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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 صـنعتي  و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران سازمان استاندارد ملي

 ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

   .دارد عهده به را
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي 

المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1
2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 

5(CAC)خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند  مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان ، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اجراي بعضي اقتصادي ، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي ، و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور ،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد  اجباري را آن بنديدرجه

 محيطـي ، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدور گـواهي  و مميزي بازرسي ، آموزش ، مشاوره ، در زمينة

 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه
 ها آن هب صالحيت تأييد گواهينامة الزم ، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 تعيـين  سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  يكاها ، المللي بين دستگاه ترويج .كند  نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا

  .است  سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 و هاتوسعه شاخص يبرا چارچوبي: 1قسمت  - يداريپا هايشاخص -در ساخت و ساز يداريپا "

  "ا هساختمان در هااز  شاخص اصليمجموعه  كي
  :رئيس

  ابوالحسني، عباس
  )مهندسي عمران كارشناس(

 يا نمايندگي/ سمت و
  مديرعامل شركت پيشرو مصالح شرق

    
   :دبير

  ضرابي راد، راحله
  )زمين شناسي ارشد كارشناس(
  

مدير فني آزمايشگاه همكار پيشرو مصالح 
، دبير تدوين پژوهشكده كيمياگران شرق
  ارتيان

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ارجمندزاده، رضا 
  )شناسيدكتري زمين(
  

  ادنيا، هاديبهز
  )مهندسي مكانيك ارشد كارشناس(
  

  سعيدهحسيني، 
  )زمين شناسي ارشد كارشناس(
  

  رباني، مصطفي
  )مهندسي عمران كارشناس(
  
  ، سحرحمانير
  )مهندسي محيط زيست ارشد كارشناس(
  

  مسعود، زيدآبادي
  )مهندسي منابع طبيعي كارشناس(
  

  صابري كريميان، مهدي
  )مهندسي محيط زيست كارشناس(
  

  فرجي، احمدرضا
  )زمين شناسي ارشد كارشناس(
  
   

نور مركز ت علمي دانشگاه پيامهياعضو 
  بجنورد

  
كارشناس اداره كل راه و شهرسازي خراسان 

  شمالي
  

  ت علمي دانشگاه پيام نور قوچانعضو هيا
  
  

 معاونت عمران و محيط زيست شركت
  هاي صنعتي خراسان شماليشهرك

  
  مديرعامل شركت نوين سبزار سالوك 

  
  

  مديرعامل شركت پايش سبز معتمد
  
  

  ت مديره شركت پايش سبز معتمدعضو هيا
  
  

 اداره كل استاندارد خراسان شمالي كارشناس
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  الهه، كريمي
  )شناسيارشد زمين كارشناس(
  

  گريواني، زكيه 
  )  شيمي كارشناس(
  

  گريواني، مسعود
  )مهندسي كشاورزي ارشد كارشناس(
  
  

 كارشناس اداره كل استاندارد خراسان شمالي
  
  

مديرعامل شركت پژوهشكده كيمياگران 
  ارتيان

  
عضو هيئت مديره شركت پشتبان صنعت 

  سالوك
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  فهرست مندرجات
عنوان

 استانداردسازمان ملي  با آشنايي

 صفحه

 ب

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

  1  و دامنه كاربرد هدف       1
  1  يمراجع الزام        2
  2  اصطالحاتتعاريف و         3
  10              هاي پايداريچارچوب شاخص  4
  16              هاي اصليشاخص  5
  33              هاي پايداريتوسعه و استفاده از سامانه شاخص  6

هاي مناسب ارزيابي سهم ساختمان در پايداري و توسعه شاخص) اطالعاتي(پيوست الف 
  پايدار

37  

  43  هاي كيفيتوسعه شاخص) اطالعاتي(پيوست ب 
  45  نامهكتاب) اطالعاتي(پيوست ج 
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  فتارگپيش
 كي و هاتوسعه شاخص يبرا چارچوبي: 1قسمت  -يداريپا هايشاخص -در ساخت و ساز يداريپا" استاندارد
شركت توسط  مربوط هايكميسيون در آن ويسنپيش كه "ا هساختمان در هااز  شاخص اصليمجموعه 

 استاندارد ملي كميتة يهاجالس چهارصد و نهمين در و شده تدوين و تهيه پژوهشكده كيمياگران ارتيان
 است، گرفته قرار تصويب مورد 19/12/1391 مورخهاي ساختماني و فرآوردهمهندسي ساختمان، مصالح 

 ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
  

ISO 21929-1 – 2011, Sustainability in building construction — Sustainability indicators  —  
Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings 
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 كي و هاتوسعه شاخص يبرا چارچوبي: 1قسمت  -يداريپا هايشاخص -در ساخت و ساز يداريپا
  ا هساختمان در هااز  شاخص اصليمجموعه 

  و دامنه كاربرد هدف   1
محاسبات، در استفاده و ها با توجه به از شاخص اصليارائه يك مجموعه ملي  هدف از تدوين اين استاندارد

، جديد يا موجود در رابطه با طراحيهاي براي ارزيابي عملكرد پايداري ساختمان ،هاي پايداريتوسعه شاخص
كه هايي از ساختمان ها جنبهاين شاخص. باشدها ميآن عمرو پايان  مرمتساخت و ساز، بنايي، نگهداري، 

  .دهددارند را نشان مي داريو توسعه پا يداريمربوط به پا شده بر مناطق حفاظتپيامدي 
ها و كارهاي ساختماني در داخل اي از ساختمانموضوع مورد بحث در اين استاندارد، ساختمان يا مجموعه

  .است محوطه
و درجاي مناسب، از مجموعه  تابعيت 9-2بند موضوع اين استاندارد از مجموعه اصول بيان شده در استاندارد 

، 1-2بند  هايشامل استانداردو خانواده اين استانداردها ] 12[و  3- 2بند اصول بيان شده در استانداردهاي 
در جايي كه انحراف وجود داشته باشد يا بيشتر الزامات خاص . كندپيروي مي 8-2بند و   7- 2بند  ،6-2بند 

  .دبيان شده،  اين استاندارد اولويت دار
  :اين استاندارد

  .هاستمطابق با اصول كلي پايداري در ساختمان -
محيطي و  هاي پايداري جهت استفاده در ارزيابي اقتصادي، زيستبراي توسعه شاخص چارچوبشامل يك  -

  .هاستپيامد اجتماعي ساختمان
پايداري براي     هاي از شاخص اصليگيري هنگامي كه يك مجموعه ها براي تصميمتعيين جنبه -

  .شودها مشخص ميساختمان
  .آوردها را به وجود مياز شاخص اصلييك مجموعه  -
  .هاي پايداري استفاده شوددهد كه چگونه از شاخصتوضيح مي -
  .دهدها ارائه مياي از شاخصقوانين را براي خلق سامانه -

  . آورداز نتايج ارزيابي را فراهم نمي ايعهمجموها يا رهنمودهايي براي وزن شاخصاين استاندارد ملي، 
ها در ارتباط با توان از ساير شاخصميهاي تعريف شده در اين استاندارد ملي، شاخص اصليدر كل، با مجموعه  -يادآوري

اير اين ها و اطالعات درباره سمثال. زمينه محل هنگام تعيين يا تنظيم اهداف براي سهم ساختمان با پايداري استفاده كرد
  .ها در پيوست الف ذكر شده استشاخص

  يمراجع الزام  2
. به آنها ارجاع داده شده است رانيا ياستاندارد مل نياست كه در متن ا يمقررات يحاو ريز يالزام مدارك

  .شونديمحسوب م رانيا ياستاندارد مل نياز ا يجزئ ،آن مقررات بيترت نيبد
آن،  يبعد يدنظرهايو تجد هاهيارجاع داده شده باشد، اصالح انتشار خيبا ذكر تار يكه به مدرك يصورت در

به آنها ارجاع داده شده انتشار  خيكه بدون ذكر تار يدر مورد مدارك. ستين رانيا ياستاندارد مل نيمورد نظر ا
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 نيا يبرا ريجع زااستفاده از مر. است رها مورد نظآن يبعد هايهياصالحو  نظر ديتجد نياست، همواره آخر
  :است ياستاندارد الزام

، يطيمح ستيز هاييهاظهار و هابرچسب، 1389سال  13244استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  هاي اجرايياصول و روش -گذاري زيست محيطي نوع اولبرچسب

 –هاي زيست محيطي و اظهارنامه ها، برچسب1388سال  14020استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  اصول كلي

 -ارزيابي چرخه حيات -مديريت زيست محيطي ،1388سال  14040استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  چارچوباصول و 

 نامهواژه - مديريت زيست محيطي، 1385سال  14050استاندارد ملي ايران شماره   2-4

2-5          ISO 6707-1, Building and civil engineering — Vocabulary — Part 1: General terms 
                Definitions 

2-6          ISO 14021, Environmental labels and declarations — Self-declared environmental    
                claims   (Type II environmental labelling) 

2-7          ISO 14024, Environmental labels and declarations — Type I  environmental   
               labelling —  Principles  and procedures 

2-8          ISO 14025, Environmental labels and declarations — Type III environmental 
                declarations — Principles and procedures. 

2-9          ISO 15392, Sustainability in building construction — General principles 

2-10        ISO 21930, Sustainability in building construction - Environmental declaration of  
                building products 

2-11        ISO 21931-1, Sustainability  in  building  construction —  Framework  for  methods   
                of  assessment of  the environmental performance of construction works — Part 1:  
                Buildings 

  و تعاريف اصطالحات  3
 عالوه بر تعاريف و اصطالحات به كار رفته در ،ر اين استاندارده كار برده شده دبراي تعاريف و اصطالحات ب

  .رودميحات و تعاريف زير نيز به كار اصطال 9-2بند و  5- 2بند ،  4- 2 بند، 3-2بند  هاياستاندارد

  .در زير، چندين اصطالح و تعريف از اين منابع براي سهولت دسترسي تكرار شده است -1 يادآوري

ها و توسعه پايدار است منبع ديگري از اصطالحات فني با مفاهيم مرتبط با پايداري در ساختمان] 5[استاندارد  -2 يادآوري
  .رودو تاثير ساختمان بر روي پايداري به كار مي و استفاده از يك ساختمان) فرآيند(هاي مختلف مفهوم ساخت كه براي جنبه

3-1  
  1هادسترسي به سرويس

  ).9-2بند  استاندارد(بيروني ساختمان هاي سرويسبه قابليت استفاده و دسترسي 
                                                 

1- Access to services  
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، تامين آب و انرژي و پزشكيگاه، مراكز تفريحي، ، توقفوسايل حمل و نقل عموميتوانند شامل ها ميسرويس – يادآوري
  .اينها باشند مانند

3-2  
  1دسترسيقابليت 

  .آساني قابليت ورود به يك فضا به
 عمر مفيد الزم در طولهاي فعاليت بعالوه هاي مورد نياز كاربرمحلبه  قابليت دسترسيشرايط الزم براي  -1 يادآوري

  .است 2بعدي تخريبساختمان، به عنوان مثال كارهاي ساختماني، نگهداري و 

 ،حركت كمترينبا توام دسترسي توسط كاربران  قابليت به ضرورت ساختمان 3هاي بدون حصاربخشاستفاده از  - 2 يادآوري
  .وابسته است

3-3  
  4آسايش شنيداري

و رسايي صدا  داخلي، توصيف شده در اصطالحات شدت صوت 5واكنش ساكنان به محيط زيست شنيداري
  .]12[ است

3-4  
 6سازگاريقابليت 

  .)5-2استاندارد بند (توانايي تغييرات يا اصالحات انجام شده مناسب براي استفاده خاص است 
3-5  

