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 : چكیده

 یبه نام معمار یمبحث ی،در معمار یستز یطمح یو آلودگ یدر جهت کاهش اتالف انرژ یدارو اهداف توسعه پا یداریپا یمکاربرد مفاه

بلكه ارتباط  دهد، یم یقمنطقه خود را تطب یمیاقل یطساختمان نه تنها با شرا ی،نوع معمار ینرا به وجود آورده است. در ا یدارپا

مهم  های یاناز جر یكیبتوان  یدااست را ش یدارپا یطراح یرمجموعهکه در واقع ز یدارپا یمعمار .کند یبا آن برقرار م یمتقابل

با توجه به افزایش و نیاز  .رود یو مشكالت عصر صنعت به شمار م یلدر برابر مسا یمنطق یالعمل معاصر به حساب آورد که عكس

راه حل  جمعیت به فضای سبز و حفظ انرژی و با توجه به از بین رفتن منابع تجدید ناپذیر به دست انسان و افزایش گازهای گلخانه ای

هایی در جهت اصالح و کاهش این مشكالت میتوان پیشنهاد داد . اغلب این پیشنهادات با اختالف کمی در زمینه تشویق طراحان به 

معرفی شده است ، که در آن  LEEDحفاظت از محیط زیست و انرژی بیان شده است که در قالب یک رتبه بندی استاندارد به نام 

شناخت و ده بهینه از منابع پر ارزش طبیعی در کنار مصالح و تكنولوژی نوین ساختمانی فراهم می کند .ساختمان ها امكان استفا

در این تحقیق عالوه بر معرفی و رساند  میآن را انجام دهد،  یطراح یدکه با یطیاز مح یشترمعمار را به درک ب یر،تداب ینمطالعه ا

 بیان گردیده است. LEEDاز استاندارد روش های رتبه بندی ساختمان ، مزایای استفاده 
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 مقدمه -1

در جهان کنونی توسعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر 

 محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز که جزو صنایع بزرگ

کارگر ساختمانی و فنون  در استحكام نیروی انسانی ) صدها هزار

 مربوطه (باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی ، فرسایش

خاك و آلوده کننده محیط زیست و به مخاطره انداختن سالمتی 

 و بهداشت مردم است و بربحران انرژی دامن می زند . بحرانی

با افزایش میزان آلودگی محیط زیست  1965که در اواسط دهه 

 حسوب شد و سبب تشكیل گروههایهشداری به جهانیان م

طرفدار محیط زیست که از حامیان محیط زیست در جهان بودند 

گردید و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری 

 نمود.

