
 

ساخت وسازهای شهری اراک در را ستای پایبندی به مفاهیم توسعه وساخت وساز  ارزیابیتعیین معیارهایی جهت 

 پایدار

 محسن اسدی1، علی سنایی راد2

مهندسی ومدیریت ساخت دانشگاه آزاد اراک –مهندسی عمران  دانشجوی کارشناسی ارشد-1  

ژئوتکنیک، استادیار دانشکده عمران دانشگاه اراک –دکترای عمران -2  

 چکیده

با توجه به اثرات صنعت ساخت وساز بر صنعت ساختمان، از صنایع مهم و رو به رشد در کشورهای مختلف می باشد. 

منابع وانرژی، انجام ساخت وساز پایداربرای کم کردن  روی محیط زیست وتولید وانتشار دی اکسید کربن ومصرف

این پژوهش به دنبال این اثرات بادر نظر گرفتن منافع اجتماعی، اقتصادی ومحیط زیستی امری ضروری می باشد.

تعیین معیارهایی جهت بررسی ساخت وسازهای شهری اراک در راستای مفاهیم توسعه و ساخت وساز پایدار میباشد. 

پیمایشی ( استفاده شده است. در ابتدا با انجام مطالعات -کاربردی ) توصیفی-از روش تحقیق نظریهش دراین پژو

کتابخانه ای و مراجعه به منابع علمی و مقاالت و نیز جستجو در شبکه های اطالعاتی و اینترنتی در زمینه های علمی 

معیار، در چهار  84یدار، پرسشنامه ای شامل مرتبط با موضوع، با توجه به اصول ومفاهیم توسعه وساخت وساز پا

نفر از صاحب نظران  11نگهداری، جهت اعالم نظر موافق یا مخالف  به  -بخش طراحی، تخریب، ساخت وتعمیر

معیار در چهار  93وخبرگان در زمینه ساخت وساز ارائه گردید. بعد از طی مراحل مربوطه وانجام آزمون الوشه، تعداد 

 1درج درپرسشنامه دوم ) پرسشنامه مهندسان ( تائید و با استفاده از طیف لیکرت ) خیلی کم = بخش مذکور برای 

مهندسان ومسئولین مرتبط با ساخت وسازهای شهر اراک خواسته شد تا به میزان اجرای هر (از 3...... خیلی زیاد = 

جگانه شهر اراک و در چهار بخش کدام از این معیارها در ساختمان احداث شده تحت نظارت خود، در مناطق پن

نفر از پاسخگویان، پرسشنامه ارائه وپایائی آن در چهار بخش مذکور ودر کل  21مذکور، نمره دهند. در ابتدا به 

به دست آمد. پس ازجمع آوری وبررسی داده های حاصل از پرسشنامه دوم، 12321پرسشنامه تعیین شدکه مقدارآن 

ماری، بارعاملی معیارها محاسبه وبا انجام تست فریدمن مهمترین معیارهای در نظر گرفته با استفاده از نرم افزارهای آ

در نهایت با انجام آزمون تی شده در ساخت وسازهای مناطق شهر اراک در راستای توسعه پایدار معین گردید. 

ایداردر اکثرمعیارهای استیودنت معین گردید پایبندی ساخت وسازهای شهر اراک به مفاهیم توسعه وساخت وساز پ

 می باشد.  منتخب،  برابر یا کمتر از حد متوسط 

 معیار، ساخت و ساز پایدارتوسعه پایدار، لغات و اصطالحات کلیدی : 

 
 

 مقدمه:-1



 

 طبیعی محیط بر را تأثیر بیشترین و طبیعی منابع مصرف در را سهم بیشترین ساختمان صنعت که است داده نشان ها بررسی     

آلودگی  سطح رفتن باال زمین، گرمایشی، طبیع منابع کاهش و تخریب محیطی، مسائل به نسبت ها انسان آگاهی افزایش .دارد

 توجه بیشتری سازی ساختمان صنعت در فعاالن تا شده زمینه این در تر محکم قوانینی وضع به منجر اجتماعی مشکالت وایجاد

 ساز ساخت و صنعت در فعاالن نگرانیهای مهمترین از امروزه ساختمان عملکرد باشند. داشته محیطی زیست مسائل به نسبت
 پایدار بر عملکرد است. گرفته قرار نظر مد محیطی، پایدار توسعه راستای در پایدار عملکردی به یافتن دست راستا این در است.

 و مواردی ساختمان ساخت های روش تکنیکی پذیری امکان الزم، های هزینه بودن معقول محیطی، اثرات قبول قابل سطح اساس

 .[1]باشد  ساکنین آسایش و راحتی راستای در بایستی که بوده دست این از

است. شهر اراک  شهرستان اراکو  استان مرکزیمرکز  ان،و از بزرگترین شهرهای مرکز ایر شهرهای ایرانکالنیکی از  اراک     

سرشماری عمومی نفوس و های گرم و خشک است.  جمعیت اراک بر پایه نتایج های سرد و مرطوب و تابستاندارای زمستان
 کرهرودو  سنجانجمعیت شهر اراک پس از الحاق نقاط شهری  .استنفر بوده2124۰4خورشیدی برابر با  ۰۹۳۱در سال  مسکن

ای هپیش از پیوستن شهرداری .جمعیتی، اراک پانزدهمین شهر پرجمعیت ایران استنفر افزایش یافت. از دیدگاه  241۰14به 

منطقه افزایش  2با پیوستن کرهرود و سنجان، به  ۰۹۳۱منطقه شهرداری بودکه از سال  2، شهر اراک دارای کرهرودو  سنجان

است که شدن باعث شدهو به پیرو آن افزایش خودرو و همچنین افزایش روند صنعتی رشد جمعیتعواملی همچون  .استیافته
 . شهر آلوده کشور به حساب بیایداین شهر جزء یکی از هشت کالن

ازهای شهردرگذشته، مشکالت فراوانی از قبیل آلودگی هوا، سیستم حمل ونقل برنامه ریزی نامناسب درتوسعه وساخت وس     

ه معابر تنگ وباریک، ساخت وسازها وساختمانهای نامناسب و... را در شهر اراک به وجود آورد نامناسب، منظر شهری نامناسب،
رنامه ریزی وانجام امور جهت سوق دادن با توجه به مشکالت به وجود آمده در سالهای اخیر مسئولین مربوطه اقدام به ب است.

