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  چكيده
 گوناگون بايد براي هاي و رشتهها  ها در زمينه  موضوعات جوامع معاصر تبديل شده و بيشتر برنامهمهمترينتوسعه پايدار امروزه به يكي از 

با توجه به . هاي چالش برانگيز بوده است ايداري همواره از بحثاما تعيين ميزان پ. كنندهاي خود با اصول آن تالش  همگرايي اهداف و رويكرد
. هايي است تا بتوان در اين زمينه قضاوت بهتري را بدست آورد ها يا شاخص نسبي بودن اين مفهوم، براي سنجش ميزان پايداري نياز به سنجه

 آنها با يكديگر بتوان ة كه از طريق مقايساستها   يا شاخص،ها اي از سنجه ها، تدوين مجموعه براي انجام ارزيابي نيز يكي از بهترين روش
در مقاله حاضر، با انجام مرحله فوق بر روي يك نمونه آپارتمان مسكوني در اصفهان با روش . وضعيت فعلي يا آينده را مورد ارزيابي قرار داد

HQE) اي از  ، مجموعهاستيات مورد نظر در يك ساختمان اي از كيف  آن بر دستيابي به آستانهتأكيدكه  )كيفيت باالي زيست محيطي
 در گروه اهداف مربوط به فقطنتايج نشان داد كه . شدندها در دو دسته، شامل چهار گروه و چهارده هدف متفاوت تدوين و بررسي  شاخص

. آورد دست نمي ه امتياز مطلوبي را بدست آورده و در سه گروه اهداف ديگر هبهداشت، اين ساختمان بسختي امتياز ميانگيني بيش از متوسط ب
ي موجود باال برده و در شناخت و طرحهاها يا   اول آگاهي و حساسيت ما را نسبت به پروژهةتواند در درج گونه ارزشيابي در نهايت مي اين

ها   بوده و اولويتمؤثرار تواند در تصميم براي مداخله احتمالي بسي همچنين اين سنجش وضعيت مي. كندسنجش وضعيت فعلي، كمك شاياني 
  .را براي آينده با توجه به اهداف و وضعيت فعلي مشخص سازد

  
   كليد واژه

®HQE، ارزيابي، )سنجه(توسعه پايدار، شاخص 

  سرآغاز
 تا ۱ پايدار از ابعاد بسيار گسترده در مقياس جهانيةمروزه توسع ا 

. اسـت  مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتـه         ۲جزئيات در مقياس محلي   
بـر  و تمركز   تأكيد شده كه هر يك با       ارائهتعاريف متعددي نيز از آن      

توان بـه    به طور نمونه مي   . اند دهكرمحور خاصي اين تعاريف را بيان       
اي كه نيازهاي كنـوني را بـدون بـه            توسعه«: دكرچند تعريف اشاره    

هاي آينده براي تأمين نيازهايشان برطرف     خطر انداختن توانايي نسل   
 كه در آن تاكيد بر مدارا در مصرف و توجه به نسل هاي آينده               »كند

  است؛ 
كه وقتي منابع تجديد ناپذير از      اطمينان حاصل كردن از اين    «يا  

شوند، منابع جايگزين بايد در دسترس باشند،     نظر فيزيكي كمياب مي   
ــأثيرات زيــست محيطــي ايــنتــضمين و همچنــين    ناشــي ازكــه ت

براي جـذب   در چارچوب ظرفيت كره زمين   ،برداري از اين منابع     بهره
 كه در ،)۱۳۸۶ ( به نقل از ماتين)(Pearce, et al., 1993» آن باشد

آن تمركز بر چگونگي استفاده از منابع و توليـد آالينـده هـا در حـد                 
 كيفيـت زنـدگي محـور    ، تعريـف آخـر   و در . ظرفيت كره خاكي است   

ي و خوشـبختي    دغدغه پايداري در مورد شعر، خوشبين     «: اصلي است 
» است، انرژي، دي اكسيد كربن، آب و پساب در مراحل بعد هـستند            

)Thomas, 2003.( پايـدار را در  ةهـاي توسـع   اما چگونه بايد دغدغه 
 را  ۴»پايـدار «؟ اساسا صفت    كردهاي گوناگون وارد     ها و گرايش   زمينه

تـوان نـسبت داد؟ در زمينـه خـاص معمـاري و              به چـه چيـزي مـي      
 را مورد ارزيـابي و بررسـي قـرار        اي  توان پروژه  ميشهرسازي چگونه   

توان ميزان پايداري يـا     داد؟ ساختمان پايدار چگونه است؟ چگونه مي      
   عدم پايداري را مورد سنجش قرار داد؟

  :m.ghalehnoee@aui.ac.ir E-Mail                                                                    ۰۹۱۳۴۱۰۱۸۳۸ :تلفن: نويسنده مسئول



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۲۴  

 داشـته باشـيم كـه عبـارت        تأكيـد در ابتدا بايد بر اين موضـوع        
ـ  در مفهوم توسعه پايدار بايد به گونه     » پايدار« ضاوت اي نسبي مورد ق

قرار گيرد، به عبارت ديگر شايد هرگز نتوان توسعه پايدار را در دنياي 
اي، شهري يـا     تصور يافتن جامعه  . كردامروزي به طور مطلق تعريف      

محلي كه به معني واقعي ايدآل باشد، همانند تـصور ديرپـاي يـافتن              
قـرار   عدالت اجتماعي به معنـي واقعـي بر        جايي كه .  است ۵آرمانشهر
نظر اقتصادي در اوج شكوفايي قرار داشته و محـيط زيـست            بوده، از   

گونـه شـكاف     جـايي كـه هـيچ     . شود  در بهترين شكل خود حفظ مي     
شـود، بـزه وجـود نـدارد،         طبقاتي وجود نداشته، بيكاري يافـت نمـي       

هيچكس از درآمد خود ناراضي نيست، به هر آنچه كه نياز دارد بدون 
طـي پـاك، آرام، امـن،       كوچكترين مانعي دسترسي داشـته و در محي       

سالم و در نهايت هماهنگي و توازن با طبيعت بتـوان در آن زنـدگي               
حال هر كجا كه هستيم، با نگاهي به محيط پيرامون خودمـان،          . كرد
. ها فاصـله داريـم     توانيم دريابيم كه از چنين آرمانشهري فرسنگ       مي
 كننـده باشـد امـا بايـد       ه اين ممكن است تا حـدود زيـادي نااميد         البت

بپذيريم كه با شرحي كه رفت، شهر و سـاختماني پايـدار بـه معنـي                 
اي  كـه آالينـده    يعني تـا زمـاني    . مطلق آن، عمال وجود خارجي ندارد     