برای نخستین بار در سال   Sustainable  اصطالح پایداری

   توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت 1986

 انداختن مخاطره به بدون حاضر عصر یازهاین با رویایی ( عنوان

 روز وهر شد مطرح) نیازهایشان با مقابله برای آینده نسل منابع

 پیش مناسبی استراتژیهای تا شود می افزوده آن ودامنه ابعاد بر

 سایر با همسو نیز معماران میان این در .گیرد قرار جهانیان روی

 تامین برای دیجدی راهكارهای یافتن پی در اندرکاران دست

 کار، ، زندگی که است بدیهی . اند بوده انسان مطلوب زندگی

 که باشند می فعالیتهایی همه و همه ...وغیر استراحت ، تفریح

 آنجا از و پذیرفته صورت معماران توسط شده طراحی فضاهای در

 تاثیر جهان بوم برزیست ساختمان یك قوت و ضعف نقاط که

 .داشت خواهد مستقیم

 می معماران عهده بر خصوص این در حساس بس ای هوظیف

 مبحثی معماری در پایدار توسعه و پایداری مفاهیم کاربرد . باشد

         مهمترین از  که نمود معماری پایدار میتوان آغاز  نام به

 انرژی و معماری ، تك – اکو معماری عنوان با آن ی ها فصل سر

 به گامی تحقیق کلی این هدف . گردد می ایجاد سبز معماری ،

 مختلف بومهای براساس محیطی زیست سوی استاندارد سازی

 با وتطبیقی روش توصیفی از استفاده با تحقیق این در.باشد می

 زمینه در تحقیق نظری ومبانی میباشد ایران از خارج های نمونه

 مصرف وکاهش معماری معاصر در پذیر برگشت های انرژی

  .میباشد انرژی

 :  LEEDستاندارد اصول ا -2

در کنفرانسی که در سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست و 

برگزار شد منشوری حاصل گشت به نام  1992توسعه در ژوئن 

اصل که منعكس کننده نقطه نظراتی است که  27بیانیه ریو در 

اساسا ساختار پایدار یك واکنش است، در فرم و ساخت ، به 

دگی های صوری ابتدایی آن که در مفهوم توسعه پایدار و پیچی

 آن نظرات نمایندگان کلیه کشورها مطرح است.

در امتداد بیانیه فوق کشورهایی نظیر امریكا کاناداو چند کشور 

دیگر گواهینامه هایی تهیه کردند تا به ساختمان های باارزش و 

پایدار و نیز به معماران و مهندسان و کارفرمایان، همراه با جایزه 

دا شود تا مردم و متخصصان به این امر تشویق شوند.یكی ای اه

 است. lEED ازمهم ترین استاندارد ها

  پایدار مستحق  توسعة  اهداف  ، در کانون انسان  1  اصل  

  با طبیعت  در هماهنگی  و خالق  سالم  زندگی  از یك  برخورداری

  مناطقسایر کشورها یا  در زیست  محیط  به  صدمهعدم   2  اصل  

 ملی  از قلمرو  خارج

  آینده  و نسلهای  کنونی  نسل  متساوی نیازهای  توسعه  3  اصل  

  زیست  محیط  حفظو

  از فرآیند توسعه  جزو الینفكی  زیست  از محیط  حفاظت  4  اصل  

  کردن  کن ریشه  اساسی  با وظیفة  ها و مردم دولت  کلیة  5  اصل  

 پایدار  توسعة  سیاسا  شرط  عنوان  فقر به

  در حال  کشورهای  ویژة  نیازها و شرایطاولویت خاص   6  اصل  

  کشورهای  اکثریت  و نیازهای  منافع  پاسخگوی  توسعه،  توسعه

  جهان

  و انسجام  سالمت  و بازیافت  و نگهداری  حفظ  7  اصل  

  از مشارکت  آکنده  ای و با روحیه  زمین  کرة  های اکوسیستم

  المللی ینب

 غیرپایدار  تولید و مصرف  الگوهایکاهش   8  اصل  

و   علمی  تبادالت  از طریق  علمی  ارتقاء دانش  9  اصل  

  تكنولوژیكی

 زیست  محیط  به  مربوط  اطالعات  عاماشاعه   10  اصل      

  محیطی  مؤثر زیست  قوانین وضع 11  اصل      

  زیست  محیط  تخریبمقابله با  12  اصل      
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و   با مسئولیت  را در ارتباط  الزم  ملی  قوانینوضع  13  اصل      

