه متودولوژی هزینه

cفعال و غیرفعال ( نگرشهای 

های فعال و غیرفعال ممکن است برای مالک ساختمان معنای اندکی داشته باشد ولی برای طراح و ساکن  تمایز بین سیستم

بایستی در اوایل فرآیند طراحی شروع شود و  های غیرفعال )انفعالی( می ی سیستم ساختمان بسیار ضروری و مهم است. توسعه

باشد. عملیات سستم غیرفعال اغلب مستلزم همکاری و دخالت ساکنان و  گام طراح معماری میمستلزم دقت مستمر و زودهن

های جداگانه  کند. سیستم های فعال و غیرفعال را خالصه می های سستم های نگرش ، ویژگی3باشد. جدول  کاربران ساختمان می

های ترکیبی اغلب به  شوند. سیستم یبی نامیده میهای ترک بخشند. اغلب سیستم های فعال و غیرفعال را تجسم می که ویژگی

های فعال و  روند.ساختمان معمولی اغلب از هر سیستم های هر دو نگرش به کار می عنوان ابزاری برای پرداختن به بهترین جنبه

زیبایی توان برای کنترل آب و هوا، حفاظت از آتش، نوردهی،  های غیرفعال را می شود. سیستم هم غیرفعال تشکیل می

 توان برای همین اهداف و برای توزیع برق به کار برد. های فعال را نیز می شناختی، گردش هوا و یا بهداشت به کار برد. سیستم

 

 ها، استانداردها و اسناد دیگر راهكار طراحی نامه : آیین2جدول 

 مشخصات نوع سند

 گذاری باشد. د مورد پذیرش قانونحکم و اجرا شده توسط دولت، ممکن است یک استاندار نامه آیین

ای تحت روندهای مشخص شده با  یک سند اجماع ایجاد شده توسط یک سازمان حرفه استاندارد

 های برای ورودی و بازنگری عمومی. فرصت

تر و با دخالت عمومی کمتر  ای ولی در چهارچوبی ضعیف توسعه معموالً توسط یک سازمان حرفه راهکار

 باشد. می از یک استاندارد،

کتاب راهنما، راهکار 

 طراحی

های رسمی و بازنگری طرف مقابل  ای داشته باشد. از جمله کمیته تواند تنوع گسترده توسعه می

 و یا چند نویسنده بدون بازنگری خارجی.

ی اجرای راهکار فرآیند طراحی طرحی،  توسعه توسط افراد مجرب و تحصیلکرده، ارائه  مالحظه راهکار طراحی

 مفاهیم ساختاری.

های  ی مدل ی داده شده، مدل حداقل رسمی از میان همه هنجار غالب طراحی درون یک جامعه عملکرد کلی

 راهکار.

 

dکارایی انرژی ) 

نامه برای  باشد. شرایط آیین سطح کارایی انرژی، یک عنصر الزامی اجتماعی فرآیند طراحی در اغلب کشورهای توسعه یافته می

ای از  اند و بر یک اساس دوره نهادینه شده 1970ی  های انرژی دهه ی بحران ساخت با انرژی بهینه عموماً در نتیجه های راه حل

ای، کارایی انرژی توصیه شده، معرف حداقل سطح عملکردی  نامه ی شرایط آیین اند. مثل همه آن زمان به بعد آپدیت شده

عملکرد بهینه. چنین عملکرد حداقل قابل قبولی، با گذشت زمان در  نه سطح -شوند باشند که قابل قبول محسوب می می

ها و دسترسی تکنولوژی ساختمان تغییر  ها و دسترسی انرژی و نیز در واکنش به تغییرات در هزینه واکنش به تغییرات در هزینه

 یافته است.
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 های فعال و غیرفعال های سیستم تعریف ویژگی : 3جدول 

 سیستم فعال لسیستم غیرفعا مشخصات

 -کند از هیچ انرژی خریداری شده استفاده نمی منبع انرژی

 مثل سیستم نور خورشید.