در معـرض انقـراض     ) چه جانوري و چه گيـاهي     (اي   وجود دارد، گونه  
است، فرهنگي در حال نابودي و زوال است، شكاف طبقـاني وجـود             

هاي اوليـه خـود ناكـام هـستند،           نياز مينتأدارد، بسياري از مردم در      
پـس شـايد بهتـر باشـد بـر      . صحبت از پايداري مطلق بيهوده اسـت    

مفهوم نسبي توسعه پايدار متمركز شويم؛ به اين معنـي كـه بتـوانيم              
اي ديگـر    آل يـا آسـتانه و يـا نمونـه          حالت فعلي را با يك حالت ايـد       

آل  ونـه ايـده  مثال يك ساختمان موجـود را بـا يـك نم          . مقايسه كنيم 
مقايسه كنيم يا يك شهر يا محله را با نمونه بهينه آن، تا بفهميم در               

اي قرار داريم و بتوانيم براي مورد مطالعاتي خـود، هماننـد      چه مرحله 
به اين  . اي را تهيه كنيم    كند، نسخه  بيماري كه به پزشك مراجعه مي     

آل تعريـف     ايـد  ي اول حالت  ةترتيب نيازمند اين خواهيم بود تا در درج       
هايي را مشخص كنيم تا وضعيت فعلي را با آن           ه و سپس سنجه   كرد

  .مقايسه كنيم
  ضرورت تدوين سنجه يا شاخص   

ميزان پايداري بايد سنجيده شود و براي هر سنجـشي نيـاز بـه       
گيري هم نباشد بايد     حتي آنچه قابل اندازه   . سنجه و معيارهايي است   

از . پـذير گـردد   ا به عبارتي سنجشازو قرار گيرد ي   تر ةبه نوعي در كف   
گيري است دست كم به همان اندازه اهميـت          آنچه غير قابل اندازه   «

بويژه در رابطه با آنچه مربوط بـه  (گيري  دارد كه چيزهاي قابل اندازه  

. )Thomas, 2003( لـوئي كـان بـه نقـل از    )... (شـود  ها مـي  كيفيت
 كـار   هاي كيفي به شـاخص كمـي معمـوال         همچنين تبديل شاخص  

وال ئهاي مختلف مـورد ترديـد و سـ         اي نبوده و همواره از جنبه      ساده
بدين منظور، شايد قبل از هر چيز بهتر است در اين زمينه  .بوده است

ـ ارائه ۶ابتدا تعريفي را از شاخص يا سنجه   آن را بيـان  ة دهيم و وظيف
آنچـه چيـزي را بـه مـا         : گونه باشد  ترين تعريف شايد اين    ساده. كنيم
 يـا   ،نمايانـد؛ وجـود شخـصيت       يا كسي را مـي     ،دهد؛ چيزي   مي نشان

در ). OECD ,1993 (شناسـاند  جزئيات دقيق چيزي يا كسي را مـي 
اي از    گفت كه يك شاخص، داده يا مجموعه       توان تعريف ديگري مي  

گيرنده از وضعيت موجـود      هاست كه باعث شناخت بيشتر تصميم       داده
   ).۱۳۷۷بحريني و ديگران، (د شو مي

ــ ــدهي ــاخص پدي ــان  ك ش ــي و آس ــرداي را كم ه و در درك ك
طـور مـستقيم      دهد؛ معياري كه به     هاي پيچيده ما را ياري مي      واقعيت
 بـراي كنـد؛ متغيـري اسـت     گيري مي  مستقيم تغييرات را اندازه   يا غير 

هايي  گيري تغييرات، بخش نمايش يك وضعيت داده شده براي اندازه    
ي بـراي ارزشـيابي يـا       ابـزار گـو،   سازي فرايند گفت   از اطالعات، ساده  
توان بـه شـكلي هدفمنـد      وسيله آن مي   سازي كه به   كمك به تصميم  

، ابـزاري بـراي   Ghalehnoee, 2005) ( كـرد اي را ارزيـابي   پديـده 
اي حاصـل از     يـا انـدازه   ، شـاخص تعيين سـالمت يـك سيـستم يـا          

دسـت   هها كه اطالعاتي راجع به يك پديده ب        مشخصهاي از    مجموعه
  . ).Bonierbale, 2004 (دهد مي

 توانـايي سودمندي يك شاخص قبل از هـر چيـز بـستگي بـه               
ــتفاده     ــودن درك و اس ــان ب ــت و آس ــاب آن از واقعي  .اش دارد بازت

ها  ها در طول زمان تدوين مي شوند تا شرايط خاص، اولويت           شاخص
ها باعث  اين شاخص. )UNCSD, 1996 (كنندها را تعيين  و توانايي

هاي محيطي و به طـور كلـي توسـعه پايـدار در              غهشوند كه دغد   مي
ند شواي جدي مطرح     هاي شهري در سطوح مختلف به گونه       سياست

)OECD, 1993.( دو شكل كلي وجود دارنـد معموال در  ها شاخص: 
ـ پرداز گيري مي  هاي قابل اندازه    به داده   كه ۷هاي كمي  شاخص - د ن

بـل   ه با دسـي ك آلودگي صوتي  يا،مانند مصرف انرژي، آلودگي جوي 
ها اغلـب داراي مـاهيتي شمارشـي         اين شاخص . شود گيري مي  اندازه

   . ندهـست ...همچون درصد، تعداد، نمره، معدل، امتياز كـسب شـده و            
 يـا كـسي     ، يا ويژگي چيزي   ، حالت مبين كه ۸هاي كيفي  شاخص -

هـاي كمـي قابـل       اي كه مانند شاخص    گونه به صورت كيفي است به    
 ايـن نـوع شـاخص بـر روي عمليـات و       تأكيـد  .يـست گيـري ن   اندازه

كاركردهاي زيست محيطي و نوعي تجويز است؛ به اين ترتيب ايـن            



  
  
  
  

 ۱۲۵  ...:؛ نمونة موردي®HQEها از طريق   زيست محيطي ساختمانيارزياب

 مثال وجود يـا (شاخص ميزان توجه به تجويزهاي عمومي عملكردي   
، تجـويز مـرتبط بـا    )عدم وجود ديوارهـاي ضـد آتـش در سـاختمان          

 هـاي  و رويـه  ) اي هـاي دوره   برداشت يادداشـت، كنتـرل    (سازماندهي  
) ها نامه نوعيت آتش افروختن، توجه به آيين  تفكيك زباله، مم  (اجرايي  

نظر كارشناسـي در مـورد يـك پديـده          . دهد را در دستور كار قرار مي     
   .هاي كيفي است هاي شاخص يكي از پركاربردترين نمونه

هـاي   هـا، آنهـا را بـه شـاخص     گاه براي درك بهتر اين شاخص  
 محيطي براي فـراهم سـاختن       هاي اما شاخص  .كنند كمي تبديل مي  