  بر محیط  وارده  و سایر صدمات  آلودگی  قربانیان  خسارت  جبران

  زیست

مواد و   و جابجائی  انتقال  از، و تقلیل  جلوگیری 14  اصل      

  زیست  شدید محیط  تخریب  باعث  که  اقداماتی

  از نظر هزینه  که  اقداماتی  انداختن  تعویقعدم به  15  اصل      

 اند زیست  محیط  از تخریب  جلوگیری  و الزمه  کارآمد بوده

از ابزار   گیری و بهره  هزینهبین المللی کردن  16  اصل      

  زیست  با محیط  در ارتباط  اقتصادی

آنان   محیطی  زیست  تأثیراتفهالیت ها و   ارزیابی 17  اصل      

  ملی  مقامات  توسط

  هر گونه  وقوعمطلع کردن دولت های دیگر از  18  اصل      

با اثرات زیان باربر   غیرمترقبه  و سایر حوادث  طبیعی  سوانح

 محیط زیست

  که  هایی با فعالیت  در رابطهمشورت با کشور ها  19  اصل      

 گذارند  فرامرزی  زیست  اثر سوء بر محیط  است  ممكن

و   مدیریت  در زمینة  حیاتی  نقشو   زنانمشارکت  20  اصل      

  زیست  محیط  توسعه

پایدار و   توسعة  هدف  به  در نیل  جهانی  مشارکت 21  اصل      

 بهتر  ای آینده  تضمین

  جوامع سایر آنهاو  جوامع و  بومی افراد حمایت از  22  اصل      

  زیست  محیط  توسعةآنان   حیاتی  نقشی  بسب  به  محلی

  طبیعی  منابع و  زیست  محیط از محافظت  23  اصل      

 برند می بسر  اشغال و استبداد ، اختناق  تحت  که مردمی

  تضادهای  در زماناحترام به محیط زیست  24  اصل      

  زیست  از محیط  حفاظت  به  مربوط  المللی بین  قوانین  به  مسلحانه

  به  وابسته  زیست  از محیط  و حفاظت  ، توسعه صلح 25  اصل      

  تفكیك  یكدیگر و غیرقابل

  محیطی  زیست  ها در زمینة دولت  اختالفاتحل  26  اصل      

 آمیز مسالمت  باید از طرق

  در زمینهبا حسن نیت   المللی بین  قوانین  تدوین 27  اصل      

 پایدار  توسعة

تحت نظر  انجمن ساختمان سبز ایاالت متحده 1993ر سال د

این .تشكیل شد ”انستیتو معماری آمریكا“کمیته محیط زیست 

انجمن برای مدیریت و سنجش ساختمان های پایدار نیازمند یك 

ابزار بود . آنچه که امروز به نام گواهینامه لید شناخته می شود 

 1998. در سال است سنجش ساختمان های پایدارهمان ابزار

اولین ویرایش گواهینامه لید برای ارزیابی ساختمانهای سبز مورد 

طی سالیان گذشته بارها این گواهینامه . استفاده قرار گرفت

ویرایش شده و امروز ما از نسخه سوم این گواهینامه استفاده می 

 کنیم.