ین به دنبال تعیساخت وسازها وتوسعه شهر به سوی ساخت وساز وتوسعه پایدار واصالح ورفع  مشکالت نموده اند لذااین پژوهش 

ز ا معیارهایی با توجه به مفاهیم توسعه وساخت وساز پایدار می باشد که برای ساخت وسازهای شهر اراک مناسب بوده و بتوان

مفاهیم ساخت وساز و توسعه پایدار  در راستای ساخت وسازهای سالهای اخیر درپنج منطقه شهر اراک این معیارها برای ارزیابی 
 .استفاده کرد

 
 
 توسعه پایدار-2

 معنای پایدار به واژه این معین فرهنگ در است. آمده ماندنی و دوام با معنای به دهخدا نامه ی لغت در لغوی نظر از پایداری     
 ی التین ریشه از Sustain فعل است. دادن نشان استقامت و کردن پایداری معنای به " پایش" مصدر از مقاومت و بودن

Sustinere جزء دو از و Sus )باال به پایین از معنای به ( و Tinere ) است تشکیل شده ) کردن حفظ داشتن، نگه معنای به 

 و آمیخته "تداوم  و پشتیبانی حمایت،" قبیل از مفاهیمی با فعل این است. شده گرفته کار به انگلیسی زبان در ۰4۳۱ سال از و

 ی واسطه به قرارگرفته یا نی، پشتیبا مورد که رود می کار به " چیزی یا و حالت شرایط،" توصیف در Sustainable صفت
 .[2]است یافته تداوم همچنان معاش تأمین یا کمک

 خود نیازهای کردن برطرف در آینده نسل های توانایی انداختن خطر به بدون را کنونی های نیاز که ای توسعه پایدار توسعه      

 .[3]میسازد ممکن و اقتصادی اجتماعی محیطی، زیست نظر از را پایداری که است جهانی توسعه از مدلی و میسازد برآورده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA


 

  

 

 

 

 مفاهیم توسعه پایدار-9

 روی دو محور مردم واکوسیستم تاکید دارد و باید به دو موضوع اساسی توجه کند: توسعه پایدار بر
 کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد ) رفاه، برابری، عدالت بین نسلی ودرون نسلی (-۰

 قابلیت زیست وتنوع کره زمین راحفظ کند )حفظ کردن سیستمهای پشتیبان زندگی ) فرآیند اکولوژیک (، تنوع زیستی،-4

پایداری منابع تجدید پذیر) مصرف در حد تجدیدپذیری (، به حداقل رساندن منابع تجدیدناپذیر) بازیافت، مصرف کمتر واستفاده 
 .[4]از مواد جایگزین ( وحفظ کردن حد ظرفیت تحمل زمین واکوسیستم ( 

توجه به هر سه بخش  که هستند پایدار توسعه های بخش زیستی محیط و اقتصادی اجتماعی، اصلی بخش سه تعریف طبق     

 خدمات عدالت، و تساوی عمومی، پذیرش اجتماعی بخش و حوزه های مشترک آنها باعث رسیدن به توسعه پایدار خواهد شد. در

 کربن انتشار میزان پذیر، تجدید های انرژی از استفاده زیست بخش محیط در و گرفته قرار توجه مورد طرح هر در تنوع و رسانی
 مالی، نظارت وجود اقتصادی بخش در همچنین سبز فضای و زمین از نحوه استفاده زباله، کاهش مصرف، مورد مواد یا فعالیت در

 .[5] گیرد قرار مورد بررسی مالی مدیریت و سرمایه بازگشت

 
 

 ساخت وساز پایدار-8

برداری مؤثر از منابع مدیریت یک محیط پاک و سالم براساس بهره :ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است     

طبیعی و اصول اکولوژیکی که هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت 
 :باشداست، که شامل قوانین زیر می

 کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید –

 توسعه محیط طبیعی –

  سازییا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمانحذف  –
 

 

 توسعه پایدار در ساخت وساز اهداف-5

 باال کیفیت با محیط یک به کمک منظور به ساختمان و زمین از موثر استفاده رساندن حداکثر به :ها ساختمان و زمین

 .باال کیفیت با محیط یک ایجاد جهت مثبت مشارکت، کار با اقلیم: کیفیت با طراحی

 انرژی از بهینه استفاده و پایدار انرژی تامین رساندن حداکثر به:  انرژی



 

 و وساز ساخت طول در بازیافت افزایش و ضایعات رساندن حداقل به، کاهش استفاده از منابع جدید: زائد مواد مدیریت

 ها پروژه از برداری بهره زمان

 سیل خطر پذیری آسیب رساندن حداقل به و آب منابع حفظ ب:آ منابع

 نوری آلودگی و صدا و سر رساندن حداقل به و خاک و هوا آب، به ای گلخانه گازهای تولید آالینده رساندن حداقل بهی: آلودگ

 پایدار و محلی منابع از مواد از استفاده رساندن حداکثر به د:موا

 .[6]است  منطقه در موجود های گونه زیستی تنوع افزایش و حفظی: زیست تنوع

  .معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد: احترام به کاربران

 مامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند.تی: کل گرای

 
 

 سیستمهای امتیازدهی زیست محیطی ساختمان  -6

تحقیقاتی  فرصتهای بودجه ، ۰۳9۱دهه انرژی دارند. بحران دنیا در کوتاهی تاریخ ساختمانها پایداری ارزیابی های سیستم     

 بهره وری سیستمهای و تکنولوژی حلهای راه مطالعه به تا نمود فراهم را مهندسان و زیست محیط فعاالن پیشرو، معماران برای
 و بخش بود این در زیست محیطی مشکالت به پاسخها نخستین از ساختمانها در انرژی مصرف در صرفه جویی بپردازند. انرژی

بود  ۰BREEAMدرجهان  پایدار ساختمانهای ارزیابی سیستم اولین برانگیخت. را آنها توجه تدریج به پایداری جنبه های دیگر

 .[7]راه اندازی گردید ۰۳۳۱در انگلستان توسط موسسه تحقیقات ساختمان ایجاد شده ودر سال  ۰۳11که در سال 

راعرضه  4LEEDامتیازدهی  سیستم از نسخه اولین آمریکا متحده ایاالت سبز ساختمان انجمن ، ۰۳۳1 سال در دیگر، ازطرف     
ازمهمترین آنها می توان به  که است موجود ساختمانها زیست محیطی امتیازدهی برای متنوعی سیستمهای امروزه .[8]نمود 

Green Star  ،۹استرالیاCASBEE  ،2ژاپنDENB  آلمان وHQE .فرانسه اشاره نمود 

 

  BREEAM سیستم ارزیابی-6-1

 وجود دارد که به شرح زیر است : BREEAMبرمبنای  پروژه ها ساخت عملکرد تخمین برای مشخصی المانهای
 سطوح مختلف امتیازدهی-

 استانداردهای حداقلی-

 وزن دهی به هر سر فصل-
 تعریف اعتبارهای مشخص در هر سرفصل-

 .[7]د میباش (۰) شماره جدول ارزیابی مطابق سیستم این کیفی امتیازدهی ومعیارهای مختلف سطوح

                                                                 
1 Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method  
2 Leadership in Energy & Environmental Design 
3 Comprehensive Assesment System for Built Environment Efficiency 
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 .BREEAM [9]  در امتیازدهی مختلف ( سطوح۰جدول )

 امتیاز )% ( ( BREEAMرتبه بندی بر اساس بریم ) 

 12 ممتاز

 9۱ عالی

 22 خیلی خوب

 22 خوب

 ۹۱ قابل قبول

 < ۹۱ طبقه بندی نشده

 بیش تمرکز تا است داده قرار خود اعتبارهای برای نیز حداقلی امتیازهای یا و پیشنیازی معیارهای سیستم این حال، عین در     

 سرفصلهای به وزندهی توزیع همچنین، .ندهد رخ پایداری های حوزه از دیگر برخی ماندن مغفول و اعتبارات برخی به حد از

 مورد بی تمرکز از مهم، میدهد. این نشان به سایرین نسبت را سرفصل هر اهمیت که است شکلی به سیستم این در بررسی مورد
 .[10] نشان داده شده است (۰)فصول این سیستم در شکل  به وزندهی نحوه مینماید. جلوگیری سرفصل چند یا یک در امتیاز