 7حفاظت شده مناطق
  حفاظت منطقه

  مرتبطموضوع 
با هم به  خدماتتواند توسط ساخت و ساز، كاالها يا اقتصادي، محيط زيست يا اجتماعي كه مي) ها(جنبه 

  .كار روند
  .هاي اجتماعيزيرساخت آسايش،دارايي، ميراث فرهنگي، منابع، بهداشت و  ارزش -هامثال

  .9-2بند  استاندارد 3-3 تطبيق داده شده با بند – يادآوري

                                                 
1- Accessibility 
2- Deconstruction  
3- Barrier-free 
4- Acoustic comfort 
5- Acoustical environment 
6- Adaptability  
7- Areas of protection  
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3-6  
  ساختمان
به اندكي يا  باشد كه معموالًكه از مهمترين اهداف آن تامين سرپناه براي ساكنان آن مي ختمانيكارهاي سا
       بند(در يك محل باقي بماند مي و ثابت يشود كه به طور دامحصور بوده و طوري طراحي مي طور كامل

  ).5-2بند استاندارد (استاندارد  3- 1- 3
3-7  

  ساخته شده محيط زيست
  .هاي دست بشر يا موضوعات فيزيكي غالب شده محلي در يك سطح يا منطقه خاصاي از ساختهمجموعه

آثار برگرفته از  معمول طور بهها كه داخلي ساختمان محيط زيستنوعي از  ،شخصي بطور كاملهنگامي كه   –1 يادآوري
           نظرمورد در منطقه و ساخت و سازها زيرساختكه شامل  ساخته استرا ) هاحلهمسيماي ظاهري (ها خارجي ساختمان

  .باشدمي
  .5-2بند استاندارد  3-10تطبيق داده شده با بند  –2 يادآوري

3-8  
  1در اختيار قرار گرفتن

  .مرتبطانتقال مالكيت يا مسئوليت براي يك موضوع ) تغيير وضعيت(
3-9  

  مصرف
  .اندتغيير شكل حالت ساختمان يا وسايلي كه براي كوتاه مدت مورد استفاده قرار گرفته) پايان حيات(
 موضوع بازسازي و از بين بردن ، تخريب،تركيبي مقدارييا  مجزاتواند شامل هرگونه از كار انداختن مي شكل رييتغ – يادآوري

  .باشد مرتبط

3-10  
  شاخص اقتصادي

  .اقتصاديشاخص پايداري وابسته به يك پيامد 
3-11  

  شاخص زيست محيطي
  .شاخص پايداري وابسته به يك پيامد زيست محيطي

                                                 
1- Disposal 
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3-12  
  اصوليعملكرد 

هاي ساخته ، ساختمان يا ساير داراييتعيين كنندگان شرايطتوسط  كه 1قابليت عملكرداي از نوع يا طبقه
منقول براي يك عمل  شده، يا يك مجموعه تركيب شده، تركيب يا محصول وابسته به آن يا يك دارايي

  ].3[ خاص، الزم است
3-13  

  قابليت عملكرد
  ].3[يا سودمندي براي يك هدف يا فعاليت خاص ب بودنمناس

3-14  
  2)جزيره گرمايي(اي گرماي ناحيهاثر 

  .هاي روستايي بيروني آنهاطق شهري و برون شهري در مقايسه با محيطاپديده باال رفتن دما در من
هاي هاي متفاوت شامل وجود مناظر طبيعي نابود شده، سطوح غيرقابل نفوذ، ساختمانتوانند از جنبهدماها مي – يادآوري

  .ها متاثر شوندآالت و آاليندهبزرگ، گرماي توليد شده از وسايل نقليه و ماشين

3-15  
  3رده پيامد

اجتماعي كه نتايج اقتصادي، زيست محيطي يا ) مناطق حفاظت شده(نمايانگر از يك موضوع مرتبط  طبقه
  .توان در آن لحاظ كردرا مي) ارزيابي(تحليل 

3-16  
  4شاخص
  .اي از يك يا چند رده پيامدگيري كمي، كيفي يا توصيفي نمايندهاندازه

  .توان به صورت مستقيم براي هر پيامد نشان دادهاي مورد استفاده را مياي و پايش شاخصارزيابي دوره – 1 يادآوري

  .3-2بند  استاندارد 40-3تطبيق داده شده با بند  –2 يادآوري

 3 -17  
  5كيفيت هواي داخلي

  .شرح داده شده است هاي زيستي و شيميايي، آاليندهبوي موادكيفيت هواي داخلي ساختمان، كه به عنوان 
  .وابسته استكيفيت هواي داخلي به طور مستقيم به ميزان تهويه مطبوع، الگوهاي توزيع هوا و منابع آلودگي  – 1 يادآوري

                                                 
1- Functionality 
2- Heat island effect  
3- Impact category 
4- Indicator 
5- Indoor air quality   
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  .اهميت داردكيفيت هواي داخلي براي اطمينان از سالمت فردي، آسايش بويايي و آسايش ديداري  –2 يادآوري

3-18  
  1طرف ذينفع

                            ).11-2بند  استاندارد(عملكرد زيست محيطي ساختمان فرد يا گروه مرتبط يا تحت تاثير قرار گرفته از 
3-19  

  2عملكردقابليت سطح 
يك  ازبراي يك موضوع يا مشتري يك گروه كاربران  براي الزم قابليت عملكردبه  وابسته تعيين كننده عدد 

  ).يبهره برداري(طبقه بيشترين  تا) يبهره برداري(تقاضا با مقياس از قبل تعيين شده از طبقه كمترين 
  .تواند نتيجه چندين عامل متمايز باشد كه الزم است تركيبي عمل كنندي ميبهره برداريسطح  –يادآوري

  .است 9تا  0مقياس از اعداد  –هامثال

3-20  
  3دهيسطح قابليت سرويس

براي گروه كاربران يا مشتري براي يك ) قابليت يك وسيله( دهيوابسته به قابليت سرويسعدد تعيين كننده 
) استفاده(تا طبقه بيشترين ) استفاده(تامين با يك مقياس از قبل تعيين شده از طبقه كمترين  برايموضوع 

  ).11- 2استاندارد بند (
  .تواند نتيجه چندين جنبه متمايز با عملكرد تركيبي باشدسطح استفاده مي –يادآوري

  است 9تا  0مقياس از اعداد  –هامثال

3-21  
 4چرخه حيات

  .مراحل متوالي و بهم پيوسته يك موضوع مورد بررسي
هاي زيست محيطي، چرخه حيات شامل همه مراحل از استفاده از مواد خام يا توليد براي بررسي پيامدها و جنبه –1 يادآوري

  .است نهايي مصرفطبيعي تا منابع 

ها، چرخه حيات شامل تمام مراحل ساخت و هاي زيست محيطي، در اصطالح هزينهپيامدها و جنبهبراي بررسي  –2 يادآوري
  ].2[ تواند متفاوت از چرخه حيات انتخاب شده باشديك دوره تحليلي مي. است تا از بين رفتنساز 

  .3-2بند  استاندارد1-3تطبيق داده شده با بند  –3 يادآوري

                                                 
1- Interested party  
2- Level of functionality  
3- Level of serviceability  
4- Life cycle 
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3-22  
  1چرخه حيات ارزش
LCC 

 .]2[ الزامات عملكردي آن شدنيا بخشي از آن در كل چرخه حيات آن هنگام تمام يك دارايي ) ها(ارزش 

 3 -23  
  2گذاري چرخه حياتارزش

  ].2[هاي چرخه حيات در يك دوره تحليلي، به طوري كه در هدف تعريف شده است علم اصول براي ارزيابي اقتصادي ارزش 

) ها(مرحله ) يك(يات كامل يا توان به صورت يك دوره تحليلي كه چرخه حميرا گذاري چرخه حيات ارزش – يادآوري
  .دهد، نشان داداب شده يا دوره سودهي آن را پوشش ميانتخ

3-24  
  3پذيرينگهداشت

كارايي الزم را داشته باشد يا بازگشت يك  توانايي حفظ ساختمان در يك مرحله به طوري كه آن بتواند
  .اي هنگام وقوع يك نقصتمان به يك چنين مرحلهساخ

ف به طور كلي با مراجعه به يك ساختمان در مقابل تعري. 5-2بند  استاندارد 89-3-9داده شده با بند تطبيق  – يادآوري
  .ساده شده است تركيبات ويژه يا ساخت و ساز

3-25  
  4منبع تجديدناپذير

بند  استاندارد(در يك مقياس زماني بشري به وجود بيايد  مجدداً تواندو نمي بوده يمنبعي كه به ميزان ثابت
2 -10.(  
3-26  

  عملكرد
  .تحت شرايط به قصد استفاده يا رفتار هنگام استفادههاي الزم توانايي انجام عمل

  .فني نشان داده شده استكاركردي بعالوه الزامات الزامات به صورت  كاركردالزامات   –1 يادآوري

  .5- 2بند استاندارد  1-1-9تطبيق داده شده با بند  –2 يادآوري

                                                 
1- Life-cycle cost 
2- Life-cycle costing 
3- Maintainability  
4- Non-renewable resource  
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3-27  
  1دوره تحليلي

  ].2[ گيردهاي چرخه حيات يا حيات كامل مورد تحليل و بررسي قرا مييك دوره زماني كه ارزش
  .شوددوره تحليل توسط ارباب رجوع تعيين مي  – يادآوري

3-28  
 2منبع تجديدپذير

 شودتجديد مييا آيد طبيعي در يك مقياس زماني بشري به وجود ميكند و به طور منبعي كه رشد مي
  ).10- 2بند  استاندارد(

  .اك حاصلخيزخها، چمن در چمنزارها و درختان در جنگل –هامثال

محدود دوام داشته به طور ناتواند مياما با نظارت صحيح  استيك منبع تجديدپذير قادر به مصرف در زمان حال  – يادآوري
  .دباش

3-29  
  3قابليت استفاده

هاي ساخته شده، يا يك مجموعه، اجزا يا محصول ، ساختمان يا ساير دارايي)امكانات(توانايي يك وسيله 
براي هر كدام كه طراحي شده، به كار برده شده يا ) ها(وابسته به آن، يا دارايي منقول، با حمايت كارايي 

  ].3[الزم است براي استفاده 
3-30  

  هاشاخصمجموعه 
  .هاياز شاخص فهرست غيرساختاري

3-31  
  شاخص اجتماعي

  .شاخص پايداري وابسته به پيامد اجتماعي
3-32  

  4)گذارشرط(تعيين كننده شرايط 
  ]).12[ استاندارد 20-2بند (شخص يا گروهي كه در هر تصميم يا فعاليت يك سازمان ذينفع هستند 

                                                 
1- Period of analysis  
2- Renewable resource  
3- Serviceability 
4- Stakeholder  
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3-33  
  1شاخص پايداري

  .پيامدهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعيشاخص وابسته به 
3-34  

  هاسامانه شاخص
  .هافهرست ساخته شده از شاخص

3-35  
  2آسايش گرمايي

  .]12[شرايط روحي ناشي از رضايت از محيط زيست گرمايي 
هوا،  هاي زيست محيطي شامل دماي هوا، فشار رطوبت، سرعتتركيبي از تاثير گرمايي عامل ،آسايش گرمايي – يادآوري

  .است) هاي متغييرعامل(ميانگين دماي تشعشي و پوشاك و سطح فعاليت ساكنان 

3-36  
  3آسايش ديداري

، امكان 4رضايت ساكنان از محيط ديداري دروني توصيف شده به صورت سطح روشنايي، درخشندگي زياد
  ].12[روشنايي مصنوعي و طبيعي  ديد، بازتاب و رضايت از