ی اولیه مثل نور برق  از انرژی خریداری شده

 کند. استفاده می

ترکیبات چند نقش را در سیستم و در ساختمان  ترکیبات سیستم

 کنند. بزرگتر ایفا می

 اند. ترکیبات اغلب عناصر تک منظوره

یکپارچگی 

 سیستم

سیستم معموالً بسیار با طراحی کلی ساختمان 

 شود. ترکیب و یکپارچه می

سیستم معموالً با طراحی کلی ساختمان، 

 شود. یکپارچه و ترکیب نمی

 

ها( عملکرد و تجهیزات  ها، در و پنجره ها، سقف های مسکونی، روی پوشش حداقل )دیوارها، کف شرایط کارایی انرژی ساختمان

های تجاری و نهادینه، به  مکانیکی )حرارت دهی، خنک کردن، آب داغ خانگی( تمرکز دارند. شرایط کارایی انرژی ساختمان

های انرژی،  نامه دهد )از جمله نوردهی و توزیع برق(. اغلب آیین طور مجازی هر سیستم ساختمانی را مورد بررسی قرار می

کارایی نسبت خروجی سیستم  کنند. به بیان فنی، ی عناصر ساختمانی مجزا ارائه میای از شرایط حداقل تجویزی را برا مجموعه

به ورودی آن است. هرچقدر خروجی برای هر ورودی داده شده بیشتر باشد، کارایی باالتر است. این مفهوم، نقش بسیاری را در 

ای بسیار تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ه های حداقل آیتم ی مشخص کردن کارایی استانداردهای کارایی انرژی به واسطه

باشد. این از لحاظ مفهومی متفاوت از  جویی در انرژی با مصرف کمتر می کند. حفظ انرژی به معنای صرفه ساختمان ایفا می

فظ ها و استانداردهای  کارایی انرژی، شامل عناصر ح نامه ی اصالح است. آیین کارایی است ولی یک بخش ضروری کاربرد روزمره

حفظ »گردند. به خاطر ارتباطات منفی اصطالح کارایی انرژی با  ارائه شده در شرایط کنترل تجهیزات یا سطوح عایق بندی می

های طراحی غیرفعال معموالً  رود.راه حل های حفظ و هم کارایی بکار می ، این اصطالح عموماً برای توصیف هم تالش«انرژی

کنند.  روند. با این حال چند راه حل طراحی فعال از انواع انرژی قابل تجدید نیز استفاده می یمنابع انرژی قابل تجدید را بکار م

مسائل کارایی و حفظ انرژی معموالً روی حداقل کردن تحلیل منابع انرژی غیر قابل تجدید تمرکز دارند. استفاده از منابع انرژی 

های  کارایی انرژی مورد ارزیابی قرار  نامه مخوانی با استانداردها و آییندهد و ه قابل تجدید، چشم انداز تیم طراحی را تغییر می

پردازند. مصرف انرژی خارج از مکان )مثل  گیرند. اغلب استانداردهای کارایی انرژی منحصراً به کاربرد انرژی در مکان می می

 گیرد. انرژی مورد نیاز برای گاز طبیعی یا نفت(، مورد بررسی قرار نمی

eراتژی طراحی ساختمان سرزنده( است 

اند. طراحی سرزنده  ها تبدیل شده ای به بخشی از فرآیند طراحی برای اغلب ساختمان مالحظات طراحی سرزنده به طور فزاینده

رود.  فراتر از طراحی انرژی کارآمد جهت پرداختن به هم تأثیرات محلی و هم جهانی انرژی، اب و کاربرد مواد ساختمان می

ها  از نگرانی« طراحی سرزنده»باشد. مفهوم  ی خود کافی نمی انرژی یک عصر کلیدی طراحی سرزنده است ولی به نوبهکارایی 

« سرزندگی»گیرد. اگرچه عموماً هیچ تعریف مورد پذیرشی از  در مورد تأثیرات محیطی متنوع تصمیمات طراحی نشأت می

کنند. یک  ان و کاربران را با احترام به محیط جهانی بزرگتر ترکیب میهای سالمت ساکن وجود ندارد. این لغت معموالً نگرانی

ساختمان سرزنده باید تأثیرات مفید حداکثری روی کاربران مستقیمش داشته باشد و همزمان تأثیرات منفی را روی مکان، 

 حداقل کند. ای، ملی و جهانی، های محلی، ناحیه محیط

 اند. ای قرار گرفته عنوان معیارهای طراحی مورد پذیرش گسترده بندی طراحی سرزنده، به چند سیستم رده

fطراحی با کربن خنثی ) 