 

 
 

 .BREEAM [9] ( وزن سرفصلها در 1شکل ) 

 

 LEEDسیستم ارزیابی  -6-2

 تشکیل هدف آن که است سودده و کیفیت با زیست، محیط دوستدار ساختمانهای به امتیازدهی و ارزیابی سیستم لید یک     
 ساختمانهای بهره برداری و ساخت جهت طراحی، در اندازه گیری قابل و عملی راهکارهای بکارگیری و شناسایی برای چارچوبی

 ساختمانها مقایسه و ارزیابی تقاضای افزایش برای ساختمان صنعت فعاالن تشویق و ترغیب محوریت با سیستم این میباشد. پایدار

 سالمتی، ، CO2گاز انتشار کاهش آب، و انرژی بهره وری بر LEED تمرکز است. گردیده ارائه پایداری معیارهای لحاظ از

 .[11]ساختمان میباشد احداث محل شرایط و کیفیت درکنار موجود، منابع از حفاظت و ساختمان داخل هوای کیفیت

 آن امتیازهای صورت این غیر در شود، رعایت فصل پیشنیازهای آن بایستی فصل هر امتیازات کسب برایدراین سیستم      

نقره  گواهینامه کسب برای الزم امتیازات فصل چند از ساختمان بتواند یک است ممکن دیگر، بیانی رفت. به خواهد دست از فصل

 .[10]وجه امتیازی کسب نکرده باشد  هیچ به فصل یک از حالیکه در آورده بدست را  LEED ای-



 

 است. مشاهده قابل ( 4) شماره جدول در سطح هر با متناسب گواهینامه های و امتیازدهی مختلف سطوح

 . LEED [8]در امتیازدهی مختلف سطوح ( 4) شماره جدول

 امتیاز  ( LEEDرتبه بندی بر اساس لید) 

 2۱ - 2۳ تائید شده

 2۱ - 2۳ نقره ای

 1۱ - 9۳ طالیی

 و باالتر 1۱ پالتین

 عبارتند از:می باشد که کسب این گواهی مستلزم رعایت معیارهایی در هفت حوزه اصلی 

 -9ماهیت خالقیت در طراحی -1کیفیت فضای داخلی -2مصالح و منابع  -2انرژی و اتمسفر -۹ی آب یکارا-4پایداری سایت -۰

 اولویت های منطقه ای
به  است. الزم شده داده نشان (4) شکل در فصل هر امتیازهای وزنی درصد همراه به سیستم این در موجود اعتبارات

امتیاز تشویقی بوده ودر حقیقت حداکثر  ۰۱است که دواعتبار نوآوری در طراحی واولویتهای منطقه ای مجموعادارای  ذکر

 یباشد:م (4)لید به انضمام وزن هر کدام مطابق شکل می باشد سرفصلهای  ۰۰۱امتیازهای قابل کسب در این سیستم 

 
  .[10]درلید  سرفصلها (وزن 4شکل ) 

 .[12]ارائه گردیده است( ۹)پارامترهای مد نظر برای این حوزه ها، شاخصه ها و امتیاز هر یک از شاخصه ها در جدول شماره 

 [12] پارامترهای مد نظر و امتیاز هر یک از شاخصه ها (9جدول )

 شاخصه امتیاز دهی حداکثر امتیاز شاخصه اصلی

 امتیاز شاخصه ردیف  

 سایت پایدار ۰

  

 الزامی جلوگیری از تولید آلودگی توسط فعالیت ساخت و ساز ۰ 41

 ۰ انتخاب درست سایت 4

دستیابی به تراکم بهینه در محیط های ساخته شده و مجاورت با شبکه  ۹

 خدمات شهری

2 



 
 ۰ زیستباز سازی سایت های آسیب دیده و آالینده محیط  2

 1 تامین دسترسی مناسب به سیستم های حمل و نقل عمومی 2

 ۰ تامین فضا برای قرار دادن دوچرخه و ایجاد فضاهای تعویض لباس 1

 ۹ استفاده از خودروهای با آالیندگی کم 9

 4 ایجاد ظرفیت پارکینگ خودرو متناسب 1

 ۰ محافظت یا بازیابی محل زندگی حیوانات ۳

 ۰ به حداکثر رساندن فضای باز ۰۱

 ۰ مدیریت کمی آ ب باران ۰۰

 ۰ مدیریت کیفی آب باران ۰4

 ۰ جلوگیری از پدید آمدن جزیره های گرمایی در بام ساختمان ۰۹

 ۰ جلوگیری از پدید آمدن جزیره های گرمایی در غیر بام ساختمان ۰2

 ۰ کاهش الودگی نوری ۰2

 کارایی آب 4

  

 الزامی کاهش مصرف آب ۰ ۰۱

 2 صرفه جویی در مصرف اب سیستم های آبیاری 4

 4 بازیافت فاضالب با استفاده از فناوری های خالقانه ۹

 2 کاهش بیشتر مصرف آب 2

 انرژی و جو ۹

  

 الزامی حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم های انرژی در ساختمان ۰ ۹2

 الزامی مصرف انرژی حداقل در ساختمان 4

 الزامی جلوگیری از تقلیل الیه اوزون از طریق تجهیزات سرمایشی ۹

 ۰۳ بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 2

 9 استفاده از منابع تجدید پذیر در محل 2

 4 حصول اطمینان بیشتر صحت عملکرد سیستم ها و عناصر ساختمانی 1

 4 هیزات سرمایشیججلوگیری کامل از تخریب الیه اوزون از طریق ت 9

 ۹ سنجش و ممیزی مصرف انرژی در ساختمان 1

 4 استفاده از انرژی های سبز ۳

 مصالح و منابع 2

  

۰2 

  

 الزامی ذخیره وجمع آوری مواد قابل بازیافت ۰

 ۹ کف های موجوداستفاده مجدد از ساختمان با نگهداری دیواره ها و  4

 ۰ استفاده مجدد از ساختمان با نگهداری عناصر غیر سازه ای داخل ساختمان ۹

 4 مدیریت پسماندهای حاصل از ساخت وساز 2

 4 استفاده مجدد از مصالح و محصوالت به کار رفته در ساختمان 2

 4 استفاده از مصالح بازیافتی 1

 4 مصالح محلی و بوم آورداستفاده از مواد و  9

 ۰ استفاده از مواد و مصالح با سرعت تجدید باال 1

 ۰ استفاده از چوب تایید شده ۳

کیفیت هوای  2

 داخل ساختمان

 الزامی دستیابی به حداقل کیفیت مطلوب هوای داخل ساختمان ۰ ۰2

 الزامی کنترل میزان دود سیگار منتشر شده در محیط 4

 ۰ نصب سیستم های اندازه گیری دی اکسید کربن موجود در هوای خروجی ساختمان ۹



 
 ۰ افزایش سیستم تهویه 2  

 ۰ مدیریت کیفیت هوای داخل ساختمان در زمان ساخت 2

 ۰ مدیریت کیفیت هوای داخل ساختمان قبل از بهره برداری 1

 ۰ ها و درزبندهاچسب -استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندک 9