سازان مسائل محيطي به منظور توانمند سـاختن         ها براي تصميم   داده
هـا و    و تـدوين سياسـت   در شناخت و ارزشيابي اهميـت مـسائل       آنها  

 اساسي فشار بر روي محيط زيست       عواملها براي بازشناسي     اولويت
 شايـستة هـاي    و نيز براي تعيـين پاسـخ      ) ۱۳۷۷بحريني و ديگران،    (
  . شوند استفاده ميشكالت م

عنوان ابزاري بـراي افـزايش       هاي محيطي همچنين به     شاخص
آگاهي همگاني در مورد موضوعات زيست محيطي و روشن سـاختن          

ها، پيامدهاي زيست محيطي و اقدامات متقابـل         پيوندها ميان فعاليت  
هـا معمـوال مبتنـي بـر         شـاخص  .شـوند  ممكن و دلخواه شناخته مي    

شوند كـه بـويژه      راي ساختارهاي منطقي تعريف مي     دا هايي چارچوب
آنهـا بـه شـفاف      . سـازد  اي قابل فهم مـي     حرفه آنها را براي افراد غير    

شدن و تمركز بر روي آنچه قرار اسـت مـورد ارزشـيابي قـرار گيـرد              
ــي ــك م ــد  كم ــه). .Bossel, 1999(كنن ــان  يگان ــه مي ــاوتي ك  تف

ريـق آن ابعـاد   هاي مختلف وجود دارد، روشي است كه از ط     چارچوب
آوري  هاي دروني ميان اين ابعاد و روش جمع        ها، كنش  اصلي شاخص 

پردازي شده و نيـز مفهـومي كـه بـر            گيري شود ايده   آنچه بايد اندازه  
ها را توجيـه     آوري شاخص  ها انتخاب و جمع    اساس آن، اين چارچوب   

  . كنند مي
  ®HQEروش 

ميده نا ®HQEروش مورد استفاده در اين پژوهش به اختصار         
 Hauteاين سه حرف به زبان فرانسه و اختصار سه واژه . شده است

Qualité Environnementale كيفيـت بـاالي زيـست    « به معناي
اي از    گازهـاي گلخانـه    تـأثير محـدوديت منـابع و      . اسـت » محيطي

سو خواست كاربران براي آسايش، امنيت و به طور كلـي سـطح              يك
 ®HQEاند كه   متعارضة خواستباالتري از زندگي از ديگر سوي، دو

. سعي در ايجاد تعادلي ميان آنها به نفع انسان و محـيط زيـست دارد        
اين رويه تمامي عاملين دست اندركار حوزه ساختمان و ساماندهي را           

اين رويكرد در حـال حاضـر بـه هـيچ عنـوان جنبـه               . گيرد در بر مي  

طور داوطلبانـه   نداشته و به    ... اجباري براي سازندگان، كارفرمايان و      
دغدغه اصلي آن نيـز در نظـر گـرفتن          . شود به مورد اجرا گذاشته مي    

 آسايش كار بران در قالب      تأمينمحيط زيست در ساخت و ساز و نيز         
در ايـن روش بـه      . كيفيت محيطي در درون و بيرون ساختمان است       

طور همزمـان بـه دو محـيط داخلـي و خـارجي سـاختمان پرداختـه                 
اي آن در حالـت كلـي بـه سـالمت و آسـايش              ه شود كه دغدغه   مي

جويي در منابع و كاهش پسماندها در محيط  ن و با هدف صرفه    اساكن
 آن و در تمـام      ياين رويكرد ساختمان را در تمام اجـزا       . استزيست  

توانـد    آن در نظر گرفته و با توجه به انعطافي كه دارد مي            ۹دوره عمر 
د تا بهـسازي و نوسـازي     ها، از كارهاي جدي    در مورد تمامي ساختمان   

اين رويكرد در تمامي اقليم هاي گوناگون نيز مي تواند       .  شود استفاده
  . كارايي داشته باشد

در اين مفهوم كه ابتدا در مقياس ساختمان مطرح شده است دو     
كـه سـاخت، نگهـداري و     نخست اين: اصل اساسي مطرح شده است   

سـازد كـه     ط وارد مي   را بر محي   ۱۰يآثاربرداري از هر ساختماني      بهره
 و اين روش تالش دارد تـا     شود  اي كلي مي   خود باعث تحميل هزينه   

اين هزينه را كاهش داده و سعي بر آن دارد تا كارايي ساختمان را به     
به اين ترتيب، اين اصـل مـاهيتي اقتـصادي          . مرز بيشينه آن برساند   

 گـذاري متمركـز    داشته و به طور همزمان بر روي كاركرد و سـرمايه          
 كه بـه دنبـال افـزايش        شود  اصل دوم به اهداف مربوط مي     . دشو  مي

به اين ترتيب كه زماني بـه يـك هـدف           . اند پيوسته كيفيات محيطي  
ايم كه سطح نسبي كـارايي آن، برابـر بـا بهتـرين مـورد                دست يافته 

  ۱۱.شناخته شده در زمان خودش باشد
  روش پژوهش

رزيـابي  ا  بـراي  ®HQE با عنايت به آنچـه مطـرح شـد، روش         
توجه به نقـاط قـوت و ضـعف و          . شدساختمان مورد مطالعه انتخاب     

ها براي ساختمان از اركان اصـلي ايـن           و تهديد  ها  فرصتطور   همين
  . ها بود روش براي تعيين شاخص

اي  اين عوامل در تدوين و تبيين اهداف و پس از آن مجموعـه            
ر يـك   بـه ايـن منظـو     .  بودنـد  مـؤثر ها بـسيار     ها يا شاخص   از سنجه 

آپارتمان سه طبقه در اصفهان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخـاب            
 دليل انتخاب آن شباهت زيادي است كه اين نمونه          مهمترينشد كه   

  .  داشت۶۰-۴۰با گونه رايج موجود در كشورمان يعني الگوي 
پالك مورد نظر، بين دو پالك همسايه به همان تعداد طبقـات            

نيز همانند سطوح پيش آمـده دو قطعـه   واقع شده و سطح اشغال آن       
ها داراي   متر مربع، پنجره۲۰۰سطح زير بناي ساختمان . همجوار بود
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 هاي شـكلي ايـن     ويژگي.  زياد بوده و سازه آن بتني بود       سطوح نسبتاً 
شـكل و تـصوير   گيري در سايت و شماي كلي آن، در         ز نظر قرار  بنا ا 

هاي اين سـاختمان     برخي از ويژگي  . نشان داده شده است   ) ۱(شمارة  
ثر از شرايط خاص شهر اصفهان بودند كه لزوما در همه نقـاط  أنيز مت 