های  باشند. همانطور که از واکنش مثبت سازمان ی طراحی می هایی فزاینده در جامعه تغییر آب و هوا و گرم شدن زمین، نگرانی

  مشخص است. 203صادر شده توسط جامعه معماری  2030ای به چالش  حرفه

 ی صنعتی توسط اکوتراست به عنوان مرکز نگهداری اشغال شد. از ناحیه انباری 2شکل 
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طراحی با »های ساختمانی تبدیل شده است. اصطالح  ای مهم در اغلب پروژه طراحی جهت کاهش انتشارات کربن به مسئله

باشد. دی  ی ابتکاری می یدی در چند پروژهی طراحی کل رود و معرف یک انگیزه برای ابراز این نگرانی به کار می« کربن خنثی

ای، حرارت زیر اتمسفر زمین را  ای مهم است، متان نیز گاز دیگری است. گازهای گلخانه ( یک گاز گلخانهCO2اکسید کربن )

ها  رتگیرند. این گرفتن )به دام انداختن( حرارت، درجه حرا گیرد، می همانطور که شیشه، حرارت خورشید را در یک گلخانه می

کنند و  ها در انتشارهای دی اکسید کربن نقش مهمی ایفا می گردد. ساختمان را افزایش داده و منجر به تغییر آب و هوا می

کنند: در  ها به سه روش عمده، دی اکسید کربن را تولید می باشند. ساختمان بنابراین کاهش گرم شدن زمین، اولین هدف می

ی مصرف انرژی برای ایجاد حرارت، سرد کردن و  ی مرتبط با عملکردهای ساختمان، در نتیجه هی استفاده از وسایل نقلی نتیجه

دخالت کنند. از سه مکانیسم آزادسازی کربن مهم،  CO2ی مواد در تولید  ی تخلیه عملیات حفاظتی ساختمان و به واسطه

هاست. خود مصرف انرژی،  ترین هدف کاهش ترسکند و در دس مصرف انرژی برای عملیات ساختمانی، بیشترین نقش را ایفا می

 کند. های فسیلی برای تولید انرژی است که بیشترین نقش را ایفا می باشد بلکه استفاده از سوخت مقصر تولید کربن نمی

 گردند: بهبود کارایی های ساختمانی شامل این موارد می های انتخابی برای کاهش انتشارات کربن از عملیات سیستم گزینه

باشد(، استفاده از انرژی قابل تجدید  ی با انرژی صفر می یک پروژه های ساختمان )هدف نهایی غیرواقعی، ها و سیستم پوشش

های کربن جهت کاهش  مانند و خرید یا بدست آوردن جبران برای برآوردن نیازهای انرژی که بعد از تغییر کارایی، باقی می

 گیرند. ه از کارایی و منابع قابل تجدید نشأت نمیتأثیرات انتشارهای کربن باقیمانده ک

بخش ساختمان در انتشار دی اکسید کربن ایاالت متحده و تأثیر نسبی کاربردهای مختلف روی تأثیرات کربن  نقش :2شکل

 مسکونی و تجاری.

 

 

 
 

 : نقش بخش ساختمان در انتشار دی اکسید2شكل
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 نتشارات تجاریشکل دوم: ا  شکل اول: انتشارهای باقیمانده

  ٪9الکترونیک:                                     ،٪6الکترونیک: 

 ٪7یخچال:     ٪8یخچال: 

   ٪36ی فضا:  تهویه   ٪13حرارت دهی آب: 

 ٪7حرارت دهی آب:     ٪13نوردهی: 

 ٪28نوردهی:                ٪46ی فضا:  تهویه

 ٪13ی موارد:  بقیه                                    ٪14ی موارد:  بقیه

 

و تنها راهکار طراحی رسمی محدود جهت کمک به « خنثی بودن کربن»نامه، استاندارد یا راهکاری وجود ندارد که  هیچ آیین

های خنثی در حال  تواند به سرعت تغییر کند زیرا عالقه به تقاضاهای پروژه نایل شدن به هدف را تعریف کند. این موقعیت می