هرچند که از گواهینامه لید به عنوان استاندارد ملی ایاالت 

اما  ه می شودبرای ارزیابی ساختمان های سبز نام برد متحده

جامعه جهانی نیز آنرا به عنوان معیاری برای سنجش در طراحی 

ساخت و بهره برداری از ساختمانهایی که مدعی عملكرد سبز در 

قبال محیط اطراف هستند پذیرفته است. اعتبار این گواهینامه تا 

انتظار  برای طراحی هک که در کنار تمام مهارت هایی است حدی

طراحی در قالب این گواهینامه نیز حائز اهمیت   تواناییمی رود 

بوده و به عنوان یكی از شرایط استخدام به ویژه در آمریكا مطرح 

 انجمن طرف از 2000 سال در گواهینامه این ه است.شد

 گواهینامه. است یافته گسترش امریكا سبز های ساختمان

LEED ختمانی و با هر ابعادی صادر می شود. برای هر نوع سا

یك ارزیابی سه مرحله ای را برای مهمترین  LEEDگواهینامه 

ویژگی هایی که یك ساخنمان را سبز می سازد پیشنهاد می 

 دهد و البته

در مورد اینكه ساختمان همانگونه که طراحی شده بود به بهره 

 برداری رسیده است یا خیر؟

 (USGBC شورای ساختمان )  سازی سبز ایاالت متحده در

را توسعه می بخشد که  leedآنچنان گواهینامه  2006مارچ 

 قادر بهمنسجم  صاحبان ساختمان در قالب یك چهارچوب

شناسایی و اجرای طرح های عملی و قابل اندازه گیری در 

 .می باشندراستای ساختمان سبز 

LEED ساختمان پایدار را ترویج و روش هایی را از طریق 

مجموعه ای از سیستم های درجه بندی شده توسعه می دهد که 

توانایی شناسایی پروژه هایی که استراتژی هایی برای عملكرد 

. این ند ، را داردبهتر محیط زیست و سالمت پیاده می کن

شناسایی فرآیندی را می طلبد که عبارت است از یك سازمان 

انجام  مین کنندهتضکه  مشاورهشفاف و متعادل ، گروه های فنی 

است، فرصتی برای اظهار نظر و بررسی علمی و دقت زیاد 

 .ذینفعان و تجدید نظر عادالنه و علنی
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 اهداف استفاده از استاندارد لیید : 1-2

 کاهش هزینه های ساخت و باال بردن ارزش سرمایه

 کم کردن مواد زائدی که به محل دفن زباله برده می شود.

 نگهداری از انرژی آب

 بوجود آوردن محیطی سالم تر و ایمن تر برای ساکنان

 کاهش انتشار گازهای مخرب گلخانه ای

تعهد مالكین برای مسئولیت پذیری در برابر جامعه و نظارت بر 

 محیط

 با نشر استاندارهای معمولی اندازه گیری "ساختمان سبز"تعریف 

 مدیریت و نظارت محیطی بر ساختمان های صنعتی

 در طراحی سبزایجاد رقابت 

 باال بردن آگاهی مردم و مسئوالن در مورد فواید ساختمان سبز  

 

 : LEED  ارزیابی معیارهای بندی طبقه -3
 مشخص بندی طبقه شش اساس بر استاندارد گواهینامه صدور

 شده تشكیل باشد می ساختمانها ارزیابی مورد ٧٠ از متشكل که

 از درصدی شده یبند طبقه موردهای این از کدام هر که است

 دهد. می اختصاص خود به را ارزیابی معیارهای

 

 پایداری سایت 1-3

 
امتیازعنوان

الزامی جلوگیری از تولید آلودگی توسط فعالیت ساخت و ساز

1انتخاب درست سایت 

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

5شبكه خدمات شهری

1بازسازی سایت های آسیب دیده و آالینده محیط زیست 

6تامین دسترسی مناسب به سیستم های حمل و نقل عمومی 

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

3استفاده از خودرو های با آالیندگی کم 

2ایجاد ظرفیت پارکینگ خودرو متناسب 

1محافظت یا بازیابی محل زندگی حیوانات 

1به حداکثر رساندن فضای باز 

1مدیریت کمّی آب باران 

1مدیریت کیفی آب باران 

1جلوگیریی از پدید آمدن جزیره های گرمایی در بام ساختمان 

1جلوگیریی از پدید آمدن جزیره های گرمایی درغیر بام ساختمان 

 1کاهش آلودگی های نوری 

 

 کارایی آب 3 -2

 
امتیازعنوان

الزامی کاهش مصرف آب

4صرفه جویی در مصرف آب در سیستم های آبیاری 

2بازیافت فاضالب یا استفاده از فناوری های خالقانه 

 4کاهش بیشتر مصرف آب 
 

 انرژی و اتمسفر 3-3

 
امتیازعنوان

الزامی حصول اطمینان از صحت عملكرد سیستم های انرژی در ساختمان

الزامیمصرف انرژی حداقل در ساختمان 

الزامیجلوگیری از تقلیل الیه اوزون از طریق تجهیزات سرمایشی 

19بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 

7استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در محل 

2حصول اطمینان بیشتر صحت عملكرد سیستم ها و عناصر ساختمانی 

2جلوگیری کامل از تخریب الیه اوزون از طریق تجهیزات سرمایشی 

3سنجش و ممیزی مصرف انرژی در ساختمان  

 2استفاده از انرژی های سبز  
 

 و منابع مصالح  4-3

 
امتیازعنوان

الزامی ذخیره و جمع آوری مواد قابل بازیافت

3استفاده مجدد از ساختمان با نگهداری دیواره ها و کف های موجود 

1استفاده مجدد از ساختمان با نگهداری عناصر غیر سازه ای داخل ساختمان 

2مدیرت پسماندهای حاصل از ساخت و ساز 

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

2استفاده از مصالح بازیافتی 

2استفاده از مصالح و محصوالت محلی و بوم آورد 

1استفاده از مواد و مصالح با سرعت تجدید باال 

 1استفاده از چوب تائید شده 
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 کیفیت فضای داخلی 5-3