3-37  
  پسماند

  .دارنده اصلي آن را مصرف كرده يا در نظر دارد يا الزم است مصرف كندمواد يا موضوعاتي كه 
  .شوددر اين استاندارد اين مفهوم، محدود به پسماند خطرناك نمي –1 يادآوري

و دفع  مبني بر كنترل تغييرات خطرناك پسماندها) Basel Convention(اين تعريف برگرفته از معاهده بازل  –2 يادآوري
  ).1989مارس  22(آنهاست 

3-38  
  5حياتكل ارزش 

هنگام تمام كردن  ميان چرخه حياتشهاي عمده و وابسته به ابتدا و آينده و مزاياي يك دارايي در همه ارزش
  ].2[عملكردي الزامات 

  

                                                 
1  - Sustainability indicator 
2  - Thermal comfort 
3  - Visual comfort 
4  - Glare 
5  - Whole-life cost 
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3-39  
  گذاري حيات كاملارزش

مزاياي يك دوره تحليلي به طوري هاي كل حيات و هاي اصولي اقتصادي همه ارزشعلم اصول براي بررسي
  ].2[كه در هدف تعريف شده است 

هاي ماليات، هزينهشامل براي مثال (هاي خارجي تواند شامل هزينهريزي شده يا مزايا ميهاي طرحهزينه –1 يادآوري
  .باشند) هاي كاربرانبازرگاني، درآمد حاصل از فروش زمين و هزينه

) ها(مرحله ) يك(توان به صورت يك دوره تحليلي كه چرخه حيات كامل يا را مي حيات كاملهاي دوره هزينه –2 يادآوري
  .دهد، نشان دادهاي سودهي آن را پوشش ميانتحاب شده يا دوره

  .هاي چرخه حيات تمايز داشته باشداين تعريف بايد با ارزش –3 يادآوري

  هاي پايداريشاخص چارچوب  4
  كليات  4-1

يك جنبه از ساختمان كه پيامدهاي يك يا چند منطقه يك شاخص نمايانگر اندازه كمي، كيفي يا توصيفي 
  .حفاظت شده است

ها كه در اين استاندارد تعريف شده، ضروريات مطرح شده از نقطه نظر ارزيابي سهم شاخص اصليمجموعه 
  .در پايداري و توسعه پايدار است) ها(يك ساختمان 

تواند مربوط به بافت محلي هنگام تعيين يا تنظيم اهداف براي سهم يك هاي پايداري مياستفاده از ساير شاخص –1 يادآوري
  .ها در پيوست الف داده شده استها و اطالعات در مورد ساير اين شاخصمثال. ساختمان در پايداري باشد

اي از سامانه مربوط يا مجموعهانتخاب . هاي ذينفع و ارزيابي كلي هدف رابطه دارندطرف اهدافها با شاخص
  .هاي ذينفع و معرفي صحيح هدف ارزيابي استطرف اهداف منعكس كننده ،هاشاخص

تعدادي موضوع وجود دارد كه بايد هنگام بيان كردن يا شرح دادن ارزيابي از سهم يك ساختمان به پايداري 
  .ها، مطرح شوندار با كمك شاخصو توسعه پايد

به طور مستقيم تحت تاثير نقطه ارزيابي در ميان چرخه حيات نتايج ارزيابي عملكرد پايداري يك ساختمان 
و در دسترس بودن  تيفيك ،ويژگي. چرخه حيات نشان داده شده است احل يا فازهايساختمان و مر

كه در آن مرحله از چرخه عمر ساختمان  از ساختمان استاي يا مرحلهاطالعات مربوط به همه وابسته به فاز 
سر و كار  ضوابط با اين ي كهموضوعات مرتبط در هنگام فاز طراحي. اندشده مسائل مختلف در نظر گرفته نيا

يك  )استفاده( برداريبهرهاند و مرحله متفاوت از آنهايي هستند كه هنگام استفاده واقعي به كار رفته دارند
ها براي شاخصدر ابتدا . هنگامي است كه بيشترين اطالعات درباره ساختمان در دسترس استساختمان 

وابسته به مقادير از پيش تعيين شده هستند، در صورتي كه  ،نشان دادن يك موضوع هنگام مرحله طراحي
مرتبط براساس موضوع مشابه دهنده ها نشانشاخص )استفاده( برداريبهرههنگام استفاده واقعي و مرحله 

  .باشنداينها مي مانندها، تفاسير درباره رضايت كاربر و گيرياندازه
كه پيامدهاي بالقوه در                     هستند هاعملكرد ساختماناز ي يهاها ارائه دهنده آن جنبهشاخص اصليمجموعه 

انتخاب سامانه گرمايش،  مانندن هاي ساختماهاي فني و سامانهحلراه. دندار اصليحفاظت شده  مناطق
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و  باشدتواند موثر از پيامدهاي اقتصادي و زيست محيطي ساختمان مي) HVACسامانه (تهويه و توزيع هوا 
بهر حال . دست آيد هاي عملي بهاز اين گونه توصيهتواند ها مي، محصوالت و سامانهاي انتخاب موادرهنموده
    .ها سرو كار داشته باشندتوانند با اين گونه شاخصينم) هاگيرياندازه(ها حلاين راه

هاي عملي كه با توجه به توصيه. هاي پايداري ارزيابي شودتواند به كمك شاخصهاي عملي ميتصديق توصيه –2 يادآوري
ناشي از توانند مرتبط با شرايط جغرافيايي و فني باشند مخصوصا هنگامي كه شوند ميهاي فني انتخاب ميحلنوع معيني از راه

در طبيعت بيشتر عمومي  هابهرحال، شاخص .و امكانات فني انرژي باشدساختمان ي خاص فن آور بعالوهآب و هواي محلي 
  .باشند خاص محوطهتوانند كه مي است هامربوط به برخي شاخص معيار،هستند، هرچند مقادير 

  اين استاندارد و ساير اصول كلي9-2ارتباط استاندارد بند   4-2
، 2-2، بند 1- 2بند  هاي بيان شده در استانداردهاياصول و روشالزامات اين استاندارد با  در كل       4-2-1

در بايد نيز  ]12[اصول بيان شده در استاندارد  .شودبه كار برده مي 9- 2و بند  8-2، بند 6- 2، بند 3-2بند 
به طوري كه اين استاندارد بيشتر الزامات خاص را نسبت به . اين مالحظات، در جاي مناسب، به كار برده شود

  .آورد، بيشتر الزامات خاص بايد در ادامه آمده باشندساير استانداردها فراهم مي
مان مشابه و ترويج ها و در زشش موضوع براي به كار بردن مفهوم پايداري در ساختمان 9- 2بند استاندارد  

  :هستند ها شامل موارد زيرآن .دهدتوسعه پايدار را ارائه مي
  ؛يتركيبمحل ساخت و ساز و محيط زيست  بهبود -
پيامدها بعالوه ارزش ممكن است در مقابل  هنگام بهبود دادن ارزش، در جايي كه ،كاهش پيامدهاي مغاير -

  اده شوند؛هرگونه تركيب سه جنبه اوليه پايداري تشخيص د
  ؛غيرفعالانگيزش يك ديدگاه   -
  انگيزش نوآوري؛ -
  افزايش پيامدهاي ناسازگار با محيط زيست يا پيامدهاي اجتماعي؛ ازرشد اقتصادي  جدا كردن -
  .گيري كوتاه مدت و بلند مدتريزي يا تصميمتلفيق منافع متناقض يا الزامات ناشي از برنامه -
را براي رسيدن به اين اهداف فهرست كرده  كاربردينه اصول كلي  9- 2بند استاندارد همچنين        4-2-1

  :اين اصول كلي به ترتيب زير هستند. است
  بهبود پيوسته؛ -
  عدالت؛ -
  تفكر جهاني و عملكرد محلي؛ -
  نگرانه؛ديدگاه كلي -
  طرفين ذينفع؛ مشاركت -
  طوالني مدت؛ رسيدگي -
  احتياط و خطر؛ -
  ؛مسئوليت -
  .شفافيت -

  .توضيح داده شده است 9-2بند استاندارد  9بند  با نه اصول كلي فهرست شده در اصليهاي پيوند شاخص



12 

  

 قصد آن،دهد و ها را ارائه ميبه سازمانوابسته رهنمود مسئوليت اجتماعي  ]12[ استاندارد       4-2-2
اصول عمومي  متضمنآن هفت اصل سطح باال . استها براي شركت در توسعه پايدار پيوستن به سازمان

موارد  شامل كهعايت كند و نشان دهد وابسته به مسئوليت اجتماعي توصيف شده است كه يك سازمان بايد ر
  :زير است

  جوابگويي؛ - 
  شفافيت؛ -
  رفتار اخالقي؛ -
  ؛تعيين كنندگان شرايطمنافع  ام بهاحتر -
  دستور قانون؛ بهاحترام  -
  المللي رفتاري؛قواعد بيناحترام به  -
  .احترام به حقوق بشر -

حقوق بشر،  مانند) مسئله( اصلياز موضوعات ) عدد(را با يك مقدار  معينآن همچنين اصول سطح پايين 
  . كننده و توسعه اجتماعي مشخص كرده استمحيط زيست، مسئله مصرف

هنگام تغيير  هاآن اين استانداردها و اصولدر ارزيابي سهم يك ساختمان در توسعه پايدار، چگونگي و تفاوت 
همچنين با كاالها و خدمات . شودبررسي مي است، مالحظهرابطه تحت  سئلهبه م مرتبطرا كه  كاربردشان

گذاران گوناگون هنگام و تصميمات مرتبط است كه شرط ي مختلفهامورد استفاده و فعاليت) محصوالت(
  . گيرنديا به عهده ميبرند چرخه حيات ساختمان به كار مي

كه تحت توسعه است،  9-2بند  بر روي يك مدرك راهنما براي به كار بردن اصول كلي توصيف شده در استاندارد –1 يادآوري
  .كاركنيد

در . شودذاران متفاوت را شامل ميگيي توسط طرح و شرطاهدف هر ارزيابي پايداري يك ساختمان، توان –2 يادآوري
چرخه حيات و كاربرد و يا هدف ارزيابي  در نظر گرفتن، رهنمودهايي براي استفاده موردنظر ،در پيوست ب 11-2استاندارد بند 

  .ها فراهم شده استعملكرد زيست محيطي ساختمان
حمايت از كاربرد اين هاي پايداري يك وسيله براي نشان دادن اصول متفاوت وابسته به پايداري و شاخص

  .كنداصول را تهيه مي
  چارچوبتوصيف   4-3
ها براي تعيين و ارزيابي سهم يك ساختمان معلوم با پايداري و الزامات توسعه توسعه شاخص  4-3-1

هاي پيچيده توسعه پايدار به طور كلي، چگونگي پايدار با اطالع درباره مناطق حفاظت شده، ابعاد و وابستگي
  .كاربرد آنها در ساختمان به طور ويژه است

 هاي گوناگون يك ساختمان كه يك پيامد بالقوه براي مناطق حفاظت شده توسعه پايداربايد جنبهها شاخص
  :مرتبط در يك ساختمان شامل موارد زير هستند اصليمناطق . دارد را نشان دهد

  ؛)ارزش بوم شناختي( اكوسيستم -
  منابع طبيعي؛ -
  ؛بهداشت و سالمت -
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  سرمايه اجتماعي، -
  ميراث فرهنگي؛ -
  اقتصادي؛ رفاه -
  .سرمايه اقتصادي -
واضح نبوده ) اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي(تقسيم مناطق حفاظت شده در طول يك خط با سه ستون   –1 يادآوري