 ۰ رنگ ها و پوشش ها-استفاده از مواد یا میزان آالیندگی اندک 1

 ۰ کف سازی-استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندک ۳

 ۰ فرآورده های چوبی-استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندک ۰۱

 ۰ خطرناک در فضای داخل ساختمانکنترل آالینده های شیمیایی و بیولوژیک و ذرات  ۰۰

 ۰ کنترل پذیری سیستم های نورپردازی ۰4

 ۰ کنترل پذیری سیستم های تهویه و حرارتی ۰۹

 ۰ طراحی سیستم آسایش حرارتی ۰2

 ۰ ممیزی سیستم آسایش حرارتی ۰2

 ۰ تامین نور طبیعی ۰1

 ۰ تامین منظر مناسب ۰9

 نوآوری در طراحی 1
Innoration and 

Design 

 ۰ نوآوری در طراحی ۰ 1

 2 طراحی همگام با لید 4

اولویت های  9

 منطقه ای

Regional 

Priorities 

 2 اهمیت به اولویت های منطقه ای و محلی ۰ 2

 

  BREEAMو  LEEDمقایسه  6-9

 در را سوم اهمیت، جایگاه لحاظ از که میدهد تشکیل را آن امتیازهای کل از درصدBREEAM    ،۰422 در مصالح فصل     

سهم هر یک از آنها در  میزان و مصالح فصل اعتبار است هفت داده اختصاص خود به را سیستم این بررسی مورد حوزه 7 میان

 قابل مشاهده می باشد. (۹)شکل

 



 

 BREEAM [9]مصالح  فصل در موجود اعتبارهای ( وزن9شکل )

 صورت در که است مبرهن زیست است. لذا محیط بر مصالح 2حیات چرخه اثرات سیستم، این مصالح فصل معیار نمهمتری     
 مبنای شد.  خواهد کسب باالتری ساختمان، امتیاز یک حیات طول در زیست محیط بر سوء اثرات کمترین با مصالحی از استفاده

 از مجدد ادهفاست اعتبار دو .میباشد ازاعضاء اینگونه عمر چرخه اثرات همان نیز 9 پیرامونی حفاظ و 1 سخت منظر اعتبار محاسبه

 گرفته نظر در مصالح این حمل ونقل وکاهش بهداشتی های مدفن به اعضاء اینگونه انتقال کاهش هدف با 1 سازه ای اعضاء و نما

 هدف با اعتبار ایناشاره نمود ۳می توان به طراحی براساس دوام BREEAMدر اهمیت حائز اعتبارات دیگر از است.  شده
 .[10] است گردیده تدوین اعضاء زودهنگام اینگونه تعمیر یا تعویض از جلوگیری و محیطی آسیبهای معرض در اعضاء از حفاظت

 تخریب حال در ساختمانهای مصالح انتقال عدم مصالح، بازیافت بر LEED مصالح و منابع فصل تمرکز که حالیست در این     

 زیرا است بازیافت قابل مصالح از استفاده کنار در ساخت درحال ساختمانهای در آنها مجدد استفاده و بهداشتی های به مدفن
میزان  و داده کاهش را خام مصالح مصرف بخشیده، رونق را محصوالت این تقاضای و عرضه بازار بازیافت، قابل محصوالت خرید

 میبخشد. تقلیل را بهداشتی های مدفن به استفاده قابل غیر مصالح ورود

 طور به فصول سایر در آن پای رد ومحدود به فصل مصالح ومنابع آن نبوده  LEEDارزیابی  سیستم در پایدار مصالح و مواد     

 مینماید تا ترغیب را سازندگان سیستم، این در شده مطرح اعتبارات از بسیاری دیگر، عبارت به است.  مشاهده قابل مستقیم غیر
اعتباراثرات جزایر حرارتی به استفاده از مصالحی با شاخص انعکاس  نمونه، بعنوان نمایند.  استفاده زیست محیط با همگام مصالح از

 تانک فالش ، مانند شیر آب فتوالکتریک(آب مصرف بهینه ساز محصوالت تقاضای افزایش نور باال واعتبار کاهش مصرف آب به

 پائین خواهد انجامید. ۰۱VOCآالیندگی کمتر به ترویج پوششها، رنگها وچسبهایی با ( واعتبار مواد با  ... و مرحله ای دو
مواد قابل بازیافت نیز به  انبارش و آوری مصالح لید را نمایش می دهد جمع و منابع فصل در موجود اعتبارهای (2شکل)     

 است.عنوان پیش نیاز دریافت امتیازهای موجود در این فصل در نظر گرفته شده 

 

 

                                                                 
5 Life Cycle Impact 
6 Hard Landscaping 
7 Hard Landscaping and Boundary Protection 
8 Re-Use of Façade and Structure 
9 Designing for Robustness 
10 Volatile Organic Compounds 



 

  LEED [10]مصالح  فصل در موجود اعتبارهای ( وزن 8شکل ) 

 
سیستم لید تمرکز مستقیمی بر اثرات چرخه حیات نداشته وغیر مستقیم تالش می کند تا فعاالن صنعت ساختمان را به      

در قیاس  BREEAMافزایش طول چرخه حیات مصرف مصالح، استفاده از مصالح قابل بازیافت وبومی ترغیب کند. اما سیستم 

 به ارزیابی زیست محیطی مصالح در چرخه حیات آنها اهمیت بیشتری داده است. LEED با
 اجباری معیار یک حیات به عنوان چرخه اثرات امتیازدهی، سیستمهای این در که دریافت میتوان فوق نکات به توجه با     

 یک برای سیستمها ازاین هریک گواهینامه کسب ن،بنابرای نیست. مطرح مصالح فصل اعتبارات امتیاز گرفتن برای پیشنیاز

 سبز مصالح از استفاده حال، عین در .نمیباشد زیست محیط بر پروژه ها این اقماض قابل و ناچیز اثرات منزله به لزوما ساختمان،

 مصالح از ساختمان یک در است مثال، ممکن طور انجامید. به نخواهد زیست محیط با همگام و سبز ساختمانهای ایجاد به لزوما
 توسعه اهداف اما بوده سبز ساختمان حالت، ماهیت این است. در شده داده انتقال کارگاه به دور فواصل از که شود استفاده سبزی

 سیستمهای توسعه با همگام بومی، سبز تائید مصالح سیستمهای تدوین بهتر، به عبارت است.  گردیده نقض به طورآشکار پایدار

  .بیانجامد پایداری معیارهای با بیشتر ساخت وساز هرچه انطباق به تواند می ساختمانها زیست محیطی امتیازدهی و ارزیابی

 

 
 

 

 پیشینه تحقیق-7

 چهارچوبی که کرده اند سعیعلینقی زاده وهمکاران در مقاله قوانین طراحی پایدار یکی از پایه های اصلی معماری سبز       

ارائه دهند که به طور خالصه   )بهره برداری زمان و در وساز ساخت حین در ساخت، از قبل( مختلف در مراحل بناها نقد جهت
 .[13]آورده شده است ( 1( و )2(، )2)در جداول 

 [13] )منابع اقتصاد( اول طراح  پایدار   اصل کاربردی شهای ( رو 8جدول )

 