 
امتیازعنوان

الزامیدستیابی به حداقل کیفیت مطلوب هوای داخل ساختمان

الزامیکنترل میزان دود منتشر شده در محیط

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

ساختمان
1

1افزایش سیستم تهویه

1مدیریت کیفیت هوای داخل ساختمان در زمان ساخت

1مدیریت کیفیت هوای داخل ساختمان قبل از بهره برداری

1استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندك- چسب ها و درزبندها

1استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندك- رنگ ها و پوشش ها

1استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندك- فرآورده های چوبی

1استفاده از مواد با میزان آالیندگی اندك- کف سازی

 کنترل آالینده های شیمیایی و بیولوژیك وذرات خطر ناك در فضای داخل

ساختمان
1

1کنترل پذیری سیستم های نورپردازی

1کنترل پذیری سیستم های تهویه و حرارتی

1طراحی سیستم آسایش حرارتی

1ممیزی سیستم آسایش حرارتی

1تامین نور طبیعی

 1تامین منظر مناسب
 

 

 خالقیت در طراحی 6-3
امتیازعنوان

5 نوآوری در طراحی

1 طراحی همگام با لید

 4 اهمیت به اولویت های منطقه ای و محلی
 

 

 ودد هیچگونه راهكاری پیشنهاد نمیشیدر گواهینامه لی 

هیم هستند که دارای ارزش هستند و بلكه مفا

این موضوع از آن جهت قابل  .شده اندارزشگذاری 

و  دذارگباز می اتوجه است که دست طراح ر

خیلی محدود  اساختارهایی که در ذهن طراح هست ر

 د.کن نمی

 به طرح ما  ابسیاری از این شاخصه ها هزینه ای ر

تحمیل نخواهد کرد. بسیاری حتی در جهت صرفه 

ی مالی نیز بسیار مفید و قابل توجه هستند. برای جوی

به سیستم های حمل و  مناسب دسترسی تامین مثال

 هزینه اساسا مناسب منظر تامین یا و نقل عمومی

 مصالح از مجدد استفاده همچون مواردی و ندارند  ای

 استفاده یا و ساختمان در رفته کار به محصوالت و

 های کف و ها وارهدی نگهداری با ساختمان از مجدد

کم شدن هزینه های عمرانی را به  است ممكن موجود

 همراه داشته باشد.

  افزایش بهره وری با استفاده ازLEED در ساختمان ها

 با کاربری های متفاوت

 

 
 

 امتیاز دهی -4
که  براساس آیتم های ذکر شده برای هر ساختمان  امتیاز دهی

 می شود : LEEDگواهینامه یافت موجب در

 

  
 

 امتیاز 49تا 40           گواهینامه معمولی(1

 59تا  50           گواهینامه نقره ای(2

 79تا  60             گواهینامه طالئی(3

 به باال 80           گواهینامه پالتینی(4
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 :   LEED یپروژه دارای گواهینامه معمول  1-4
KENTUCKY EAGLE DISTRIBUTION 

CENTE 

 

 

 :LEED ای  پروژه دارای گواهینامه نقره 2-4 

 مرکز سالمت تاکوما 

 به حداقل رساندن اثر جزیره حرارتی )سقف و سقف غیر(   

 ٪ 40وسایل لوله کشی با راندمان باال، کاهش مصرف آب تا  •

  ٪ 30ال سیستم های کاهش مصرف انرژی با راندمان با •

 از برق ساختمان ٪ 35منابع انرژی تجدید پذیر حداقل  •

از زباله ساخت و ساز به محل های دفن زباله های  ٪ 98 •

 شهری

 از مواد محلی ٪ 40 •

 FSCاز مواد، محصوالت چوبی گواهی  ٪ 60 •

 یطبیع روز نور •

 
 