توان به ضوابط مربـوط بـه        از آن جمله مي   . شوند ايران مشاهده نمي  
سطح ساخته شده اين پـالك در قـسمت شـمالي           . كرداشراف اشاره   

واقع شده و برابر با ضوابط حاكم در شهر اصفهان در مورد حريم ديد          
، ضلع شمالي كه اتفاقا روبروي پارك زيبايي واقع شده، از           ۱۲ اشراف و

به اين ترتيب ارتفاع در نظر گرفته شـده بـراي     . ديد محروم شده بود   
 سـانتيمتر  ۱۷۵) ضلع شـمالي (ها در بدنه مشرف به خيابان   لبه پنجره 

ن را از ديد دو فـضاي مهـم   اعمل ساكندردر نظر گرفته شده بود كه  
هاي خواب بـه منظـر مناسـب     پزخانه و يكي از اتاق    زندگي شامل آش  
  .ه بودكردطبيعي محروم 

  
  ساختمان يشمال جبهه ينما: )۱(شمارة  تصوير

  شماتيك آپارتمان مورد مطالعه طرح :)۱(شمارة  شكل

  
از ســوي ديگــر مــصالح مــورد اســتفاده از نــوع مــصالح بنــايي 

 در رابطـه بـا گرمـايش و         استفاده شـده  هيدات   بوده و تم   )ماسونري(
در مـورد   . يار نـاچيز ثبـت شـد      طـور كلـي انـرژي بـس        هسرمايش و ب  

هاي نو، بازيافت آب و مواد و مصالح هـيچ گونـه تمهيـدي در               انرژي
   .۱۳نظر گرفته نشده بود

به منظور برخوردي جامع با موضـوع، اهـدافي در چهـار گـروه              
 شدند تا ميزان دستيابي به هر يك        براي اين ساختمان در نظر گرفته     

    :از آنها مورد بررسي قرار گيرد
 اهـداف   ،گروه اول شامل اهداف ساخت اكولوژيـك، گـروه دوم         

 اهداف مربوط به آسايش و در نهايت        ،مديريت اكولوژيك، گروه سوم   
ر چـارچوب ايـن   د .شـدند   اهداف مربوط به بهداشت مي،گروه چهارم

 هـدف  ۱۴در مجموع ) ۱( حدول شمارة چهار دسته از اهداف، مطابق    
تـوان بـه ارتبـاط هماهنـگ      در نظر گرفته شد كـه از آن جملـه مـي     

هـاي   ساختمان با محيط پيرامون خـود، انتخـاب مـصالح و فـراورده            

 مديريت پسماندهاي حاصل از فعاليـت هـا،        ساخت متناسب و بومي،   
آسـايش از    مـديريت انـرژي،   مديريت حفظ و نگهـداري سـاختمان،        

پس از تعريف   .  دما و رطوبت و كيفيت بهداشتي هوا اشاره كرد         لحاظ
هاي خرد ديگري به شكل زير مجموعه براي هـر           اين اهداف، هدف  

هايي از هر دو نـوع   يك از اهداف فوق، تعريف شده و سپس شاخص    
اي  ، نمونـه  جدول. كيفي و كمي براي ارزيابي ساختمان تدوين شدند       

) ة يـك هدف شـمار (هارده گانه است كه فقط براي يكي از اهداف چ       
  . كامل شده است

بندي اهداف خرد در چارچوب پاسخ به الزاماتي است كـه            دسته
اين الزامـات   . داشت ساختمان بايستي در برابر آنها پاسخ مناسبي مي       

هـا و نيـز عوامـل         تهديد ها،  فرصتدر دو دسته عوامل بيروني شامل       
در . بنـدي شـدند   ستهها در اين جدول د    ها و ضعف    قوتدروني شامل   

فرايند معمول، در گـام بعـدي، در قالـب هريـك از همـين اهـداف،                 
ند كه در رابطه با نقـاط ضـعف،         شو  اي از الزامات مطرح مي     مجموعه
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 يـا   ،هاي موجود و البتـه بـا توجـه بـه درونـي             قوت، فرصت و تهديد   
 يـا   ،، بـراي هريـك از آنهـا شـاخص         ۱۴مـؤثر بيروني بـودن عوامـل      

اين ترتيب كه مـثال بـراي        به. دشو  مي ف و تبيين  هايي تعري  شاخص
 بـا  سـاختمان  هماهنگ ارتباط() ۱(جدول  هدف اول تعريف شده در      

 سايت است كه توجه بـه       ، موضوع مورد بررسي   )خود پيرامون محيط
 و هـا  فرصـت يعنـي  ) ساختمان(طور عمده معطوف به عوامل بيروني  

  . استشدهتهديد ها 
 الزامات مرتبط با هـر هـدف از         هاي انتخابي براي بيان    شاخص

 به وضعيت فعلي    با توجه  يا كيفي،    ،هاي مختلفي همچون كمي    گونه
. ۱۵بـرداري اسـت، انتخـاب شـدند        پروژه كه ساختماني در حال بهـره      

اند، ممكن است به     مطرح شده » خير/بلي«برخي از آنها كه به شكل       
 اي  رهپـا عنوان برخوردي ساده انگارانه در نظر گرفتـه شـوند كـه در              

  . موارد نياز به توضيح دارند
هـا ممكـن اسـت در محـل واحـد        برخي از اين گونـه شـاخص      

مشخص شده باشند كه در ايـن       » مقياس كيفي «گيري، با قيد     اندازه
 به طور مثال مقيـاس      .اند حالت با سطوح مختلفي در نظر گرفته شده       

قابـل  / متوسـط   / غير قابـل قبـول      (، سه سطح    )خير/آري(دو سطح   
 يا پنج سـطح     )نامناسب/ تا حدودي / خوب/عالي(، چهار سطح    )لقبو

 يا  ،)بسيار خوب / خوب  / توجه متوسط   / توجه ناكافي   / بدون توجه   (
در مواردي  . حتي با توجه به موقعيت فعلي پروژه در نظر گرفته شوند          

امـا آنچـه كـه بـه        . هم بالموضـوع بـودن نيـز مطـرح بـوده اسـت            
در » شاخص كمـي  «با درج قيد    شود و    هاي كمي مربوط مي    شاخص

هـا، در زمينـه    جدول مشخص شده، به دليل سهولت مقايـسه نمونـه       
  . ه بوده استه با مشكل كمتري مواج،ارزشيابي

همچـون  (هاي كمي نيازمند ابزارهايي دقيق       بسياري از شاخص  
بودنـد كـه    ) هـا  مشخص كردن تركيبات شيميايي براي انواع آلودگي      