 طراحی پایدار

 روشهای کاربردی اصل اول ) اقتصاد منابع (

 حفاظت از مصالح حفاظت از آب حفاظت از انرژی

برنامه ریزی شهری هوشمند با اولویت حفظ 

 انرژی

 حفظ مصالح در ساخت وساز کاهش تغییرات در سایت

برنامه ریزی هوشمندزمین با اولویت حفظ 

 انرژی

رعایت تعادل در انتخاب سیستمهای ساختمانی  کاهش استفاده از آب

 مناسب

 احیای بناهای موجود باز مصرف آب باران منابع انرژی

 استفاده از مصالح وترکیبات بازیافتی جمع آوری فاضالب جایگزین سرمایش و گرمایش غیر فعال

 بازیافت مصالح بازیافت فاضالب جلوگیری از ورود وخروج گرما

 استفاده از مصالح ساختمانی متعارف  استفاده از مصالح با مصرف انرژی کم

از مصالح با برچسب انرژی باال استفاده    



 
   عایقکاری

   استفاده از نور روز

 [13]اصل دوم طراح  پایدار ) طراحی چرخه عمر (  کاربردی شهای ( رو2جدول ) 

 طراحی پایدار

 روشهای کاربردی اصل دوم )طراحی چرخه عمر (

 پس از ساختمان سازی در حین ساختمان سازی پیش از ساختمان سازی

وفق دادن بناهای موجود جهت  حداقل تاثیر ساخت وساز بر سایت استفاده از مصالح با منابع تجدیدپذیر

 کاربریهای جدید

استفاده از مصالح بدون آسیب به 

 محیط زیست

 بازمصرف مصالح باقیمانده ایجادتاسیسات جداسازی فاضالب

 بازیافت مصالح باقیمانده استفاده از مصالح غیر سمی استفاده از مصالح قابل بازیافت

استفاده از مصالح با دوام باال ونگهداری 
 کم

  نگهداری منظم مصالح در کارگاه

کم کردن انرژی مصرف شده جهت 
 توزیع مصالح

  ارائه زمانبندی منظم اجرا

   استفاده از مصالح بومی

 [13]اصل سوم طراح  پایدار ) طراحی انسانی (  کاربردی شهای ( رو6جدول ) 

 

 طراحی پایدار

 روشهای کاربردی اصل سوم ) طراحی انسان (

 پس از ساختمان سازی پیش از ساختمان سازی

 ایجاد آسایش صوتی، حرارتی وبصری درک تاثیر معماری بر طبیعت

 ایجاد اتصال بصری با بیرون حفظ شیب طبیعی زمین

 ایجاد پنجره های باز شونده برهم نزدن منابع آب

اکوسیستم موجودحفظ   ایجاد هوای پاک وتازه 

ایجاد شرایط برای همه افراد با  جلوگیری از گسترش آلودگی
 توانائیهای مختلف

 استفاده از مصالح غیر سمی 

 ایجاد تاسیسات چند منظوره 

 ایجاد فضای عبور پیاده 

 



 

بیان می کنندکه براساس راهنمای ساخت وساز پایدار وسبز چین، مدیریت علمی وفرآیندهای تکنولوژیکی  زو نیوج شی کین     

باید به خاطر کیفیت، ایمنی وسایر الزامات زیست محیطی در ساخت وسازهای مهندسی به کار بسته شود به طوریکه حفظ منابع 

ط داردحداقل شده ودستیابی به اهداف نگاهداشت انرژی، زمین، طبیعی حداکثر وفعالیتهای ساختمانی که تاثیر منفی روی محی

آب ومصالح وحفاظت از محیط زیست امکان پذیر شود. براساس این راهنما، ساخت وساز سبز وپایدار به شش قسمت تقسیم بندی 
، حفظ زمین . می شود: مدیریت ساخت، حفظ محیط زیست، استفاده وحفظ مصالح، استفاده وحفظ آب، استفاده وحفظ انرژی

می کنند پنج فاکتور در فرآیند ساخت شامل نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح، روش ومحیط شش جنبه فوق را  ایشان بیان

 .[14]پوشش می دهد 

فن لی وتائویان در مقاله ای  با بیان استانداردها وسیستمهای امتیازدهی مختلف برای عملکرد زیست محیطی ساختمان      

مانند لید وسیستم استاندارد ارزیابی ساختمان سبز چین، با توجه به این استانداردها بر روی فن آوری های سبز، استفاده از سبز 

 .[15] فن آوریهای جدیدوانتخاب مصالح سبز وپایدار در ساخت وساز پایدار تاکید می کند

ارهای ارزیابی ساختمان برای ساختمانهای غیر مسکونی در بنانی و همکاران در مقاله ای با عنوان ایجاد چارچوبی از معی     

عربستان بیان می کنند که با توجه به اینکه در مورد کارآیی سیستمهای ارزیابی ساختمانهای پایدار موجود در جهان، در خارج از 

ز جمله عربستان اقدام به کشورهای دیگر اد. جغرافیایی وفرهنگ وجود دار کشور مبداء بحثهایی با توجه به شرایط اقتصادی،
بررسی ومقایسه این سیستمها وتدوین سیستمی مناسب با شرایط محلی خود کرده اند. کشور عربستان اقدام به تعیین نه معیار 

وسی وشش زیر معیار برای ساختمانهای غیر مسکونی نموده است که عبارتنداز: کارآیی آب ،کارآیی انرژی، کیفیت هوای داخل 

 .[16]نتخاب مصالح، مدیریت موثر، زمین وضایعات، هزینه کل زندگی، کیفیت خدمات وجنبه های فرهنگی ساختمان ، ا

   جیمز پوکاک وهمکاران در مقاله ای تحت عنوان بهبود طراحی وساخت وساز اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بیان      

می کنند که بسیاری از پروزه های ساخت وساز در کشورهای در حال توسعه ناپایدارند و پروژه ها اغلب خارج از توانایی جمعیتهای 

محلی برای ساخت و نگهداری میباشند ایشان در این مقاله تعریفهای پایداری، سیستمهای رتبه بندی پایداری، درسهای گرفته 

اخت وساز پایدار را بررسی می کنند. این مقاله بیان می دارد که چگونه معمارها، مهندسین، سازنده شده از پروژه های ناپایدار وس
ها، مالکان وجامعه در کشورهای در حال توسعه می توانند به بهترین شکل پایداری اجتماعی را برای یافتن یک طراحی مناسب 

افزایش دهد به کار ببندند نویسندگان موارد زیر را پیشنهاد  وراه حلهای ساخت وسازمناسب که موفقیت چرخه حیات پروژه را

 می نمایند: 
 درگیر کردن اجتماع در چرخه کامل عمر پروژه

 طراحی بادر نظر گرفتن فرهنگ بومی

 طراحی برای حداکثر کارایی ذخایر محدود آب موجود

 طراحی سیستمهای محلی برای انرژی وآسایش حرارتی
 ا درنظر گرفتن استانداردهای بین المللیطراحی برای امنیت شغلی ب

 طراحی پروژه هایی که می توانند توسط جمعیت محلی به طور ایمن ساخته شوند

 ساخت وساز با در نظر گرفتن روشهای سنتی
 .[17]ساخت وساز با استفاده از مواد با دوام وپایدار



 

قوانین ویژه، استانداردها وکدهای طراحی پایدار در امارات  اسمال والمزروعی در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی ساخت وساز،     