 

 :  پروژه دارای گواهینامه طالیی 3-4

 LEED (ISB) مدرسه بین المللی بانكوك

  خورشیدی های سقف •

 سنجش روشنایی و دستگاه های تهویه هوا •

 به طور طبیعی تهویه راهروها و راه پله •

 ضخامت دیواره های خارجی و پنجره با عملكرد باال •

برداشت از آب باران، تجهیزات بازده باال آب و فن آوری  •

 فاضالب های نوآورانه

ن الیه اوزون با تجهیزات کاهش به حداقل رساندن تحلیل رفت •

 شارژ مبرد 

 و هستند منطقه درون از که ساختمانی محصوالت از استفاده •

 بازیافت قابل

 و انرژی عملكرد بر نظارت) ساختمان اتوماسیون های سیستم •

 ور(بازخ ارائه

 

 
 

 : LEED پالتینی پروژه دارای گواهینامه 4-4

 نزو پیانو معمار علوم کالیفرنیا کار بینظیر ر آکادمی 
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 دی واشینگتون سایدول، دوستان راهنمایی مدرسه 

 سی

  مصرفی آب میزان در کاهش %90

 مصرفی انرژی میزان در کاهش %60

  هستند بومی استفاده مورد گیاهان %80

 

 
 

 واشینگتون پسكو هون، تپیك مسكونی شهرك : 

  متر مربع ( 4046) جریب هر در مسكونی واحد 15

 فضاهای در حرارتی مقاومت ضریب در افزایش %29

 (ایالت انرژی کدهای به نسبت) زیرشیروانی

 درآمد کم های خانواده برای مسكونی واحد 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هزینه ساختمان های سبز -5
با تائید بودجه تحقیقاتی توسط فرماندار ایالت کالیفرنیا در 

آوری  مطالعه ای در باره هزینه ها و سود 2001آگوست 

ساختمانهای سبز انجام شده است . اگر چه ممكن است احداث 

ساختمانهای سبز هزینه بردارتر از ساختمانهای متعارف باشد اما 

اضافه بهایی که صرف توسعه پایدار می شود بسیار کمتر از 

چیزی است که تصور می گردد . همچنین آشنایی بیشتر 

زات و سرمایه گذاران معماران و مهندسان و تولید کنندگان تجهی

با این مفهوم و کسب تجربه در این عرصه هزینه ساختمانهای 

 سبز هر ساله پائین تر می آید .
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 آنالیز ساختمانهای سبز : -6

 2بطور متوسط هزینه ها حداقل در نمودار زیر نشان می دهد که 

ت در حالی که مجموع صرفه جویی درصد افزایش خواهند یاف

درصد است . مزایای  20های چرخه حیات کل پروژه 

ساختمانهای سبز بر اساس این پیمایش عبارتند از هزینه های 

پائین تر انرژی ، هزینه های پائین تر اتالف و دور ریزها ، هزینه 

های پائین تر تامین آب ، هزینه های پائین تر زیست محیطی ، 

پائین تر راه اندازی و نگهداری و افزایش بهره وری و هزینه های 

 سالمت کارکنان و کارگران مشغول به کار در این ساختمانها .
 

 
 درصد 30ذخیره انرژی 

 درصد 35کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 

 درصد 50تا  30کاهش استفاده از آب بین 

 صد در 90تا  50کاهش ضایعات 

 :(  LEEDراهبری انرژی و طراحی محیط )  -7
توسعه پایدار فرایندی است که در طراحی و اجرای ساختمان 

 بنحوی که با محیط سازگار باشد دخالت می کند 

سیستم ارزیابی با ( LEED)راهبری انرژی وطراحی محیط 

 عالمت تجاری انحصاری است که توسط هیات ساختمانهای 

( شكل گرفته است و برنامه ای  USGBC سبز ایاالت متحده )