ه آنها وجود نداشت؛ اما در صورت وجود براي اين پژوهش امكان تهي    
كه ايـن     اين با وجود از اين نظر    . تر مي شد   نتيجه ارزيابي بسيار دقيق   

تر بودنـد ميـزان كـاربرد آنهـا در ايـن             ها قابل اطمينان   گونه شاخص 
  . پژوهش كمتر بود

 در صورتي كه در نظر است تا ارزشيابي كاملي از      ،به اين ترتيب  
 با تكميل همين روند در مورد سيزده هدف         يك ساختمان انجام شود   

باقي مانده، جداولي تهيه و با دقت ساير شـاخص هـا نيـز تعريـف و                 
 ارائـه كـه هـدف     اما در اين پژوهش، با توجه به اين       . ندشو    تدوين مي 

. انـد  روش بوده براي هر هدف تعداد معدودي شاخص تعريـف شـده           

ها براي   ودن داده  در دسترس ب   بيشترها نيز    دليل انتخاب اين شاخص   
  . ساختمان مورد مطالعه بود

، )Duchene-Marullaz, et al .,2001در راهنماي تهيه شده 
 شاخص به روش فوق تـدوين شـده اسـت كـه نگرشـي               ۴۰۰حدود  

كامال جامع داشته و بـه زعـم نگارنـدگان همچنـان جـاي بـازبيني،                
ده، گونه كه در زير نشان داده شـ       همان. اصالح و تكميل داشته است    

توانــستند بــا  هـا از نــوع كيفــي بودنـد كــه مـي    بـسياري از شــاخص 
 نزديكترهاي كمي تكميل شده و نتيجه ارزيابي را به واقعيت     شاخص

سپس ساختمان مورد اشاره از نظر ميزان پايداري با توجـه بـه             . كنند
  . رار گرفتهاي مربوط مورد بررسي و ارزيابي ق شاخص

تر و از نظـر كمـي بيـشتر         ها كـامل   بديهي است، هر چه شاخص    
بوده و با دقت بيشتري مـورد بررسـي قـرار گيرنـد، ارزيـابي از نظـر            

هاي انتخابي كه البتـه      شاخص. پايداري اعتبار بيشتري خواهد داشت    
هـاي ليـست مـورد       اي برابر با كمتر از يك دهم كل شـاخص          گزيده

جدول اشاره است، فقط به منظور نشان دادن ساز و كار اين روش در 
  .نشان داده شده اند) ۱(شماره 

 تعـدادي محـدود از   ةدر برگيرند جدولگونه كه اشاره شد      همان
هاست كه به صورت گزينشي و به منظور نـشان دادن روش             شاخص

براي ارزيابي ساختمان مـورد اشـاره،       . اند بندي شده  مورد اشاره، دسته  
ف شده در گروههاي مختلف دسته بندي شدند و هـر           معيارهاي تعري 

بندي در   توانست از طريق ارزشيابي معيارهاي دسته      گروه نيز خود مي   
  .آن مورد ارزشيابي قرار گيرد

ها تعـداد معيارهـاي ارزيـابي مطـابق          بندي هرچند در اين دسته   
، ۱جدول، با هم برابر نبودند، و به عنوان نمونه بـراي هـدف شـماره     

 دو  ۱۱ سه معيـار و بـراي هـدف شـماره            ۸يار، هدف شماره    چهار مع 
معيار در نظر گرفته شده، اما امتياز ميانگين همين معيارها در ارزيابي            

  . هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است دسته
هـا بـا    به منظور مقايـسه پـذيري و امكـان ارزشـيابي شـاخص            

اي كميت   ه گونه هاي كيفي نيز ب    يكديگر، الزم بود تا تمامي شاخص     
به ايـن  . يمكنزير آنها را ارزشيابي  جدولپذير شوند تا بتوانيم مطابق  

مـشخص شـده بـراي هـر شـاخص           شكلگونه كه در     منظور، همان 
ارزيابي تعريف شده در     در نظر گرفته شد و واحد        ۵ تا   ۱امتيازي بين   

   قرار گرف۵ تا ۱جدول در قالب امتياز 
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  ®HQEهاي   اهداف ساختمان:)۱(شمارة  جدول

  
ل ند در اين روش، ممكن بود در برخي موارد اين نوع تبديهر چ 

ـ (پذيري و دقت الزم برخـوردار نباشـد        واحد از انعطاف   طـور مثـال    هب
امـا در شـكل موجـود، يكـي از          ) ا خير  براي پاسخ بله ي    ۵ يا   ۰امتياز  

هـا بـا هـم بـود كـه البتـه             هاي مناسب براي مقايسه شاخص     حل راه
ي مجدد قرار گرفتـه و ارقـامي بـين دو           تواند در آينده مورد بررس     مي

با توجـه  . ها در نظر گرفته شود عدد مورد اشاره نيز براي اين شاخص      
ستون معيارهـاي ارزيـابي     را ا تبديل     جدولتوان   به آنچه گذشت مي   

  .در نظر گرفت
  ها و تحليل يافته

 معيارهـا، و از آن رهگـذر        براي داشتن درك بهتري از وضعيت     
شـكل  كـه در     طـوري  ش آنها بـه   هر يك از اهداف چهارده گانه، نماي      

  . استمؤثرنشان داده شده است بسيار 
اين دياگرام بر اساس اهداف مورد اشاره تنظيم شده كـه البتـه             

توانست براي هر يك از شاخص ها نيـز بـه همـين روش مـورد                 مي
عدد آنها، ميانگين هـر دسـته از آنهـا          اما به دليل ت   . استفاده قرار گيرد  

از تـوان هـر دسـته         مـي  مثالً. به نمايش درآمده است   جدول  مطابق  
  .  به شكل گرافيكي نمايش دادشاخص ها را همانند دياگرام

دهـد، وضـعيت سـاختمان       گونه كه اين دياگرام نشان مي      همان
مورد اشاره با معيارهاي مـورد اسـتفاده، در سـه دسـته از اهـداف بـا          

 يا مطابق راهنمـاي  ، وضعيت بسيار نامناسب۵ميانگين امتياز صفر از    
  . اند دياگرام، وضعيت هشدار داشته
  اين سه دسته عبارت بودند از

  كارگاه ساختماني با مزاحمت حداقل،. ۳
  مديريت آب،. ۵
آسايش از لحاظ دما و رطوبت؛ كه در اين زمينه الزم اسـت             . ۸

از نظر اين معيارها، اهـداف مـورد        براي بهبود وضعيت اين ساختمان      
  . اشاره در اولويت قرار گيرند

ممكـن موقعيـت     امتيـاز  ۵ از   ۵/۰ نيز بـا امتيـاز       ۹هدف شماره   
 و هدف ۸/۰ با امتياز ۱نامطلوبي داشت و پس از آن نيز هدف شماره 