متحدعربی بیان می کنند توسعه وساخت وساز پایدار در امارات متحد عربی به یک اولویت اساسی تبدیل شده است. گزینه های 

ی پایدار وآئین نامه های زیادی جهت هدایت به سمت ساخت وساز پایدار وجود دارد مانند سیستمهای ارزیابی لید، بریم، سایتها

ساختمان سبز دبی. با اینکه فلسفه ها ومالحظات ویژه ممکن است در این سیستمها متفاوت باشد ولی کلیه آنها بر پایداری 

طوالنی مدت انرژی تمرکز دارند. تالشهای زیادی تحت نظر بنیاد امارات برای ایجاد شیوه هایی برای ارزیابی ساخت وساز وطراحی 

انجام شده است. در این مقاله اطالعات جمع آوری شده وتوصیه هایی برای اجرای ساخت وساز پایدار انجام شده که به قرار  پایدار

 زیر می باشد :

هینه ب استفاده و نگهداری بهتر از تجهیزات، کارآیی بهتر سوخت، ایجاد وانتقال کمتر ضایعات، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر،

استفاده حداکثری از نور طبیعی، توجه به کیفیت هوا در طی  آب،توجه به چرخه حیات مصالح، بازیافت مصالح،سازی مصرف 

 .[18]مراحل ساخت وساز وتقویت مدیریت شامل کنترل وبازدید، ایجاد وپذیرش آئین نامه های ساخت وساز پایدار

 

 

 روش اجرای تحقیق-4

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارهای معتبر ونظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهوالت ودستیابی به راه حل      

 .[19]مشکالت است 

در اولین گام از انجام تحقیق، پس از طرح مساله وبرای حل آن اقدام به انجام مطالعات کتابخانه ای شده وبا بررسی ومرور      
یقات گذشته انجام شده در منابع فارسی والتین در زمینه توسعه پایدار، معماری وساخت و ساز پایدار، ساختمانهای مقاله ها وتحق

 در راستایسیستمهای ارزیابی پایداری ساختمان ، اقدام به تعیین معیارهایی جهت بررسی ساخت وسازهای شهر اراک و  سبز

ین تحقیق برای سنجش اهمیت معیارها از روش تحقیق توصیفی کاربردی نیز پایدار شده است. در اتوسعه وساخت وساز مفاهیم 

استفاده شده است زیرا تحقیق آنچه را که هست توصیف می کند وبه شرایط یا روابط موجود، آثار مشهود یا روندهای در حال 
 گسترش توجه دارد.

که پژوهش در مناطق پنجگانه شهر اراک انجام شده ومهمترین در گام دوم بعد از اتمام مطالعات کتابخانه ای وبا توجه به این     

 9معیار در ساخت و ۰4معیار در تخریب،  2معیار در طراحی،  42ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است، با مطالعه وتعیین 
فقت یا مخالفت خود را طی پرسشنامه ای از صاحب نظران وخبرگان خواسته شد موا ((،9) جدول ) معیار در تعمیر ونگهداری

برای تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت ومناسب بودن یا نبودن این معیارها برای بررسی موضوع تحقیق را بیان کنند. پس از انجام 

خبره به منظورگزینش معیارهای مد نظر خبرگان، با استفاده از آزمون الوشه روایی ابزار گردآوری اطالعات  ۰۱پرسشنامه ها توسط 

معیار در نگهداری  1معیار در ساخت و ۳معیار در تخریب،  2معیار در طراحی،  4۱رد بررسی قرار گرفته ودر نهایت تعداد نیز مو
وتعمیرات ساختمان برای درج در پرسشنامه عمومی وارزیابی سطح پایبندی به مفاهیم توسعه پایدار درساخت وسازهای مناطق 

 21معیار از  ۹۳)پرسشنامه شامل معیارهای تایید شده توسط خبرگان۰1۱ت با توزیع پنجگانه شهر اراک انتخاب گردید. در نهای

 ۰14مناطق پنجگانه شهر اراک، تعداد  ساخت وسازهای، بین نمونه در دسترس ازمهندسان ومجریان ومسئولین مربوطه درمعیار(



 

و  به دست آمد۱2۳4۰ن شدکه مقدارآن وپایائی آن در چهار بخش مذکور ودر کل پرسشنامه تعییپرسشنامه صحیح جمع آوری 

استخراج اطالعات ، ساخت وسازهای شهر اراک در رابطه با پایبند بودن به مفاهیم توسعه  ( و spssبا استفاده از نرم افزار آماری ) 

 گردید. این معیارها بررسیپایدار با استفاده از 

وساز پایدار برای ارائه به خبرگان برای ارزیابی  ( شاخصهای در نظر گرفته شده در راستای توسعه وساخت9جدول ) 
 ساخت وسازهای شهر اراک

شاخصهای بخش 

 طراحی

به
رت

 

شاخصهای بخش 

 تخریب

به
رت

 

شاخصهای بخش 

 ساخت

به
رت

 

شاخصهای بخش 

 تعمیر ونگهداری

به
رت

 

عایق بندی حرارتی، 
صوتی،رطوبتی وایزوله مناسب 

 ساختمان

جداسازی مواد قابل استفاده  ۰
 تخریب کامل قبل از

استفاده از تکنولوژیهای جدید  ۰
 ساخت وساز

 ۰ استفاده از مصالح بادوام وپایدار ۰

هماهنگی با سایت وشناخت 
 مکان

مدیریت پسماندهای حاصل از  4
 تخریب

استفاده از مواد با میزان  4 کاهش پسماند طی اجرای طرح 4
 آالیندگی کم

4 

ها و جانمایی حجم ساختمان
 ساختمان فضاهای داخلی

استفاده از مصالح ساختمانی  ۹ تخریب با حداقل تلفات مواد ۹
 فاقد مواد سمی

توجه به کیفیت مطلوب هوای  ۹
داخل ساختمان وافزایش 

 سیستم تهویه

۹ 

توجه به چرخه عمر مواد  2 برآوردن نیازهای ساکنان
 وقابلیت بازیافت آنها

ذخیره وجمع آوری مواد قابل  2
 بازیافت

سیستمهای نورپردازی، کنترل  2
آسایش حرارتی وآالینده های 

شیمیایی در فضای داخل 
 ساختمان

2 

طراحی اقلیمی وهماهنگی با 
 اقلیم

 امکان استفاده مجدد از مصالح 2
 

مدیریت پسماندهای حاصل از  5
 ساخت وساز

مقاوم سازی با رعایت نکات  2
 محیط زیستی

2 

طراحی بهینه و اقتصادی با 
 کیفیت مطلوب

جلوگیری از تولید آلودگی    1
 توسط فعالیت ساخت و ساز

 1 توجه به مدیریت انرژی 1

استفاده از موادجایگزین وکاهش    9 هماهنگی با بستر
 مصرف سیمان       

استفاده از مواد ومصالح بازیافتی  9
 جهت تعمیرات

 

7 

استفاده از مصالح ساختمانی    1 روند مشارکتی طراحی
 بازیافتی

1   

حفظ وبهینه سازی مصرف 
 انرژی

استفاده از مواد و مصالح با    ۳
 سرعت تجدید باال در طبیعت

۳   

استفاده از ضایعات مصالح برای    ۰۱ حذف یا کاهش مواد سمی
 تولید مصالح جدید

 