  .شودهاي يكپارچه مشخص ميبنابراين اهميت ستون

پيوست ج آنهايي كه در  مانند( مرتبطبا استفاده مفاهيم كلي درباره مسئله  اصليانتخاب مناطق حفاظت شده  –2 يادآوري
  .يك نقطه شروع است و رسيدگي به رابطه ساختمان با توجه به مسئله متفاوت مرتبط است مانند) نشان داده شده ]6[

رسد به صورت زير داشتن پيامد در مناطق محافظت شده به نظر مي مانندهاي اصلي يك ساختمان كه جنبه
  :شوندبندي ميهطبق
  وا؛ه نشر به) الف
  استفاده از منابع تجديدناپذير؛) ب
  زه؛مصرف آب تا) پ
  توليد پسماند؛) ت
  ؛كاربري زمينتغيير ) ث
  ها؛دسترسي به سرويس) ج
  ؛قابليت دسترسي) چ
  شرايط داخلي و كيفيت هوا؛) ح
  سازگاري؛) خ
  ها؛هزينه) د
  پذيري؛نگهداشت) ذ
  ايمني؛) ر
  ؛قابليت استفاده) ز
  .ساختمان زيبايي شناختيكيفيت ) ژ
  :استموارد زير  تركيبي از به طور خالصه چارچوب 1جدول در        4-3-2
  ساختمان دارد؛ بيشترين ارتباط را با اصليتوسعه پايدار مناطق حفاظت شده  -
  هاي يك ساختمان كه تحت تاثير اين مناطق حفاظت شده هستند؛جنبه -
  .ها هستنددهنده اين جنبهكه نشان اصليهاي شاخص -

گيري هاي اندازهروشها و هاي ساختمانهمه مراحل چرخه حيات يك ساختمان بايد در توسعه شاخص
شوند، شوند يا از مطرح شدن مستثني ميهنگامي كه تعدادي مراحل مطرح نمي. آنها مطرح شود) محاسبه(

  .داليل حذف يا محروميت بايد به طور واضح در مستندات توضيح داده شود
تواند قانع كننده شود، ميهاي زيست محيطي يك ساختمان عهد حاضر تعيين ميبراي مثال، هنگامي كه جنبه – يادآوري 

  .ها از مرحله اصلي ساخت و ساز جدا شوندباشد كه جنبه
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 مانندهاي زيست محيطي در چرخه حيات بايد جنبه هاي زيست محيطيشاخصنشان دادن        4-3-3
  :رد زير حفظ شوديك حداقل، تمايز ميان موا

  مرحله توليد؛ -
  مرحله ساخت و ساز؛ -
  مرحله استفاده؛ -
  .مرحله پايان حيات -

يك ساختمان همچنين ممكن  بهره برداريهاي مربوط به طراحي، ساخت و ساز و كيفيت مراحل و فعاليت
  .هاي زيست محيطي به كار برده شوداست به عنوان يك شاخص مرتبط با جنبه

  هاخصانواع شا  4-4
هاي مختلف، به جنبهتوجه روند، معموال با ها توسعه داده شده و به كار ميهنگامي كه شاخص       4-4-1

  :شوندمي سيستماتيك، است شامل موارد زيركه 
هاي ، شاخصمحوطههاي مربوط به هاي مربوط به محل، شاخصشاخص مانندتوسط موضوع ارزيابي، ) الف

  هاي مربوط به فرآيند؛مربوط به ساختمان، شاخص
                  هاي جديد، هاي نوعي براي ساختمانشاخص مانندتوسط ثبت كامل چرخه حيات ساختمان، ) ب

، )فاز عملي(له استفاده مرحدهنده يك مرحله از چرخه حيات هستند به طور مثال هايي كه نشانشاخص
  هاي در حال حاضر؛نوعي براي ساختمان هايشاخص

-هايي كه بر اساس مقادير محاسبات يا طرح هستند، شاخصشاخص مانندوسط نوع اطالعات ارزشيابي، ت) پ

  گيري يا ساير اطالعات واقعي هستند؛هايي كه بر اساس اندازه
  توسط درجه تاثير به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛) ت
به واسطه هايي كه فقط اخصاند، شهايي كه توسط يك عامل ارائه شدهشاخص مانندتوسط پيچيدگي، ) ث

  شوند؛عوامل گوناگون توصيف مي
  ؛)به پيوست ب مراجعه كنيد(كمي، توصيفي، كيفي  مانندفرآيند ارزيابي،  نوعتوسط ) ج
  اي، محلي؛توسط سامانه مرزبندي مكاني جهاني، منطقه )چ
  .ات كوتاه مدتاثير، ت(GWT 100)سال  100ثبت تاثيرات بعد از  مانند، مرزبندي زمانيتوسط سامانه  )ح
  :بايد توسط اصطالحات زير توصيف شوند اصليهاي شاخص       4-4-2
  نام شاخص؛ -
  گيري؛تعريف و اندازه -
  در يك يا چند منطقه حفاظت شده؛) نهاني(جنبه بالقوه  -
  ها يا اطالعات؛شرايط الزم داده -
  .دسترسي اطالعات و منابعقابليت  -
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هاي يك ساختمان بر روي اين مناطق حفاظت شده و         اصلي حفاظت، جنبه مناطق -چارچوب -1جدول 
  1دهندها را نشان ميهايي كه اين جنبهشاخص

  
  

  جنبه

  
  

  هاي اصليشاخص

  حفاظت شدهمناطق اصلي 

تم
يس

وس
اك

عي  
طبي

بع 
منا

  

ت 
داش

به
و  مت

سال
ق   
حقو

ي 
ساو

ت
عي

تما
ج ا

ث   
يرا

م
گي

رهن
ف

دي  
صا

 اقت
فاه

ر
  

يه 
رما

س
دي

صا
قت ا

  

  
1  

 

  -  xx -  x x  -  x  عامل گرم شدن كره زمين  نشر به هوا
  -  xx -  x  -  -  x  عامل تخريب اليه ازن

استفاده از منابع   2
  تجديدناپذير

    ميزان مصرف منابع تجديدناپذير توسط نوع

x 
  

xx 
  

- 
  

- 
  

- 
  

x 
  

- 

  -  x xx  -  x  - x  ميزان مصرف آب شيرين  مصرف آب شيرين  3
  - - - -  x xx  x  توليد پسماند توسط نوعميزان   توليد پسماند  4
 
5  

  
  تغيير كاربري زمين

گيري تغييرات در كاربري زمين شاخص اندازه
توسط توسعه ساخت محيط با كمك فهرست 

  معيارها

  
x  

  
xx  

  
-  

  
-  

  
x  

  
-  

  
-  

  
6  

دسترسي به 
  هاسرويس

ها با گيري دسترسي به سرويسشاخص اندازه
 كمك فهرست معيارها توسط نوع

  

x 
  

- 
  

x 
  

xx  
 

  

- 
  

- 
  

x 

  

7  
  

گيري قابليت دسترسي ساختمان شاخص اندازه  قابليت دسترسي
  و محوطه آن با كمك فهرست معيارها 

-  -  -  xx  
  

-  -  -  

  
8  

هاي شرايط شاخص
 داخلي و كيفيت هوا

گيري كيفيت هاي اندازهاي از شاخصمجموعه
هاي فرعي شرايط داخلي با كمك هوا و جنبه

  گيريپارامترهاي قابل اندازهفهرستي از 

  
-  

  
-  

  
xx  
  

  
-  

  
-  

  
x  

  

  
-  

  
9  

  
  قابليت سازگاري

 تيقابلپذيري، انعطافگيري شاخص اندازه
با  تغييرات آب و هوايي با يو سازگار ليتبد

  ارهايكمك فهرست مع

  
-  

  
x  

  
x  

  

  
-  

  
-  

  
-  

  
xx  
  

  x  xx    -  -    -  -    -  هاي چرخه حياتارزش  هاارزش 10
  
11 

  
  نگهداريقابليت 

گيري قابليت نگهداري در برابر شاخص اندازه
با كمك  ارزيابي نتايج عمر مفيد سرويس و

يا به كمك ارزيابي خارج از  ارهايفهرست مع
  سازمان 

  
-  

  
x  

  
-  

  
-  

  
x  

  
-  

  
xx  
  

هاي فرعي ايمني در گيري جنبهشاخص اندازه  ايمني 12
 ياجرا ايو  هايسازهيحاصل از شب جينتابرابر 

  ساختمان يمنيمقررات مربوط به ا

  
-  

  
-  

  
xx  

  
-  

  
-  

  
-  

  
xx  

دهي با قابليت سرويس گيريشاخص اندازه دهيقابليت سرويس 13
كمك ليست معيار يا با كمك ارزيابي بعد از 

  سكونت

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
xx  

  
-  

زيبايي كيفيت  14
  شناختي

در  يشناختييبايز تيفيكگيري اندازهشاخص 
با كمك از  ايو  يمحل الزامات اانجامبرابر 

  نفعانيقضاوت ذ

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
xx  

  
-  

  
-  

  .است )ميمستقريغ ايو ( هيثانوريتاثXو)ميمستق(هياولرينشان دهنده تاثXX:دهداهميت پيامد بالقوه را نشان مي Xعدد:1
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  :ها بايدشاخص       4-4-2
  حاوي اطالعات مفيد و مهم باشند؛ -
  به يك يا چند منطقه حفاظت شده مربوط باشند؛ به طور واضح -
  آيند؛كه در دسترس هستند و به آساني به دست ميباشند بر اساس اطالعاتي  -
  .گذاران باشندموافق با نظرات شرط -

هر چند، اگر يك شاخص . ها بايد طوري توسعه پيدا كنند كه از دوباره محاسبه كردن، اجتناب شودشاخص
دوبار حساب  مانندو بر طبق آن محاسبه شده باشد، نبايد  شود مربوطنطقه حفاظت شده به بيشتر از يك م

  .شودشدن در نظر گرفته شود، اما با ديدگاه چندمنظوره ارائه مي

  اصليهاي شاخص  5
  مقدمه  1- 5

در مناطق حفاظت شده دهد كه يك ساختمان را ارائه مي يهاي عملكرداز جنبه ايمجموعهاين استاندارد 
            هايي كهجنبه ها به كمكشاخص گردآورياين بخش رهنمودهايي براي . گيردتوسعه پايدار قرار مي

. دهداي با استفاده از سطوح عملكرد توصيف شوند را شرح ميكمي بيان شوند يا به طور مقايسهتوانند مي
  .شوندشناخته مي اصليهاي ها به عنوان شاخصاين گروه از شاخص

  :اصليهاي صشاخ
  ؛ضروري است پايداري و توسعه پايدار در از نقطه نظر ارزيابي سهم ساختمان -
توانند مستلزم ارتباط با طبيعت مورد هاي اضافي مي، شاخصلزوما جامع نيستها يك سامانه شاخص -

  باشند؛
  .هاي موجود هستندهاي جديد و ساختماندر ارتباط با ساختمان -

  :اندبيان شده) موضوع ارزيابي( هاآن محوطهو ) ها(براي سه سطح وابسته به ساختمان  اصليهاي شاخص
  هاي ويژه محل؛شاخص) الف
  ؛محوطههاي ويژه شاخص) ب
  .هاي ويژه ساختمانشاخص) پ

. دهدرا نشان مي اصليهاي هاي مرتبط و شاخصو جنبه اصليمناطق حفاظت شده  چارچوب ،1جدول 
هاي مربوط به شاخص: دهدگيري را نشان ميو موضوعات اندازه اصليهاي شاخص فهرست كلي، 2جدول 