 باشند. زایش میاف

gهای طراحی بادوام ( استراتژی 

جهت توصیف « بادوام»در معماری هنوز توصیه و تفسیر نشده است. اصطالح « بادوام بودن»علیرغم طراحی سرزنده، معنای 

معنا  بیشود. این باعث تأسف است زیرا این اصطالح را  ای از اهداف و عملکردها، به طور آزادانه استفاده می ی گسترده حوزه

کند، دوام، اصطالح مهمی است و نباید بی معنا شود.. دوام، شامل برآوردن نیازهای نسل امروز بدون تضعیف )کم شمردن(  می

گردد.دوام، به معنای بقای بلندمدت است. به بیان معماری، دوام شامل بقای  های آتی جهت برآوردن این نیازها می توانایی نسل

گردد. از یک چشم انداز انرژی، آب و مواد، دوام به معنای الزام به استفاده  های آتی می گی برای نسلیک استاندارد موجود زند

های آتی  باشد. هر حذف بلندمدت منابع غیر قابل تجدید از محیط، مطمئناً توانایی نسل صرفاً صفر از منابع غیرقابل تجدید می

توان سبک  خاطر اینکه دوام یک هدف و مفهوم مهم است، آن را نمی کند. به را جهت برآوردن نیازهایشان دچار نقصان می

شود بتواند بادوام باشد، بسیار غیرمحتمل است. )طوری  شمرد. این که هر ساختمانی که در محیط اقتصادی امروزی ساخته می

های آن به ندرت وجود  مثال  تر است، با این حال که هیچ تحلیل منابعی را دربرنداشته باشد(. دوام در مقیاس جامعه، محتمل

 دارد.

hهای طراحی احیاء کننده ( استراتژی 

باشد )مثل راحتی حرارتی یا  کارایی انرژی، به معنای استفاده از انرژی کمتر برای نایل شدن به یک هدف طراحی داده شده می

داقل کردن تأثیرات منفی با توجه به نوردهی کافی(. طراحی سرزنده، به معنای حداکثر کردن تأثیرات مثبت طراحی در حین ح

باشد. طراحی بادوام، به معنای حل مشکالت امروزه در حین حفظ منابع کافی جهت اجازه دادن به  انرژی، آب و منابع مادی می

باشد. کارایی انرژی، یک ترکیب طراحی سرزنده است. طراحی سرزنده، ترکیبی از  های آتی جهت حل مشکالتشان می نسل

باشد. هدف طراحی سرزنده،  رود.هدف کارایی انرژی منفی محض می ادوام است، طراحی احیاء کننده، فراتر از دوام میطراحی ب

باشد. هدف طراحی احیاء کننده، ایجادیک تأثیر محیطی مثبت محض جهت داشتن  کاهش تأثیرات محیطی منفی محض می

تر  گر طراحی دوام مشکل باشد، سپس طراحی احیاء کننده حتی مشکلباشد. آشکارا، ا جهانی بهتر از لحاظ انرژی آب و مواد می

های احیاء  های طراحی نشاط آور از جمله پروژه ادن در بریتانیا و مرکز بررسی های جالبی از پروژه است. با وجود این مثال

 گردند. ان اساسی میهای طراحی مبتکرانه و احیای مک کننده ایاالت متحده وجود دارند. هر دو پروژه شامل راه حل
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 نتیجه گیری:
های  شان، ضروری است. سیستم های الکتریکی و مکانیکی ها و سیستم آمیز ساختمان طراحی مناسب برای طراحی موفقیت

ی  ی دوام را باید در عوض فقط هزینه های چرخه های فعال مورد استفاده قرار داد. هزینه غیرفعال را باید عموماً قبل از سیستم

ول در نظر گرفت و طراحی سرزنده، یک هدف مطلوب است که کارایی انرژی را تضمین کرد. و مسیری به سمت دوام فراهم ا

های  های طراحی، فرصت ها برای تیم کند. اعتبار طراحی،  کمیسیون و ارزیابی بعد از سکونت را باید دنبال کرد. استراتژی می

ها که بیشتر بین کاربرد را  کنند. این استراتژی با ترکیبات و فرآیندها فراهم میمتنوعی جهت ترکیب طراحی مکان و ساختمان 

 شوند. های مکانیکی و الکتریکی دارند، در اینجا ارائه می برای طراحی سیستم
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