  . هاي بعدي باشند توانستند اولويت مي ۱۷/۱ با امتياز ۲
آل كـه    هساختمان با حالت ايد   توان گفت كه اين      در مجموع مي  

اي  دهد، فاصله زيادي داشت به گونه   سطح كل دياگرام را پوشش مي     
بوده و اختالف بـسيار     ۴۴/۱كه ميانگين امتيازات كل اهداف نيز عدد        

  .آل نشان داده است هزيادي را با حالت ايد

ساختمان با محيط پيرامون ) هارمونيک(ارتباط هماهنگ . ۱
  خود

  انتخاب مصالح و فراورده هاي ساخت متناسب و بومي. ۲

  :گروه اول
  اهداف ساخت اکولوژيک

  کارگاه ساختماني با مزاحمت حداقل. ۳

  مديريت انرژي. ۴

  مديريت آب. ۵

  مديريت پسماندهاي حاصل از فعاليت ها. ۶
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  :گروه دوم  
  اهداف مديريت اکولوژيک

  مديريت حفظ و نگهداري ساختمان. ۷

  آسايش از لحاظ دما و رطوبت. ۸

  آسايش صوتي. ۹

  آسايش بصري. ۱۰

  :گروه سوم
  اهداف مربوط به آسايش

  آسايش بويايي. ۱۱

  کيفيت بهداشتي فضاها. ۱۲

  کيفيت بهداشتي هوا. ۱۳
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  :گروه چهارم  

  اهداف مربوط به بهداشت
  کيفيت بهداشتي آب. ۱۴



  
  
  
  

  ...:؛ نمونة موردي®HQEها از طريق   زيست محيطي ساختمانيارزياب

 

۱۲۹ 

  )خود رامونيپ طيمح با ساختمان هماهنگ ارتباط (۱ ةشمار هدف يها شاخص نييتع :)٢(شمارة  جدول

  واحــــد  )عملياتي(هاي کاربردي  شاخـــــــص  الزامات

  مقياس کيفي  خورشيد‐

  :ي موجود در رابطه باها فرصت تدابير الزم براي مديريت بهينه استفاده از  مقياس کيفي   باد‐

  مقياس کيفي   باران‐
  مقياس کيفي  خورشيد‐
  مقياس کيفي   باد‐

  اقليم

  :هاي موجود در رابطه با ت بهينه تهديدتدابير الزم براي مديري استفاده از
  

  مقياس کيفي   باران‐
 مقياس کيفي    هاي موجود ي موجود در رابطه با ديدها فرصتتدابير الزم براي مديريت بهينه  استفاده از

  ديدها
 مقياس کيفي    هاي موجود موجود در رابطه با ديدهاي  بکار گيري تدابير الزم براي مديريت بهينه تهديد

 مقياس کيفي  صوتي

  :هاي هاي موجود در رابطه با مزاحمت تدابير الزم براي مديريت بهينه تهديد استفاده از  مزاحمت مقياس کيفي  بويايي
 مقياس کيفي  بصري

 مقياس کيفي  هوا

  هاي  در رابطه با آلودگيي موجودها فرصتتدابير الزم براي مديريت بهينه  استفاده از  آلودگي مقياس کيفي  الکترومغناطيس
 مقياس کيفي  زمين و خاک

 مقياس کيفي  طبيعي
  هاي موجود در رابطه با خطرات تدابير الزم براي مديريت بهينه تهديد استفاده از  خطرات

 مقياس کيفي  فني

  مقياس کيفي    ها هاي موجود در رابطه با مقابله و تخليه سيالب زم براي مديريت بهينه تهديدتدابير ال استفاده از
  آبهاي حاصل از بارندگي  مقياس کيفي    ها  هاي موجود در رابطه با مقابله و تخليه سيالب تدابير الزم براي مديريت بهينه فرصت استفاده از

  %    )سطح کل/سطوح نفوذ ناپذير(ضريب نفوذناپذيري 
  مقياس کيفي    تدابير الزم براي فراهم سازي مواد و مصالح مورد نياز استفاده از
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  منابع محلي
  مقياس کيفي    تدابير الزم براي فراهم سازي انرژي مورد نياز استفاده از

 مقياس کيفي  حمل و نقل همگاني

 مقياس کيفي  روها پياده

 مقياس کيفي  موتورسيکلت ها

 مقياس کيفي  جابجايي کاال

 مقياس کيفي  ي سبکها اتومبيل

 مقياس کيفي  تي خدمات نجاها اتومبيل

يان قطعه و محيط سازماندهي دسترسي م
  :تدابير الزم براي فراهم سازي دسترسي بيروني و عواملي چون استفاده از  بيرون

 مقياس کيفي  ي جمع آوري زبالهها اتومبيل

 مقياس کيفي  پياده روها

 مقياس کيفي  )پيست دوچرخه(موتورسيکلت ها 

 مقياس کيفي  جابجايي کاال

 مقياس کيفي  ي سبکها اتومبيل

  :سازي دسترسي دروني و عواملي چون تدابير الزم براي فراهم استفاده از  سازماندهي دسترسي و راهها در خود قطعه

 مقياس کيفي  ي خدمات نجاتها اتومبيل

 مقياس کيفي  ي سبکها اتومبيل
  :سازي جاي پارک براي تدابير الزم براي فراهم استفاده از  سازماندهي پارکينگ ها در قطعه

 مقياس کيفي  ها موتورسيکلت

 مقياس کيفي  ها فضاي گرد آوري زباله

 مقياس کيفي  ها محلهاي برداشتن زباله
ها در بيرون از  سازماندهي مديريت زباله

  ساختمان
  :تدابير الزم براي مواردي چون ستفاده ازا

 مقياس کيفي  ها محل کمپوست کردن زباله

 مقياس کيفي    هاي نيازمند مراقبت کم انتخاب گونه

 مقياس کيفي  باد
  کاشت با توجه به شرايط اقليمي

 مقياس کيفي  آفتاب

 %    )سطح کل زمين/سطح فضاي سبز(سهم فضاهاي سبز 

  سازماندهي فضاهاي سبز

 مقياس کيفي    ساماندهي دلپذير منظر

  مقياس کيفي  حياط

  مقياس کيفي  فضاي بازي
  اس کيفيمقي  فضاي استراحت
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  تدابير الزم براي فضاهاي بيروني همچون استفاده از  فضاهاي بيروني ساماندهي شده   

  مقياس کيفي  ساير فضاها



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۰  
 يدارياپ زانيم نظر از ساختمان يابيارز يبرا نمونه يها شاخص :)۳(شمارة  جدول