  .هاي مربوط به فرآيندهاي مربوط به ساختمان يا شاخص، شاخصمحوطههاي مربوط به صخمحل، شا
  اصليهاي و شاخص يهاي عملكردتوصيف جنبه  2- 5
  به هوا  نشر  2-1- 5
  پديده جهاني گرم شدن هوا  2-1-1- 5

گيري  بر روي آب و هوا دارد را اندازه يشديد تاثيركه منتشر شده در هوا  (GHG)اي ص گاز گلخانهاين شاخ
 تخريب ها بعالوه ساخت و ساز، استفاده وتواند ناشي از فرآورده حاصل از ساختماناين گازها مي نشر. كندمي

  .ساختمان و مصرف نهايي باشند) منهدم كردن و تخريب مانند(بعدي 
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  هاي اصليشاخص - 2 لجدو
  موضوع مورد ارزيابي شاخص رديف

  عامل بالقوه گرم شدن كره زمين  1
  عامل بالقوه تخريب اليه ازن

  ساختمان
  ساختمان

  ساختمان   )مواد خام طبيعي و انرژي تجديدناپذير(ميزان مصرف منابع تجديدناپذير توسط نوع آن   2
  ساختمان  ميزان مصرف آب شيرين  3
  ساختمان  )رخطپسماندهاي خطرناك و بي(توليد پسماند توسط نوع آن ميزان   4
  محوطه  ، ارزيابي با كمك معيارزمين تغيير كاربري  5

  
  
6  

  :ها توسط نوع آن، ارزيابي بر اساس معياردسترسي به سرويس
  هاي عمومي حمل و نقلروش -
  هاي شخصي حمل و نقلروش -
  مناطق سرسبز و باز -
  اساسي مربوط به كاربرهاي سرويس -

  
  

  منطقه

  
7  

  :قابليت دسترسي، ارزيابي بر اساس معيار
  قابليت دسترسي به محوطه ساختمان -
  قابليت دسترسي به ساختمان -

  
  محوطه
  ساختمان

  
  
8  

  :شرايط داخلي و كيفيت هوا، ارزيابي بر اساس معيار
  شرايط گرمايي داخلي -
  شرايط ديداري داخلي -
  داخلي شرايط شنيداري -
  كيفيت هواي داخلي -

  
  

  ساختمان

  
9  

  :قابليت سازگاري، ارزيابي با كمك معيار
  تغيير استفاده يا تغيير نيازهاي كاربر -
  قابليت سازگاري براي تغيير آب و هوا -

  
  ساختمان

  ساختمان  هاي چرخه حياتارزش  10
  ساختمان  قابليت نگهداري، ارزيابي با كمك معيار  11
  

  

12  

  :ارزيابي با كمك معيارايمني، 
  پايداري ساختاري -
  ايمني در برابر آتش -
  ايمني در هنگام استفاده -

  
  

  ساختمان

  ساختمان  دهي، ارزيابي با كمك معيارقابليت سرويس  13
  ساختمان  ، ارزيابي با كمك معيارزيبايي شناختيكيفيت   14

  
هاي اطالعاتي مطابق با اصول حيات و يا مدلهاي ارزيابي چرخه بايد بر اساس روش GHG نشرميزان كل 

  . باشد 10- 2و بند  9-2استانداردهاي بند بيان شده در 
هاي موجود، مرحله ساخت وساز ممكن است هنگام تعيين سهم پايداري و توسعه پايدار ساختمان هايبررسي

  .الزم نباشد
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سراسر چرخه حيات با هاي انرژي در جرياندر فاز طراحي توسط ارزيابي مواد و ) محاسبات(گيري اندازه
گيري در مرحله استفاده با اندازه. شودكامل مي هاسرويس ساختمان و پايان فعاليت عمرتوجه به تخمين 

شامل نگهداري و  ،هاي در حال انجامبرداريبهرههاي متفاوت و هاي مواد توسط استفادهعلت جريان تعيين
  .شودانرژي كامل ميهاي تعميرات و پايش جريان

شامل توانند مورد توافق قرار گيرند هاي ممكن كه ميفعاليتمرحله پايان حيات، در در پيامدهاي مطرح شده  –1 يادآوري
 مانندمصرف نهايي ، بازسازي و يا )براي مثال براي انرژي يا استفاده مجدد(، بهبود )، تخريبجداسازي مانند(ساختارشكني 

  .دنشومي پسماند را
  .منطقه حفاظت شده كه در باال اشاره شد، اكوسيستم است

  .پيامدهاي بالقوه نيز پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني هستند
د با ماندگاري زيا GHGمنجر به افزايش غلظت گازهاي هاي بشري ناشي از فعايت GHGگازهاي  نشرافزايش  –2 يادآوري

موادي كه ها، سولفورهگزافلوئوريد و ها، هيدروفلوئوروكربناتپرفلوئوروكربناتدي اكسيد كربن، متان، اكسيد نيتروژن، [شود مي
تحريكات تشعشعي اجباري  .])هانهالو ها،ها، هيدروكلروفلوئوروكربناتكلروفاوئوروكربنات(شوند مي 1باعث از بين رفتن اليه ازن

ها يكي از مناطقي است ها و استفاده از آنساختمان. هاستو هواي زمين بيشتر ناشي از افزايش اين غلظت بشري بر روي آب
ها يكي از مناطقي است كه بيشترين مشخص شده كه ساختمانهمچنين . دارد GHGگازهاي  نشركه بيشترين پيامد را در 

ها شامل سه طبقه از ساختمان GHGگازهاي  نشرري كاهش گياندازه. دارند GHGگازهاي  نشررا براي كاهش  عامل بالقوه
ميزان  دارايهاي كم كربن سوخت ها، حركت به سوي مصرفكاهش مصرف انرژي و انرژي موجود در ساختمان: اصلي است

  .]8[ بدون كربن GHGگازهاي  نشربيشتري انرژي تجديدپذير يا كنترل كردن 
تحرك مربوط به استفاده از  ليبه دل GHGگازهاي  نشره به طور مستقيم ب" هادسترسي به سرويس"شاخص  –3 يادآوري

  .كنداشاره مي ساختمان

  اليه ازن تخريبعامل بالقوه   2-1-2- 5
. كندگيري ميگازهايي را كه پيامد بالقوه بر روي اليه ازن استراتوسفري دارد را اندازه نشراين شاخص 

از توليد محصوالت ساختماني بعالوه ساخت و ساز، استفاده و تواند ناشي هاي اين چنين گازهايي مينشر
  . ها باشدساختمان) و تخريب جداسازي مانند(ساختارشكني بعدي 

هاي اطالعاتي مطابق با ميزان كل مواد تخريب كننده ازن بايد بر اساس روش ارزيابي چرخه حيات و يا مدل
  . مشخص شود 10-2بند  و 9- 2 بنداصول داده شده در استانداردهاي 

هاي موجود، سهم پايداري و توسعه پايدار ساختمانرحله ساخت وساز ممكن است هنگام تعيين م هايبررسي
  .الزم نباشد

هاي انرژي در سراسر چرخه حيات با جريانطراحي توسط تعيين مواد و در فاز ) محاسبات(گيري اندازه 
گيري در مرحله استفاده با اندازه. شودكامل مي هاسرويس ساختمان و پايان فعاليت عمرتوجه به تخمين 
هاي در حال انجام شامل نگهداري و بهره برداريهاي متفاوت و هاي مواد توسط استفادهتعيين علت جريان

  . شودهاي انرژي كامل ميتعميرات و پايش جريان
  :مناطق حفاظت شده كه اشاره شد، عبارتند از

  ؛2اكوسيستم -

                                                 
1  - Ozone 
2  - Ecosystem 
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  .متبهداشت و سال -
ميزان بيش از حد . كندخورشيد محافظت مي (UV)تابش مادون قرمز اليه ازن از جانوران و گياهان در مقابل  – يادآوري

ها را كم               مقاومت حيوانات و انسانهمچنين  UVتابش . دهدهاي چشمي را افزايش ميخطر سرطان و بيماري UVتابش 
كاهش شيميايي اليه ازن وجود كلر و برم ناشي از علت . كندزمين و در دريا جلوگيري مي كند و از رشد گياهان بر رويمي

هاي تهويه دستگاهها، در نيم قرن، آنها به مقداري در وسايل در توليد يخچال. تركيبات هالوژن و فرئون ساخته دست بشر است
انجام گرفته است كه استفاده از اين تركيبات شيميايي للي المبه تازگي، توافقات بين. هوا و مواد عايق استفاده شدند مطبوع

  .]9[مخرب اليه ازن كاهش يافته و منع شود 

  توسط نوعمنابع تجديدناپذير مصرف ميزان   2-2- 5
  مصرف مواد خام تجديدناپذير  2-2-1- 5

هستند را  اين شاخص مواد خام تجديدناپذير را كه داراي يك پيامد بالقوه در كاهش منابع تجديدناپذير 
ها، بعالوه ساخت و تواند ناشي از توليد محصوالت ساختمانمصرف اين قسم منابع مي. كندگيري مياندازه

  .ها باشدساختمان) به طور مثال جداسازي، تخريب(ساز، استفاده و ساختارشكني بعدي 
هاي ات و يا مدلهاي ارزيابي چرخه حيبر اساس روشبايد  منابع تجديدناپذير موادمصرف ميزان كل 

مصرف مواد . شوند ارزيابي 10-2و بند  9- 2ذكر شده در استانداردهاي بند  اصلي هايروشمطابق اطالعاتي 
  .منابع تجديدناپذير بايد به روش غيرمتمركز براي هر نوع منبع توصيف شود

  .تواند بر اساس كميابي ارزيابي شوداهميت نسبي اين شاخص مي –1 يادآوري
هاي گيري استفاده از منابع تجديدناپذير براي ساختمانمرحله ساخت وساز ممكن است هنگام اندازه بررسي

  .موجود، الزم نباشد
هاي انرژي در سراسر چرخه حيات با توجه طراحي توسط تعيين مواد و جرياندر فاز ) محاسبات(گيري اندازه

گيري در مرحله استفاده با تعيين اندازه. شودكامل مي هاو پايان فعاليت تخمين عمر سرويس ساختمانبه 
هاي در حال انجام شامل نگهداري و تعميرات بهره برداريهاي متفاوت و هاي مواد توسط استفادهعلت جريان

  . شودهاي انرژي كامل ميو پايش جريان
مورد توافق قرار گيرند شامل توانند هاي ممكن كه مي، فعاليتبه پيامدهاي مرحله پايان حيات با توجه –2 يادآوري

، بازسازي و يا مصرف نهايي )براي مثال براي انرژي يا استفاده مجدد(، بهبود )از هم جدا كردن، تخريب مانند(ساختارشكني 
  .شوندپسماند مي مانند

  :، عبارتند ازاندهاي و جهاني كه اشاره شداي، ناحيهمناطق حفاظت شده در سطوح منطقه
  منابع طبيعي؛ -
  .اكوسيستم -
استفاده از . مواد خام تجديدناپذير دارد تمامجهاني سهم مهمي در مصرف  هاي ساخت و سازساختمان و فعاليت –3 يادآوري

اقدامات  .به واسطه استخراج، انتقال، پردازش، ساخت، نصب و مصرف مواد استارتباط پيامدها  هايعلتمواد خام همچنين 
  .است سازي و مصرف مجدد، بهبود كارايي مواد و به حداقل رساندن تلفات موادزاستفاده مواد تجديدپذير، با مانندكاهش 

  .مراجعه كنيد 4-2-5همپوشاني دارد، به بند  "توليد پسماند"اي با شاخص تا اندازهاين شاخص  –4 يادآوري
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  مصرف انرژي تجديدناپذير  2-2-2- 5
ناپذير را كه داراي يك پيامد بالقوه در كاهش منابع انرژي دارد را تجديد اصليمصرف انرژي اين شاخص 