 محسوب می شود مشتمل در استانداردها و گواهی ها 

راهبری انرژی و طراحی محیط طبف گستره ای از انواع ساخت و 

 ساز را مورد پوشش قرار می دهد اما همواره یك 

تعریف ساختمانهای سبز با کارایی باال که از  –هدف مدّنظر است 

 زگار ، سالمت و سودمند منظر محیط زیست سا

 :میگیردهستند برنامه راهبری و طراحی محیط موارد زیر را در بر

NC – LEED ساخت و سازهای جدید 

EB – LEED ساختمانهای موجود 

CI – LEED فضاهای داخلی 

LEED – C&S منازل مسكونی 

LEED – EN توسعه فضاهای مجاور 
 

  

قعی ساختمانهای سبز نسبت به وضعیت وا -8

 ساختمانهای متعارف :
  میل به سكونت و رضایت ساکنینافزایش 

  هزینه کلی ساختمان و صرفه جویی در طول کاهش

 چرخه حیات پروژه 

  ارزش دارایی و سهامافزایش 

  مؤثر کارکنان و افزایش بهره وریارتباط 

  بدهی و بهبود مدیریت ریسكکاهش 

  غیبت هاکاهش 

  ستخداماافزایش 

  روحیة کارکنانبهبود 

  هزینه نگهداری ساختمان کاهش می یابدکل 

  کردن چرخه اقتصادیبهینه 

  روز ترخیص زودتر بیمار 5/2بیمارستانها در 

  درصد بازدهی بیشتر در آزمونها 20مدرسه در 

 فروشگاه : افزایش فروش 

 کارخانه : افزایش تولید 

  درصد افزایش بهره وری 16تا  2اداره 
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 نتیجه گیری :  -8
در آخر باید به این نكته توجه داشت شاختمان سازی نیز مانند 

دیگر پروژه های عمرانی امكان صدمه زدن به محیط زیست را 

خواهد داشت و معماری سبز و ساختمان سبز سعی در کاهش 

اثرات مخرب محیط زیستی دارد و راه حلی مناسب برای بحران 

که این امر خود مستلزم طراحی انرژی و محیط زیستی می باشد 

اصولی و متناسب با شرایط اقلیمی و اجرای درست و صحیح 

ساختمان با استاندارد های و استفاده از مصالح پیش ساخته و 

 انرژی های تجدید پذیر میباشد.

رفتن  ینمهم قرن حاضر از ب یاز چالش ها یكیهمچنین  

رفتن  ینبو به دنبال آن از  یساختمان ساز یحصح یالگوها

باشد که  یم یگلخانه ا یگازها یشو افزا شده یرهذخ یها یانرژ

ساده و  یتواند با ابزارها یم leed یستمهمچون س یستمیس

 یها یمختلف و کاربر یها یطبه مح نسبت که یریانعطاف پذ

ساختمانها  یابیارز یکه برا یمناسب یمتفاوت دارد و الگوها

مناسب در جهت آرامش  یتواند راهكار می مشخص کرده است

 یانرژ یرهانسان و باالتر از آن ذخ یزندگ یها یطبه مح یدنبخش

و  یتواند نو آور یم یستمس ینا ینهمچن باشد، یندگانآ یبرا

 یلهبه وس یقدادن و تشو یدهمهندسان و سازندگان را با ا یتخالق

آن  یحصح یآنها ارتقا بخشد و روش ها ساختمانهای یرتبه بند

 یحنامناسب و ناصح یطراح یگزینتواند جا یم یندهآ یدر سالها

 شود. یکنون ساختمانهای

 

 پیشنهادات: -9
  ایجاد ارتباط موثر بین متولیان صنعت ساختمان و

 انجمن ساختمان سبز ایران و محیط زیست

 ارزیابی اقتصادی ساختمان های سبز 

  بررسی امكان استفاده از شاخصه های امتیاز دهی

معرفی استاندارد مشابه در صنعت  استاندارد لیید و

 ساختمان ایران
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