  يابي ارزواحد  شاخص  هدف  گروه
  عدم وجود/ وجود  ...)ک و يسطوح فتوولتائ  (يدي خورشي از انرژيريگ ر جهت بهرهيتداب

 نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ...)، مصرف آب و يه اندازيسا(م ي با اقلينگي سبزيهماهنگ

 نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ...)بافت فشرده، باز و (م يتناسب فرم ساختمان با اقل
۱  

 نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  يروني از سطوح سبز بيريگ بهره

  %  ياستفاده از مصالح بوم
  ۲  ر به سطح کليسطح نفوذپذ   سطوح در برابر آب يريب نفوذ ناپذيضر

  %  افت پس از دوره استفاده از ساختمانيمصالح قابل باز
  ريخ/بله    در زمان ساختي کاهش مزاحمت صوتياقدامات انجام شده برا

  ريخ/بله    در زمان ساختي کاهش مزاحمت بصريجام شده برااقدامات ان

ساخت 
  کياکولوژ

۳  
  ريخ/بله   ...)ک و يتراف (ي کاهش مزاحمت کارکردياقدامات انجام شده برا

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  يت در برابر پرت حرارتيفيک
  ر يخ/بله   استفاده از کنتور گاز مشترک

  ريخ/بله   رق مشترکاستفاده از کنتور ب
۴  

  ريخ/بله   يق حرارتي عاياستفاده از پوسته ها
  ر يخ/بله   استفاده از کنتور آب مشترک

  ۵  عدم وجود/ وجود  افت آب بارانيباز
  ريخ/بله   ...)ل و ي اتوموبيشوو ، شستياري آبيبرا(ه شده و نشده يک آب تصفيتفک

  ۶   نامناسب/يتا حدود/ خوب/يعال  ک زبالهيزان تفکيم
  ريخ/بله   ييايمي شيک زباله هايتفک

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ي احتمالير کاربريي تغي ساختمان برايريانعطاف پذ
  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  يرات فنيي و تغي دگرگوني ساختمان برايريانعطاف پذ

ت يريمد
  کياکولوژ

۷  
  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  مقاومت در برابر زلزله

  ريخ/بله   ستم کنترل رطوبتيس
  ۸  ريخ/بله   شي گرمايستم ترموستات برايدارا بودن س
  ريخ/بله   يابيار نشت يستم هوشيدارا بودن س
  ۹  ريخ/بله   ...)شه دوجداره و يش (يق صوتيستم عاياستفاده از س

  نامناسب/ ي تا حدود/خوب/يعال  ير فضاها از نظر صوتي و ساي خصوصي فضاهايريتناسب قرار گ
  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  تي محرمي برايت نکات ضروريرعا

  ۱۰  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  نا ساکنيد مناسب براي چشم انداز و ديفراهم ساز
  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  يعي استفاده کننده از نور طبيتعداد فضاها

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ...)ل و ي، اتوموبيآشپز( از انتشار بو يري جلوگبرايم ر الزيدر نظر گرفتن تداب

  شيآسا

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ي بهداشتيه مناسب فضاهايتهو  ۱۱

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال   زبالهيل جمع آوري اتومبي مناسب برايدسترس
  ريخ/بله   اله زبي گردآوري به محل مناسب برايدسترس

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ي برودتتأسيساتت يفيک
۱۲  

  نامناسب/ يتا حدود/ خوب/يعال  ي حرارتتأسيساتت يفيک
  ۱۳  ريخ/بله   ه مناسبيستم تهويوجود س

  اديز/ يتا حدود/ کم/ اصال  ...)  و يشه، مواد سميپشم ش( مضر در ساختمان ييايميزان استفاده از مواد شيم
  اديز/ يتا حدود/ کم/ اصال  ينده در شبکه آبرساني و آالير فرسودنياستفاده از مواد غ

  بهداشت

  ريخ/بله   يشبکه دفع فاصالب بهداشت  ۱۴

  



  
  
  
  

  ...:؛ نمونة موردي®HQEها از طريق   زيست محيطي ساختمانيارزياب

 

۱۳۱ 

 معيار هر براي ها دحوا سازي يکسان و کردن کمي :)۴(شمارة  جدول

  ميانگين  امتياز  شاخص  هدف  گروه

  ۰  ...)سطوح فتوولتائيک و (ژي خورشيدي   بهره گيري از انربرايتدابير 
 ۱  ...)سايه اندازي، مصرف آب و (هماهنگي سبزينگي با اقليم 

 ۲  ...)بافت فشرده، باز و (تناسب فرم ساختمان با اقليم 
۱  

 ۱  گيري از سطوح سبز بيروني بهره

۰.۸  

  ۱  استفاده از مصالح بومي
  ۲  ۱.۵   سطوح در برابر آب ضريب نفوذ ناپذيري

  ۱  مصالح قابل بازيافت پس از دوره استفاده از ساختمان
۱.۱۷  

  ۰  اقدامات انجام شده براي کاهش مزاحمت صوتي در زمان ساخت
  ۰  اقدامات انجام شده براي کاهش مزاحمت بصري در زمان ساخت

ساخت 
  اکولوژيک

۳  
  ۰  ...) و ترافيک(اقدامات انجام شده براي کاهش مزاحمت کارکردي 

۰  

۰.۷۵  

  ۱  کيفيت در برابر پرت حرارتي
  ۰  استفاده از کنتور گاز مشترک

  ۵  استفاده از کنتور برق مشترک
۴  

  ۱  استفاده از پوسته هاي عايق حرارتي

۱.۷۵  

  ۰  استفاده از کنتور آب مشترک
  ۵  ۰  بازيافت آب باران

  ۰  ...)شوي اتومبيل و و براي آبياري، شست(ه و نشده تفکيک آب تصفيه شد
۰  

  ۲  ميزان تفکيک زباله
۶  

  ۰  هاي شيميايي تفکيک زباله
۱  

  ۳  انعطاف پذيري ساختمان براي تغيير کاربري احتمالي
  ۲  انعطاف پذيري ساختمان براي دگرگوني و تغييرات فني

مديريت 
  اکولوژيک

۷  
  ۲  مقاومت در برابر زلزله

۲.۳۳  

۱.۳۳  

  ۰  سيستم کنترل رطوبت
  ۸  ۰  دارا بودن سيستم ترموستات براي گرمايش

  ۰  دارا بودن سيستم هوشيار نشت يابي
۰  

  ۰  ...)شيشه دوجداره و (استفاده از سيستم عايق صوتي 
۹  

  ۱  تناسب قرار گيري فضاهاي خصوصي و ساير فضاها از نظر صوتي
۰.۵  

  ۲  براي محرميترعايت نکات ضروري 
  ۱۰  ۱  نافراهم سازي چشم انداز و ديد مناسب براي ساکن