  .كندگيري مياندازه
هاي هاي ارزيابي چرخه حيات و يا مدلميزان كل مصرف انرژي اصلي تجديدناپذير بايد بر اساس روش

  . ارزيابي شود10-2و بند  9- 2هاي اصلي ذكر شده در استانداردهاي بند اطالعاتي مطابق روش
هاي گيري استفاده از انرژي تجديدناپذير براي ساختمانمرحله ساخت وساز ممكن است هنگام اندازه بررسي

  .موجود، الزم نباشد
هاي انرژي در سراسر چرخه حيات با توجه طراحي توسط تعيين مواد و جرياندر فاز ) محاسبات(گيري اندازه

گيري در مرحله استفاده با تعيين اندازه. شودكامل مي هاو پايان فعاليت تخمين عمر سرويس ساختمانبه 
هاي در حال انجام شامل نگهداري و تعميرات بهره برداريهاي متفاوت و هاي مواد توسط استفادهعلت جريان

  . شودهاي انرژي كامل ميو پايش جريان
توانند مورد توافق قرار گيرند شامل هاي ممكن كه ميبا توجه به پيامدهاي مرحله پايان حيات، فعاليت –1 يادآوري

، بازسازي و يا مصرف نهايي )براي مثال براي انرژي يا استفاده مجدد(، بهبود )از هم جدا كردن، تخريب مانند(ساختارشكني 
  .شوندپسماند، مي مانند

  :اي و جهاني كه اشاره شد، عبارتند ازاي، ناحيهمناطق حفاظت شده در سطوح منطقه
  عي؛منابع طبي -
  .اكوسيستم -
اقدامات . اي استاثرات، استفاده از منابع انرژي فسيلي و هسته ساختمان و ساخت و ساز بخش قابل توجهدر  –2 يادآوري

استفاده از منابع تجديدپذير شامل بهبود بازده انرژي، كاهش مصرف و كاهش انرژي ساختمان و حركت به سوي  مانندكاهش 
  .ژي تجديدپذير استداشتن سهم بيشتر منابع انر

  ميزان مصرف آب شيرين  2-3- 5
اين شاخص مصرف منابع آب شيرين را كه داراي يك پيامد بالقوه در كاهش منابع آب شيرين دارد را                    

ها، بعالوه ساخت و تواند ناشي از توليد محصوالت ساختمانمصرف اين قسم منابع مي. كندگيري مياندازه
  .ها باشدساختمان) به طور مثال جداسازي، تخريب(استفاده و ساختارشكني بعدي ساز، 

هاي اطالعاتي هاي ارزيابي چرخه حيات و يا مدلميزان كل منابع آب شيرين مصرف شده بايد بر اساس روش
  . ارزيابي شود10- 2و بند  9-2هاي اصلي ذكر شده در استانداردهاي بند مطابق روش

در مرحله طراحي توسط ارزيابي تخمين مصرف آب شيرين هنگام چرخه حيات ) اسباتمح(گيري اندازه
  .كامل با توجه ويژه الزم با توجه به كاربر ساختمان است

  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از
  منابع طبيعي؛ -
  .اكوسيستم -
  ميزان توليد پسماند توسط نوع  2-4- 5

كه داراي يك پيامد بالقوه در توليد پسماند براي  ضررناك و بياين شاخص توليد حجم كل پسماندهاي خطر
ها، ناشي از توليد محصوالت ساختمانتواند يد اين قسم پسماندها ميلتو. كندگيري ميمصرف است را اندازه



21 

  

. ها باشدساختمان) به طور مثال جداسازي، تخريب(بعالوه ساخت و ساز، استفاده و ساختارشكني بعدي 
تلفات مواد، ساخت و ساز و  پسماندهاي مصرف نهايي، براي مثالپسماندها شامل همه  ميزان كل

گيرند، را شامل پسماندهاي تخريب و پسماندهاي جامد شهري كه مورد استفاده مجدد يا بازيافت قرار نمي
  .شوندمي

ضرر خطرناك يا بي، پسماندها بايد به هر دو صورت پسماند 10-2و بند  9- 2مطابق با استانداردهاي بند 
  . بندي در ميان دو طبقه بايد به صورت درصد بيان شودتقسيم. بندي شوندطبقه

گيري توليد بررسي مرحله توليد محصول ناشي از ساختمان يا مرحله ساخت و ساز، ممكن است هنگام اندازه
  .هاي موجود، الزم نباشدپسماند براي ساختمان

طراحي توسط تخمين ميزان كل پسماند براي هر مرحله و نوع پسماند،  مرحلهدر ) محاسبات(گيري اندازه
   :شودمورد نياز با نظر به موارد زير كامل ميتوليد شده هنگام چرخه حيات كامل با توجه خاص به 

  حيات تاسيسات ساختمان و محصوالت ساختمان؛ -
  استفاده يا كاربران ساختمان؛ -
  پسماندها؛امكان تفكيك و بازيافت  -
  ؛1امكان اختالط با پسماند آلي -
  طرح براي نگهداري و بازسازي؛ -
  .هاي پايان حياتفعاليت -
توانند مورد توافق قرار گيرند شامل هاي ممكن كه ميبا توجه به پيامدهاي مرحله پايان حيات، فعاليت –1 يادآوري

، بازسازي و يا مصرف نهايي )براي مثال براي انرژي يا استفاده مجدد(، بهبود )از هم جدا كردن، تخريب مانند(ساختارشكني 
  .شوندپسماند، مي مانند
  .شوداستفاده توسط ارزيابي ميزان واقعي و انواع شكل پسماند كامل مي گيري در مرحلهاندازه

پسماندهاي توليد شده از مواد و مصالح ساختماني هنگام مرحله ساخت و ساز و مرحله تخريب و پسماندهاي  –2 يادآوري 
پسماندهاي جهان توليد اند، منبع بخش قابل توجهي از ها توليد شدهي ساختمانمحوطهجامد مناطق شهري كه هنگام مرحله 

اكسيدكربن كه باعث مواد آلي پسماندها و توليد متان و دي دفن و اشغال زمين، تجزيه با مصرف نهايي پسماندها. هستند
شود و رهاسازي مواد خطرناك از پسماندها به محيط زيست محلي داراي اثرات ناسازگار بالقوه بر روي تغييرات آب و هوايي مي

  .استهمچنين به ميزان پسماند در بخش استفاده از منابع طبيعي اشاره شده . زوال اكوسيستم همراه است

  زمين كاربريتغيير   5- 5-2 
و متروك،  2مناطق ساخته شدهتفاده مجدد از اس بيندر را هاي سرسبز اين شاخص اجتناب از نابودي زمين

گيري                   مجدد، با استفاده از مناطق روي نقشه و توسعه دوباره محيط زيست ساخته شده را اندازه دادن پوشش
  . كندمي
يك منطقه سرسبز نشان دهنده يك منطقه از زميني است كه با سطوح مصنوعي پوشيده نشده است؛ يك منطقه  –1 يادآوري

ي، سازبا سطوح مصنوعي نه چندان طوالني براي استفاده در مسكنيك منطقه رشد يافته يا شهري شده است كه  ايقهوه
قرار گرفته كه الزم است به  زيرخاكيا  خاكوح آلودگي ير سطيا يك بخش زمين كه تحت تاث، به كار رفته صنعت يا تاسيسات

  .وجود داردآن  از استفاده مجددامكان  و اندازه كافي بهبود يافته

                                                 
1  - Organic 
2- Brownfield 
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  .ارزش بوم شناختي باشد تواند يك منطقه بااي همچنين مييك منطقه قهوه –2 يادآوري
به واسطه كاربردي ساختن و رشد دوباره صنايع  توسعه دوباره محيط زيست ساخته شده ،اين شاخص

تجارت آزاد توسط رفع آلودگي و بازسازي و به واسطه كاربردي ساختن و ها و مناطق متروكه، انبارها، ورودي
هاي درون توسط تعمير و نوسازي، كاربرد مكان رشد دوباره ادارات قديمي يا موجود، بازار و مناطق مسكوني

اين شاخص . كندگيري ميساختمان جديد در ميان مناطق موجود را اندازه سازيارچهگسترش و يكپنقشه و 
  .كندگيري ميها را اندازههاي موجود و شبكهبرداري از زيرساختبهرههمچنين 

توسعه مناطق سرسبز : شودگيري در فاز طراحي و مرحله استفاده توسط بازرسي مراحل واقعي كامل مياندازه
  .مناطق ساخته شدهت محيط زيست موجود در مقابل در مقابل ساخ

  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از
  منابع طبيعي؛ -
  .اكوسيستم -
توسعه . اثرات احتمالي در حفاظت از مناطق سرسبز داردبه طور مستقيم  مناطق ساخته شدهاستفاده مجدد از  –3 يادآوري

  توسعه مناطق سرسبز. زمين و فضا، آلودگي خاك و تنوع حيات است ، مصرفمناطق ساخته شدهمناطق سرسبز در مقابل 
تواند تقسيم قلمرو مي. ها و مردم، به زندگي شودتواند باعث افزايش تقسيم شدن و در نتيجه تاثير گذاشتن به توانايي گونهمي

هاي زيستدن باعث كاهش محيطتقسيم كر. باشدكه مطابق با كاهش واقعي مناطق قلمرو مي ها را نابود كندبيشتر گونه
شناختي هاي سرسبز براي ساختمان همچنين در حفاظت بوماجتناب استفاده از زمين. شودطبيعي اصلي و جدايي مناطق مي

  .توليدي زمين موثر است
ساخت محيط زيست از دهد به طوري كه ممكن است ها اهميت ميمحوطهها و اين شاخص به انتخاب محل –4 يادآوري

و توسعه دوباره، نوسازي توسط گسترش و كامل كردن ، مناطق متروكه توسط رفع آلودگي مناطق ساخته شده جودمو
هاي موجود و است كه زيرساختطوري ها به در كل، اين شاخص به معني انتخاب محل. هاي جديد استفاده كندساختمان
  .توانند مورد استفاده قرار گيرندشبكه مي

عامل بالقوه با تاثير سطح زهكشي گاهي اوقات مطرح شده به طوري كه يك طبقه پيامد اضافي از زمين براي  –5 يادآوري
  .گيردارزيابي مورد استفاده قرار مي

  ها توسط نوعدسترسي به سرويس  2-6- 5
  هاي عمومي حمل و نقلروش  2-6-1- 5

              گيريامون ساختمان را اندازهپير وسايل حمل و نقل عمومياين شاخص كيفيت و نزديكي دسترسي به 
  .كندمي

شامل زمان پياده رفتن و يا فاصله پياده  پذيرامكانهاي گيرياندازه. نزديكي به صورت فاصله بيان شده است
محل . كندتوجه ميهاي ارتباطي ها و وسعت مقصد احتمالي و شبكهكيفيت به فراواني، تنوع گونه. رفتن است

هاي برقي و ساير خطوط ارتباطي                    ، اتوبوس1ومي حمل و نقل اشاره شده شامل اتوبوس، متروو مناطق عم
حمل و (و يا فاصله واقعي بعالوه فراواني و تعداد انواع مختلف حركت گيري توسط تعيين زمان اندازه. باشدمي
  .شودكامل مي) نقل

  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از

                                                 
1  - Underground railway 
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  اكوسيستم؛ -
  حقوق اجتماعي؛ -
  .سرمايه اقتصادي -
روي؛ فاصله با پيادهدقيقه  15به عنوان مثال دسترسي  حركت بهزمان  ،پذيرامكان گيريهايي از اندازهمثال –1 يادآوري