10   

کاهش مصرف منابع غیر قابل 
 تجدید

 استفاده از پیش ساختگی   ۰۰
 

11   

طراحی براساس چرخه حیات 
مصالح با توجه به مصالح 

 ساختمانی

استفاده از مصالح ساختمانی    ۰4
 بومی

 

12   

شناخت تاثیرات محیطی ودرک 
 مردم

۰۹       

       ۰2 احیای هویت فرهنگی وبومی
طراحی در جهت کاهش مصرف 

 آب
۰2       



 
طراحی جهت مدیریت پسماند 

 وبازیافت
۰1       

وتجدید استفاده از انرژیهای نو 
 پذیر

۰9       

استفاده از سیستم مدیریت 
 وکنترل هوشمند در ساختمان

۰1       

استفاده از فن آوریهای دستیابی 
 به ساختمان سبز

۰۳       

استفاده از سامانه های 
 خورشیدی جدید

4۱       

کاهش استفاده از منابع جدید 

)منابع طبیعی،مواد اولیه 
 ومعادن (

 

21       

طراحی کاربریهای متفاوت در 
همسایگیها در یک بافت 

 مشخص

 

22       

 طراحی بر مبنای صنعتی سازی
 

23       
 استفاده از فن آوریهای جدید

 

24       

 

 تجزیه وتحلیل داده ها-3

 هایتجزیه وتحلیل وبه پرسش SPSSآوری اطالعات وداده ها از پرسشنامه دوم، داده ها با استفاده از نرم افزار پس از جمع     

 تحقیق به شرح ذیل پاسخ داده می شود: هایدر این بخش به پرسش تحقیق پاسخ داده شد.

 تعمیرات در شهر اراک کدامند ؟ -مهمترین شاخصهای ساخت وساز پایداردر چهار مرحله طراحی،تخریب، ساخت و نگهداری -

 پایدار پایبندند ؟آیا ساخت وسازهای شهری اراک به مفاهیم توسعه  -

 

 

 تحقیق اول تحلیل وبررسی پرسش-3-1

جهت پاسخ به پرسش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اهمیت شاخص های مطرح شده در ساخت و ساز پایدار مشخص شد.      
 یراعامل مشترک ب انسیجدول نسبت وار نیدر ابیان شده است.  شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی هیبرآورد اولاین بخش  در

. واریانس عامل مشترک مقداری از واریانس هر متغیر است که است دهیگرد نیمع ساخت و ساز پایداردر  شاخص هااز  کیهر 

   ان نش مجموعه عوامل مورد نظر توانسته اند آن را تبیین کنند و اهمیت نسبی هر عامل را نشان می دهد. نتایج تحلیل عاملی

 .دارند ینقش مهم ساخت و ساز پایداردر شاخصها   هیکلهستند لذا   2/۱های عاملی بزرگتر از می دهد که همه بار



 

 بارهای عاملی شاخص های ساخت و ساز توسعه پایدار (8جدول )

 ردیف مؤلفه ها )ویژگی ها( واریانس عامل مشترک

 ۰ مکان وشناخت سایت با هماهنگی 9۳۰/۱

 4 اقلیم با وهماهنگی اقلیمی طراحی 1۱2/۱

 ۹ ساکنان نیازهای برآوردن 9۰1/۱

 2 انرژی مصرف سازی وبهینه حفظ 944/۱

 2 تجدید قابل غیر منابع مصرف کاهش 114/۱

 1 آب مصرف کاهش جهت در طراحی 1۰۹/۱

 9 سمی مواد کاهش یا حذف 14۰/۱

 1 احیای هویت فرهنگی و بومی 112/۱

 ۳ بستر با هماهنگی 12۱/۱

 ۰۱ ساختمانی مصالح به توجه با مصالح حیات چرخه براساس طراحی 1۰2/۱

 ۰۰ ساختمان داخلی فضاهای جانمایی و ساختمانها حجم ۳۰4/۱

 ۰4 وبازیافت پسماند مدیریت جهت طراحی 921/۱

 ۰۹ ساختمان مناسب وایزوله صوتی،رطوبتی حرارتی، بندی عایق 9۹۹/۱

 ۰2 پذیر نووتجدید انرژیهای از استفاده 91۳/۱

 ۰2 مردم ودرک محیطی تاثیرات شناخت 122/۱

 ۰1 طراحی مشارکتی روند 1۱4/۱

 ۰9 سبز ساختمان به دستیابی آوریهای فن از استفاده 191/۱

 ۰1 جدید خورشیدی های سامانه از استفاده 9۹1/۱

 ۰۳ ساختمان در هوشمند وکنترل هوشمند مدیریت سیستم از استفاده 11۳/۱

 4۱ اقتصادی با کیفیت مطلوبطراحی بهینه و  1۱1/۱

 4۰ جداسازی مواد قابل استفاده قبل از تخریب کامل 122/۱

 44 مواد تلفات حداقل با تخریب ۳۱2/۱

 4۹ آنها بازیافت وقابلیت مواد عمر چرخه به توجه 1۱2/۱

 42 تخریب از حاصل پسماندهای مدیریت 11۱/۱

 42 وساز ساخت جدید تکنولوژیهای از استفاده 19۹/۱

 41 طرح اجرای طی پسماند کاهش 192/۱

 49 موادجایگزین از استفاده 992/۱

 41 سمی مواد فاقد ساختمانی مصالح از استفاده ۳4۹/۱

 4۳ ساز و ساخت فعالیت توسط آلودگی تولید از جلوگیری 121/۱

 ۹۱ بازیافت قابل مواد آوری وجمع ذخیره 141/۱

 ۹۰ بازیافتی مصالح ساختمانی از استفاده 129/۱

 ۹4 طبیعت باالدر تجدید سرعت با مصالح و مواد از استفاده 12۰/۱

 ۹۹ وساز ساخت از حاصل پسماندهای مدیریت 1۹۳/۱

 ۹2 وپایدار بادوام مصالح از استفاده ۳49/۱

 ۹2 زیستی محیط نکات رعایت با سازی مقاوم 1۳1/۱



 
 ۹1 انرژی مدیریت به توجه 121/۱

 ۹9 تهویه سیستم وافزایش ساختمان داخل هوای مطلوب کیفیت به توجه 91۹/۱

 ۹1 کم آالیندگی میزان با مواد از استفاده 1۳۹/۱

 داخل فضای در شیمیایی های وآالینده حرارتی آسایش نورپردازی، سیستمهای کنترل 122/۱

 ساختمان

۹۳ 

 
 -در این بخش با استفاده از نرم افزار وانجام تست فرید من مهمترین شاخصها دربخشهای طراحی، تخریب، ساخت وتعمیر     

در این تست شاخصی که میانگین باالتری دارد دارای رتبه بهتری می باشدکه  رتبه بندی شد.نگهداری در مناطق شهر اراک 

 ( می باشد۳مطابق با جدول ) 

 -اجرای شاخصهای ساخت وساز پایدار در چهار بخش طراحی، تخریب، ساخت وتعمیر (رتبه بندی3جدول)

 نگهداری در مناطق شهر اراک

 مهمترین شاخصهای بخش طراحی

به
رت

 

 مهمترین شاخصهای بخش طراحی

به
رت

 