  ۵  تعداد فضاهاي استفاده کننده از نور طبيعي
۲.۶۷  

  ۱  ...)آشپزي، اتومبيل و ( جلوگيري از انتشار بو برايدر نظر گرفتن تدابير الزم 

  يشآسا

۱۱  
  ۳  تهويه مناسب فضاهاي بهداشتي

۲  

۱.۳  

  ۴  ناسب براي اتومبيل جمع آوري زبالهدسترسي م
  ۲  دسترسي به محل مناسب براي گردآوري زباله

  ۲   برودتيتأسيساتکيفيت 
۱۲  

  ۲   حرارتيتأسيساتکيفيت 

۲.۵  

  ۱  وجود سيستم تهويه مناسب
۱۳  

  ۳  ...) پشم شيشه، مواد سمي و (ميزان استفاده از مواد شيميايي مضر در ساختمان 
۲  

  ۳   آبرسانيةاستفاده از مواد غير فرسودني و آالينده در شبک

  بهداشت

۱۴  
  ۴   دفع فاصالب بهداشتيةشبک

۳.۵  

۲.۶۲  



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۲  

  

  
  گانه چهارده اهداف قالب در ارهايمع يابيارزش اگراميد :)۲(شمارة  شكل

   
شـمارة   بندي گروههاي مختلف نشان داده شده در جدول        دسته

دهد كه در اين ساختمان، دسته اهداف مربـوط بـه            نيز نشان مي   )۳(
 امتيـاز ممكـن داراي بـدترين        ۵ امتيـاز از     ۷۵/۰ساخت اكولوژيك با    

 امتيـاز   ۵ از   ۶۲/۲وضعيت و اهداف مربوط به گروه بهداشت با امتياز          
ـ     ـ .انـد  دسـت آورده  هممكن كمترين امتيـاز را ب ن در دو گـروه  ي همچن

 ۳۳/۱(مـشابه  هـاي  ازيز با امت ي ن يميش اقل يك و آسا  يت اكولوژ يريمد
  .بوديم را شاهد يت نا مطلوبيوضع) ۵از 

  بندي جمع
توانـد از     پايـدار مـي    ةدستيابي به اصول همگرا با اهداف توسـع       

در ايـن راسـتا بـراي    . هـاي سـبز باشـد      اهـداف سـاختمان    مهمترين
ن چيستي ساختمان سبز و آنچه از يك ساختمان پايدار     كردمشخص  

ر مي رود، بهتر آن است كه اهدافي براي آن در نظر گرفته شده  انتظا

اي از سنجه ها يا شاخص ها تعريف         و براي هر يك از آنها مجموعه      
  . گردد

نمونه مورد بررسي در اين مقالـه نـشان داد كـه بـا توجـه بـه                   
هـا   هاي تدوين شده ساختمان مورد بررسي در بيـشتر زمينـه           شاخص

توانـد در تعيـين      همين مـسئله مـي    . كند امتياز مناسبي را كسب نمي    
ها براي دستيابي به اهداف همگرا با اصـول توسـعه پايـدار و               اولويت

در نمونه مورد بررسي سـعي شـده        . كندساختمان سبز كمك شاياني     
بود به گونه معماري مـسكن رايـج در ايـران بـسيار نزديـك باشـد،                 

 شد كه در ها مشخص هرچند با تعداد نسبتا كم و گزينشي از شاخص      
و نيز دستيابي به آسايش     ) انرژي و كارگاه ساختماني   (زمينه مديريت   

گيـريم كـه الزم    با توجه به اقليم در وضعيت بسيار نامناسبي قرار مي   
است براي برطرف ساختن مشكالت به فكـر تـدابير جـدي در ايـن               

  .زمينه باشيم

 هاکيفيت بهداشتي فضا. ۱۲

 هاي ساخت بومي انتخاب مصالح و فراورده. ۲

 کارگاه ساختماني با مزاحمت حداقل. ٣
 کيفيت بهداشتي هوا. ۱۳

 کيفيت بهداشتي آب. ۱۴

 مديريت انرژي. ۴

 ها مديريت پسماندهاي فعاليت. ۶

 مديريت حفظ و نگهداري ساختمان. ۷

1 

  ارتباط هماهنگ ساختمان با محيط پيرامون. ۱

 ديريت آبم. ۵

 آسايش صوتي. ۹

 آسايش از لحاظ دما و رطوبت. ۸

 آسايش بصري. ۱۰

 آسايش بويايي. ۱۱

2 

3 

4 

5 

0 

 هشدار نامطلوب متوسط مطلوب ايدآل



  
  
  
  

  ...:؛ نمونة موردي®HQEها از طريق   زيست محيطي ساختمانيارزياب

 

۱۳۳ 

تـوان بـه دقـت       هـا مـي    بديهي است با افزودن تعـداد شـاخص       
همچنـين   .ي در سنجش وضعيت از نظر پايداري دست يافـت         باالتر
 يهـا  هاي مختلف ما را در تحليل بهتـر مـسائل از جنبـه             بندي دسته

  .كردمختلف كمك خواهد 
  ها يادداشت

1-Global  

2- Local  

3-Impacts 

4- Sustainable  

5- Utopia  

6- Indicator  

7- Quantitative  

8- Qualitative  

9- Life
 
cycle  

10- Impacts  

 شد كه تحت شرايطي بپذيرند كه همه موجب البته اين موضوع  -۱۱
 به حداكثر ممكن برسند، چـرا كـه در غيـر            دباي اهداف نيز لزوما نمي   

هاي مورد نظر به دليـل قيمـت تمـام           اين صورت دستيابي به كيفيت    
  .گشت هاي كم مقدور نمي شده اوليه، بويژه براي بودجه

 شهر اصفهان، هر قطعه فقط مجاز  مطابق ضوابط طرح تفصيلي-۱۲
) در صـورت وجـود    (به اشراف به يكي از دو جهت نورگيري متقابـل           

 به عرض خيابان، جهت و فاصله ساختمان تا         با توجه البته  . مي باشد 
  .هايي در مورد حريم اشراف وجود دارد بناي روبرو، تفاوت

ورد  كه البته با عنايت به شرايط اقليمي خاص شهر اصفهان، مـ            -۱۳
 اما در مقابل توجه خاصـي بـه         ،توان ناديده گرفت   بازيافت آب را مي   

  استفاده از انرژي خورشيدي داشت
ها و  ها و عوامل دروني، ضعف  و تهديد ها  فرصت عوامل بيروني،    -۱۴

  .ها هستند قوت
هاي   ، اين شاخص ها به عنوان شاخص      ۱۴۰۰۰ از نظر نُرم ايزو      -۱۵
  .ده اند يا عملياتي شناخته ش،ربرديكا
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