  .باشدمي ؛ تناوب يك بار در ساعت؛ نوع دو خط اتوبوس و يك اتوبوس برقيm 500يا  m 300فيزيكي به دسترسي 
تقاضا براي استفاده از وسايل نقليه شخصي را كاهش               وسايل حمل و نقل عموميدسترسي به به طور نمونه  –2 يادآوري

استفاده از وسايل حمل و . باشدمي GHGگازهاي  نشراين موضوع از مزاياي مهم زيست محيطي در عبارات كاهش . دهدمي
درصد پاييني از شهروندان هاي فقيرنشين شهر اغلب در بخش. حقوق اجتماعي باشدتواند جزئي از نقل عمومي همچنين مي

بنابراين دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي، صرف نظر از مالكيت وسايل نقليه شخصي، . داراي ماشين شخصي هستند
  . گيري كندتواند دسترسي به امكاناتي شامل تحصيالت، اشتغال، سرگرمي و كاالها را اندازههمچنين مي

  هاي شخصي حمل و نقلروش  2-6-2- 5
هاي فردي حمل و نقل را كند و همه روشگيري مياين روش كيفيت و نزديكي شبكه ترافيكي را اندازه

ها، كيفيت هاي پياده روي و مسيرهاي دوچرخه و شبكهرو، راهمحدوده و دسترسي به پياده. دهدپوشش مي
كند، مواردي هستند كه از به تسهيالتي كه استفاده از دوچرخه را فراهم مي ها و دسترسياين مسيرها يا راه

از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي، در كل دسترسي به شبكه ترافيكي . شوندديدگاه زيست محيطي مرتبط مي
  .  تواند مرتبط باشدمي

هاي ترافيكي ير شبكهسيرها و سارو و دوچرخه سواري و خطنزديكي به دسترسي فوري به مسيرهاي پياده
  . بندي شودهمچنين كيفيت بايد مورد توجه قرار گرفته مطابق با سابقه محل و شرايط طبقه. كنداشاره مي

هاي عمومي اي از توقفگاهشبكهشامل كنند براي مثال، تسهيالتي كه استفاده از دوچرخه را آسان مي
مخصوصا براي فصل زمستان در مناطق سردسير  هابا توجه به كيفيت، نگهداري سرويس .شوددوچرخه مي

  .بايد مورد توجه قرار گيرد
 1هاها و ارزيابي واقعي كيفيت مسيرها و خيابانگيري توسط مطابقت دادن نزديكي، تعداد و طول شبكهاندازه

   . شودكامل مي
  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از

  اكوسيستم؛ -
  حقوق اجتماعي؛ -
  صادي؛سرمايه اقت -
  .بهداشت و سالمت -
اين . مشاركت در كاهش پيامد حمل و نقل بر روي محيط زيست است ،هاي فردي حمل و نقلدسترسي به روش –1 يادآوري

بخش  عاملتواند به ويژه از نقطه نظر عامل بالقوه تغييرات آب و هوايي مهم باشد زيرا حمل و نقل به روش ماشيني موضوع مي
  .باشدمي GHGگازهاي  نشرمهمي از 

                                                 
1- Lanes  
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زيرا استفاده از وسايل تواند به عنوان يك موضوع حقوق شهروندي مطرح شود ميحمايت از استفاده دوچرخه  –2 يادآوري
همچنين به باال بردن دستيابي تناوبي همه يا بيشتر مردم سهيم شده و اين شاخص . براي همه قابل تهيه نيست نقليه شخصي

  .دهدوسايل نقليه شخصي را كاهش مي احتياج به استفاده از
دسترسي يا توجه مردم  ماننداش تواند در سالمت و نتيجههاي فردي حمل و نقل همچنين ميدسترسي به روش –3 يادآوري

وري مرتبط تواند به نقطه نظرات كلي ارزش اقتصادي و بهرههمچنين دسترسي به شبكه عبور و مرور مي. سهيم است به كار
  .باشد

  سبز و بازسرمناطق   2-6-3- 5
مناطق سرسبز و باز شامل مناطق . كندگيري مياين شاخص، كيفيت و نزديكي مناطق سرسبز و باز را اندازه

  .شودها يا فضاهاي باز در دسترس عموم ميباغها، طبيعي و پارك
يا دوچرخه سواري و يا روي پذير شامل زمان پيادههاي امكانگيرياندازه. نزديكي وابسته به فاصله است

گيري توسط تعيين فاصله واقعي و يا زمان دسترسي به اندازه. باشدروي يا دوچرخه سواري ميپياده فاصله
  . شودفضا كامل مي

  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از
  اكوسيستم؛ -
  حقوق اجتماعي؛ -
  بهداشت و سالمت -
دقيقه  5روي يا دقيقه با پياده 15پذير، زمان حركت به دسترسي به عنوان مثال امكان گيريهايي از اندازهمثال –1 يادآوري

  .باشندميkm 1يا  m 500توسط دوچرخه؛ فاصله فيزيكي تا دسترسي 
هاي منفرد، از منظر ساختمان. تواند براي كيفيت حيات و آسايش ضروري باشددسترسي به مناطق باز مي –2 يادآوري

تواند به امكانات براي مناطق تفريحي، ورزشي و تمرينات دفاعي نمود و بنابراين همچنين براي ق باز ميدسترسي به مناط
 تواند به حقوق ساكنان تاثير گذارد؛همچنين دسترسي به مناطق باز مي. كيفيت حيات، آسايش و سالمت ساكنان اثر كند

  .هاي كاربر مهم استدسترسي به مناطق باز براي همه گروه

  كاربران هاي اصلي مرتبط باسرويس  2-6-4- 5
هاي اصلي مورد نياز توسط كاربران و نزديكي سرويس) تعداد و نوع(، كيفيت )دسترسي(حضور  ،اين شاخص

  .كندگيري ميساختمان را اندازه
توانند شامل ها مياين سرويس. هاي اصلي موردنياز وابسته به نوع ساختمان استسرويس) انواع(كيفيت 
نانوايي و  مانند(هاي مواد غذايي هاي ابتدايي سالمت عمومي، مدارس، كودكستان، فروشگاهسرويس

تئاتر، سينما، مراكز شهري،  مانند( تفريحيهاي فرهنگي و ها براي فعاليتساختمان، فضاها و )خواربارفروشي
  .مسكوني باشندها، كارخانجات يا مناطق و رستوران) هاي ورزشيها، مجموعهكتابخانه

  .هاي اصلي مورد نياز شامل تعداد و نوع و نزديكي الزم بايد به طور محلي تعريف شده باشدفهرست سرويس
سواري، وسايل روي، دوچرخهپياده مانندهاي مختلف حركت نزديكي وابسته به فاصله حركت است و روش

سط تعيين فاصله واقعي و تعداد و نوع توگيري اندازه .نقليه شخصي يا عمومي بايد در نظر گرفته شود
  . شودهاي اصلي در دسترس، كامل ميسرويس

  :مناطق حفاظت شده موردنظر عبارتند از
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  اكوسيستم؛ -
  .حقوق اجتماعي -
هاي كاربر و ساكنان حقوقي اهميت همه گروههاي در عبارتهاس اصلي زحمت به سرويسدسترسي آسان و بي –1 يادآوري

زحمت نياز به همچنين دسترسي آسان و بي. تواند براي كيفيت حيات ضروري باشدهاي اصلي ميه سرويسدسترسي ب. دارد
دهد كه متعاقبا پيامد بالقوه زيست محيطي در كاربرد حمل و نقل ماشيني را تحت تاثير ماشين كاربران را تحت تاثير قرار مي

  .دهدقرار مي
ها اغلب از موضوعات مهم است كه ارزش بازاري هاي سرسبز و سرويسمكانموقعيت ملك و مخصوصا نزديكي به  –2 يادآوري
  .دهدملك را نشان مي) پولي(

  دسترسي  2-7- 5
  محوطه ساختمانبه دسترسي   1- 2-7- 5

شامل ) محوطهيا (مربوط به محوطه ساختمان بدون حصار هاي اين شاخص امكان استفاده از همه بخش
  .كندها را توصيف ميها و باغاطحي

  .كند، به طبقات متفاوت دسترسي توصيف شده رسيدگي مي)ارزيابي(گيري اندازه
هاي گيري در فاز طراحي و همچنين در مرحله استفاده با كمك ارزيابي در برابر عملكرد ضوابط جنبهاندازه

هاي بيشينه شيب و تفاوت مانندضوعاتي مو شامل توانند براي مثالضوابط فرعي مي. شودفرعي كامل مي
  .شوند 1، نور و تباينمناسبهاي سطح، عالمت

  .منطقه مشخص شده حفاظت، حقوق اجتماعي برابر است
هاي هاي مسكوني، مدارس و ساختمانبايد مخصوصا براي ساختمان كهاين شاخص به طور كلي مطرح شده  –1 يادآوري

  .عمومي مهم باشد
هاي مالي و رفاهي گاهي اوقات به عنوان يك ها بر اساس تفاوتهايي از محوطهها يا بخشجدا كردن محوطه –2 يادآوري

  .بايد ارزيابي شود طبقه پيامد اضافي مطرح شده در طراحي ساختمان

  دسترسي ساختمان  2- 2-7- 5
  .كندمي اين شاخص قابليت داخل شدن يك فضا به آساني توسط همه كاربران ساختمان را توصيف

ضوابط                  بندي طبقه. اندكند كه طبقات متفاوت دسترسي توصيف شدهرسيدگي مي) ارزيابي(گيري اندازه
هاي ها و تفاوتتواند براي مثال شامل موضوعات شبيه دسترسي به آسانسور، حداقل ابعاد، بيشينه شيبمي

  .، نور و تباين شوندهاي مناسبعالمتسطح، 
هاي گيري در فاز طراحي و همچنين در مرحله استفاده با كمك ارزيابي در برابر عملكرد ضوابط جنبههانداز

  .شودفرعي كامل مي
  .، حقوق اجتماعي برابر استمشخص شده حفاظتمنطقه 

  .دسترسي براي همه كاربران ساختمان بر روي تساوي حقوق كاربران اثر گذار است –1 يادآوري

                                                 
1  - Contrast 
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  و كيفيت هوا شرايط داخلي  2-8- 5
كند و آنها همچنين فضاهاي مختلف در ميان يك ساختمان با توجه به شرايط داخلي و كيفيت هوا تغيير مي

 1تجمععملكرد فضا بايد توسط فضا و ارزيابي . كنندنيز تغيير مي) شب و روز، فصول مانند(با توجه به زمان 
  .استفاده قرار گيرد مورد ساختمان در سطح نتيجه نهايي بيان به منظوربايد 

هاي اجتماعي وابسته به سهم يك ساختمان به پايداري تواند از جنبهو ديداري مي شنيداريگرماي داخلي، شرايط  – يادآوري
د در آسودگي كاربران و بنابراين در رضايت و توانها ميآنتنظيم  زيرا دما، همهمه و روشنايي و امكان .و توسعه پايدار مهم باشد

  .موثر باشد بازدهي

  شرايط گرمايي داخلي  8-2-1- 5
 كند كه داراي يك پيامد بالقوه بر روي آسودگياين شاخص كيفيت شرايط گرمايي داخلي را بررسي مي

  .كاربران ساختمان است گرمايي
  :موارد زير است هاي فرعي شرايط گرمايي داخلي كه در اين استاندارد آمده شاملجنبه

  دماي هوا؛ -
  اي تشعشعي ميانگين؛ دم -
  فشار بخار؛ -
  رطوبت؛ -
  ).سرعت(حركت هوا  -