 ۰۹ شناخت تاثیرات محیطی ودرک مردم ۰ عایق بندی حرارتی، صوتی،رطوبتی وایزوله مناسب ساختمان

 ۰2 احیای هویت فرهنگی وبومی 4 با سایت وشناخت مکانهماهنگی 

 ۰2 طراحی در جهت کاهش مصرف آب ۹ ها و جانمایی فضاهای داخلی ساختمانحجم ساختمان

 ۰1 طراحی جهت مدیریت پسماند وبازیافت 2 برآوردن نیازهای ساکنان

 ۰9 پذیراستفاده از انرژیهای نو وتجدید  2 طراحی اقلیمی وهماهنگی با اقلیم

 ۰1 استفاده از سیستم مدیریت وکنترل هوشمند در ساختمان 1 طراحی بهینه و اقتصادی با کیفیت مطلوب

 ۰۳ استفاده از فن آوریهای دستیابی به ساختمان سبز 9 هماهنگی با بستر

 4۱ استفاده از سامانه های خورشیدی جدید 1 روند مشارکتی طراحی

   ۳ حفظ وبهینه سازی مصرف انرژی

   ۰۱ حذف یا کاهش مواد سمی

   ۰۰ کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید

   ۰4 طراحی براساس چرخه حیات مصالح با توجه به مصالح ساختمانی

 -(رتبه بندی اجرای شاخصهای ساخت وساز پایدار در چهار بخش طراحی، تخریب، ساخت وتعمیر3ادامه جدول)

 نگهداری در مناطق شهر اراک



 

شاخصهای مهمترین 

 بخش تخریب

به
رت

 

مهمترین شاخصهای بخش 

 ساخت

به
رت

 

مهمترین شاخصهای بخش 

 تعمیر ونگهداری

به
رت

 

جداسازی مواد قابل استفاده قبل از 
 تخریب کامل

استفاده از تکنولوژیهای جدید ساخت  ۰
 وساز

 ۰ استفاده از مصالح بادوام وپایدار ۰

 4 استفاده از مواد با میزان آالیندگی کم 4 پسماند طی اجرای طرحکاهش  4 تخریبمدیریت پسماندهای حاصل از 

استفاده از مصالح ساختمانی فاقد مواد  ۹ تخریب با حداقل تلفات مواد

 سمی

کیفیت مطلوب هوای داخل  توجه به ۹

 وافزایش سیستم تهویه ساختمان

۹ 

توجه به چرخه عمر مواد وقابلیت 

 بازیافت آنها

کنترل سیستمهای نورپردازی، آسایش  2 مواد قابل بازیافتذخیره وجمع آوری  2

حرارتی وآالینده های شیمیایی در فضای 
 داخل ساختمان

2 

مدیریت پسماندهای حاصل از ساخت   
 وساز

مقاوم سازی با رعایت نکات محیط  2
 زیستی

2 

جلوگیری از تولید آلودگی توسط فعالیت   
 ساخت و ساز

 1 توجه به مدیریت انرژی 1

استفاده از موادجایگزین وکاهش مصرف   
 سیمان       

9   

   1 بازیافتیساختمانی استفاده از مصالح   

استفاده از مواد و مصالح با سرعت تجدید   
 در طبیعت باال

۳   

 

 تحقیق تحلیل وبررسی پرسش دوم-3-2

در  Tهر یک از معیارها با استفاده از آزمون  ،پایدارجهت بررسی پایبند بودن ساخت و سازهای شهری اراک به مفاهیم توسعه 

هماهنگی با سایت  -۰نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان  تنها معیارهای  بررسی شده و 2سطح متوسط ومقدارآزمون 

ای جدید ساخت و استفاده از تکنولوژیه -۹عایق بندی حرارتی، صوتی، رطوبتی و ایزوله مناسب ساختمان،  -4و شناخت مکان، 

 بادوام مصالح از استفاده -1 ساختمان داخلی فضاهای جانمایی و ساختمانها حجم -2 اقلیم با وهماهنگی اقلیمی طراحی -2ساز

برابریا باالتر از حد متوسط در ساختمانهای تحت نظارت آنها اجرا می شود و  کم، آالیندگی میزان با مواد از استفاده -9 وپایدار

 سایر معیارها کمتر از حد متوسط و استاندارد اجرا می گردد.

 

 

 نتیجه گیری وراهکارهای پیشنهادی-11



 

نتایج این تحقیق نشان می دهد معیارهای در نظر گرفته شده مناسب برای ارزیابی ساخت وسازهای اراک در راستای مفاهیم 

ر دباتوجه به اینکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ساخت وسازهای شهر اراک توسعه وساخت وساز پایدار می باشد. 

ا کمتر از حد متوسط به مفاهیم توسعه وساخت وسازهای پایدار، پایبند می باشند، لزوم برابریبیشتر معیارهای در نظر گرفته شده 

برنامه ریزی بهتر واصالح برنامه های گذشته، حمایتهای مالی، آموزش وتدوین وتکمیل استانداردهای ملی ومنطقه ای در راستای 

 پیشنهادی عبارتند از:  توسعه وساخت وساز پایدار، توسط مسئولین را نشان می دهد. راهکارهای

 نخاله های ساختمان انبارش وبازیافت پسماند و تفکیک، آوری، جمع یکپارچه تدوین طرح-

 فرسوده ساختمانهای تخریب از ناشی مصالح از مجدد استفاده- 

 بازیافتی وبتن سیمان جایگزین مواد بکارگیری -
 بومی مصالح بر تمرکز- 

 پایداری ساختمانها ارزیابی بومی و جامع سیستم تدوین برای تالش- 

 و ها تشویق صورت به قانونی ) کنترل پایدار دولت ومسئولین در جهت ساخت وساز وتوسعه قانونی و کنترل وحمایت مالی -

توسعه وساخت وساز پایدار وکنترل مالی به صورت ارائه تسهیالت مالی  اصول دادن قرار مبنی و زیستی محیط های کنترل
 و ساخت روش تغییر زیستی و همچنین محیط های تکنولوژی برپایه های شرکت رقابت برای بازار مالیاتی و ایجاد،معافیتهای 

 آن در راستای ساخت وساز  وتوسعه پایدار ( تکنولوژی تغییر

 مشارکت مردمی جلب -
  اقلیمی شرایط کنترل با رابطه در امروزی دانش و بومی و کنونی واستفاده از دستاوردهای معماری پیشرفته تکنولوژی تلفیق-

برنامه ریزی حساب شده، ارزیابیهای زیست محیطی قبل از اجرای پروژه های ساخت وساز وبلند مرتبه سازی جهت جلوگیری -

 از آسیبهای زیست محیطی ومشکالتی مانند اشراف ، ایجاد جزایر گرمایی و...

 وپایداررفع عدم اطمینان از عملکرد تجهیزات ومصالح سبز -
 رفع محدودیتها وابهامات در روش بهره برداری از تکنولوژیهای سبز وجدید که در راستای ساخت وساز پایدار می باشند-

 ایجاد حمایت وانگیزه از جانب مدیران ارشد-

راستای  ایجاد دانش وبرگزاری دوره های آموزشی در موردتوسعه وساخت وساز پایدار، مصالح وتکنولوژیهای سبز وجدید در-
 ساخت وساز وتوسعه پایدار
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