 .كندهاي دمايي، ثبات و امكان تنظيم شرايط گرمايي داخلي رسيدگي مياين شاخص به شرايط عادي، اليه
براي استفاده از شاخص الزم است كه طبقات مختلف شرايط گرمايي داخلي با ارجاع به محدوده دمايي و 

 .داشته باشداين كه توافقي درباره تاثير بر روي آسايش گرمايي كاربر وجود و  ده باشدتوصيف ش هاآن مانند
  .تواند در مالحظات وارد شوددر باالترين طبقه، امكان تنظيم نيز مي

طراحي محيط گرمايي داخلي كامل  همانندسازيو  كارشناسدر فاز طراحي با كمك ) ارزيابي(گيري اندازه
  .شودمي

گيري و پايش شرايط واقعي و مقايسه در برابر طبقات توصيف گيري در مرحله استفاده توسط اندازهاندازه
به طور مستقيم با رضايت كاربر  كه پس از سكونتارزيابي در  در طي مرحله استفاده،. شودشده، كامل مي

اي شرايط گرماي داخلي نيز هشود همچنين بايد از توجه به جنبهگيري ميآسايش گرمايي اندازه شرايط
  .استفاده شود

  .بهداشت و سالمت استمنطقه مشخص شده حفاظت، 
  شرايط ديداري داخلي  2-8-2- 5

كند كه داراي يك پيامد بالقوه بر روي آسودگي اين شاخص كيفيت شرايط ديداري داخلي را بررسي مي
  .ديداري كاربران ساختمان است

  :موارد زير است كه در اين استاندارد آمده شامل هاي فرعي شرايط ديداري داخليجنبه
  سطح روشنايي؛ -

                                                 
1  - Aggregation 
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  ؛1انعكاس شديد نور -
  قابليت ديد؛ -
  انعكاس؛ -
  عامل روشنايي روز؛ -
  .رضايتمندي از روشنايي مصنوعي بعالوه روشنايي طبيعي -

تفاده از براي اس. كنداين شاخص به شرايط عادي و امكان تنظيم شرايط روشنايي داخلي رسيدگي مي
شاخص الزم است كه طبقات مختلف شرايط روشنايي داخلي توصيف شده و توافقي درباره تاثير بر روي 

  .تواند در مالحظات وارد شوددر باالترين طبقه، امكان تنظيم نيز مي. آسايش ديداري كاربر وجود داشته باشد
طراحي روشنايي داخلي كامل               همانندسازيو  كارشناسدر فاز طراحي با كمك ) ارزيابي(گيري اندازه
  .شودمي

گيري و پايش شرايط واقعي و مقايسه در برابر طبقات توصيف گيري در مرحله استفاده توسط اندازهاندازه
به طور مستقيم با رضايت كاربر كه  پس از سكونتدر طي مرحله استفاده، در ارزيابي . شودشده، كامل مي

هاي شرايط ديداري داخلي نيز همچنين بايد از توجه به جنبه ،شودگيري ميآسايش ديداري اندازه شرايط
  .استفاده شود

  .بهداشت و سالمت است منطقه مشخص شده حفاظت،
  شرايط شنيداري داخلي  2-8-3- 5

سودگي كند كه داراي يك پيامد بالقوه بر روي آاين شاخص كيفيت شرايط شنيداري داخلي را بررسي مي
  .شنيداري كاربران ساختمان است

  :موارد زير است هاي فرعي شرايط شنيداري داخلي كه در اين استاندارد آمده شاملجنبه
  سطح صدا؛ -
  .قابليت فهم سخن -

براي استفاده از . كنداين شاخص به شرايط عادي و امكان تنظيم شرايط شنيداري داخلي رسيدگي مي
توصيف ها آن مانندبا ارجاع به سطوح صدا و تلف شرايط شنيداري داخلي شاخص الزم است كه طبقات مخ

در باالترين طبقه، امكان تنظيم . ي كاربر وجود داشته باشدشنيدارو توافقي درباره تاثير بر روي آسايش  ودش
  .تواند در مالحظات وارد شودنيز مي
داخلي كامل               محيط شنيداريطراحي  دسازيهماننو  در فاز طراحي با كمك كارشناس) بيارزيا(گيري اندازه
  .شودمي

گيري و پايش شرايط واقعي و مقايسه در برابر طبقات توصيف گيري در مرحله استفاده توسط اندازهاندازه
به كار رود كه به طور  پس از سكونتارزيابي در همچنين بايد در طي مرحله استفاده، . شودشده، كامل مي

  . گيري شودآسايش شنيداري با توجه به شرايط شنيداري داخلي، اندازه ضوابطرضايت كاربر با  ،مستقيم
  .بهداشت و سالمت است منطقه مشخص شده حفاظت،

                                                 
1  - Glare 
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  كيفيت هواي داخلي  2-8-4- 5
كند كه داراي يك پيامد بالقوه بر روي سالمت بشري، آسايش اين شاخص كيفيت هواي داخلي را بررسي مي

  .ايش ادراكي كاربران ساختمان استبويايي و آس
  :هاي فرعي كيفيت هواي داخلي كه در اين استاندارد آمده شامل موارد زير استجنبه

  بو؛ -
اكسيدكربن، مونوكسيدكربن، فرمالدئيد، غلظت دي مانند[هاي شيميايي و زيستي آاليندهميزان تهويه  -

  ؛]و ماده ميكروبي (VOCs)ذرات غبار، تركيبات آلي فرار 
  الگوهاي توزيع هوا؛ -
  .منابع آلودگي -

  .كندهاي قابل قبول رسيدگي مياين شاخص به سطوح غلظت
گيري در اندازه. شودسازي كامل ميو بر اساس شبيه كارشناسدر فاز طراحي با كمك ) ارزيابي(گيري اندازه

  .واقعي قرار گيردگيري و پايش شرايط مرحله استفاده بايد در بين اندازه

  .بهداشت و سالمت است منطقه مشخص شده حفاظت،
افزايش شيوع آلرژي، امراض تنفسي و آسم در . آلودگي هواي داخلي بر روي سالمت بسياري از مردم تاثير دارد –1 يادآوري

 طيمح گارياز جمله دود سهاي آلوده به كپك و منابع احتراق زاي داخلي، نم يا محيطميان كودكان در ارتباط با مواد آلرژي
هاي كننده و فعاليتناشي از مواد ساختماني، محصوالت نهايي، محصوالت پاكتا حدودي تواند ها همچنين مينشر. است ستيز

  .باشدداخلي 
كيفيت . مداركي وجود دارد كه كيفيت هواي داخلي در واقع هم بر روي سالمتي و هم بر روي بازدهي موثر است –2 يادآوري

ناشي از مدت بيماري كوتاهوجود بر روي ش پيامددر و همچنين به طور مستقيم پايين هواي داخلي به طور غيرمستقيم 
  .هاي عفوني تاثير داردبيماري

  سازگاريقابليت   2-9- 5
  هاي كاربرتغيير استفاده يا نيازمندي  2-9-1- 5

كند گيري ميهاي ساختمان اندازهاين شاخص كيفيت طراحي فضا، روش ساخت و ظرفيت را بعالوه سرويس
  .كه داراي پيامد بالقوه بر روي سازگاري در شرايط تغيير الزامات كاربر و تغيير استفاده يا هدف است

  .شودي و قابليت تبديل ميپذيرهاي انعطافسازگاري شامل جنبه
  :سازش ساختمان بخشي از اهدافي است كه در زير شرح داده شده

  تطبيق با الزامات شخصي كاربر؛ -
  تطبيق با تغيير الزامات كاربر؛ -
  هاي فني؛تطبيق با نوآوري -
  .تطبيق با تغيير در استفاده -

  .سازگاري توصيف شده باشندكند كه طبقات مختلف رسيدگي مي) ارزيابي(گيري اندازه
  :موارد زير هستند منطقه مشخص شده حفاظت،

  منابع طبيعي؛ -
  .سرمايه اقتصادي -
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 ها براي مثال شامل رشد آمارياين. سازگاري تاكيد دارندقابليت هاي اجتماعي بر روي اهميت يهبرخي از رو –1 يادآوري
  .و سالخوردگي است جمعيت

سازي اين چنين به هرحال، مدل. تواند منابع اقتصادي و زيست محيطي را حفظ كندي ميطراحي خوب سازگار –2 يادآوري
هاي چرخه حيات توانند به طور غيرمستقيم در ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي يا ارزشتاثيرات مي اين راهي مشكل است كه

  .گنجانده شوند
  .اداري و مراكز فروش كوچك استهاي اين شاخص به طور ويژه وابسته به ساختمان –3 يادآوري
و عمر سرويس و كمك به جلوگيري از فرسودگي ها شرط الزم براي استفاده طوالني مدت سازگاري ساختمان –4يادآوري 

هاي بيشتري در ارزيابي عملكرد اقتصادي و ها مزيتاستفاده طوالني مدت يا عمر سرويس ساختمان. عملكردي و فني است
  .تغيير در الزامات عملكردي و فني دارد مانندزيست محيطي در زمان مشابه 

  سازگاري براي تغييرات آب و هواييقابليت   2-9-2- 5
كند كه پيامد بالقوه بر روي گيري ميپناه اندازهقابليت ساختمان را براي فراهم اوردن جاناين شاخص 

و ساكنين ساختمان و همچنين بر روي توانايي حفظ ارزش اموال در شرايط بارهاي غيرمنتظره ناشي  كاربران
  .از پيش بيني تغييرات آب و هوا دارد

  .براي استفاده از شاخص الزم است كه تغييرات بارهاي مرده با تغييرات آب و هو به طور محلي ارزيابي شوند
بايد با كمك كارشناس ارزيابي و يا مدل سازي طراحي در برابر سطح در فاز طراحي ) ارزيابي(گيري اندازه

  .عملكرد الزم براي اين جنبه انجام گيرد
  :عبارتند از شده مناطق حفاظت

 منابع طبيعي؛ -

 سرمايه اقتصادي؛ -

           .بهداشت و سالمت -
در طراحي ساختمان رسيدگي براي  خاصي هاتالش نياز بهكه  دشوهاي پديدهمنجر به تواند تغييرات آب و هوا مي –يادآوري

  .داشته باشد
  هاي چرخه حياتارزش  2-10- 5

هاي نگهداري و تعميرات هاي اوليه، عملكرد و هزينهارزشهاي ساختمان را كه دربردارنده اين شاخص ارزش
و ارزش  استطاعت خريدكند كه يك پيامد بالقوه بر روي گيري ميهاي پايان حيات را اندازهو هزينه

  .ساختمان دارد
هم . هاي كل حيات هستندهاي چرخه حيات و هزينهها كه در اين استاندارد آمده است، هزينهجنبه ارزش

توانند ميهاي چرخه حيات هزينه. توانند مطرح شوندهاي كوتاه مدت ميهاي چرخه حيات و هم هزينههزينه
مستاجران با  مانندتوانند براي ساير كاربران مدت مي هاي كوتاهبه نفع مالك باشند در صورتي كه هزينه

  .اهميت باشند
ارزش بر اساس گذاري چرخه حيات، با استفاده از ارزشگيري در فاز طراحي به كمك يك ارزيابي اندازه

                   .شودمرمت ساختمان كامل ميهاي وابسته به عملكرد، نگهداري و تعميرات و سرمايه و برآورد هزينه
بر اساس برآورد هاي چرخه حيات، با استفاده از هزينه ،گيري در مرحله استفاده بايد با كمك ارزيابياندازه

  .ي انجام شودبهره بردارينگهداري و تعميرات و مرمت و بررسي هزينه هزينه مربوط به 
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هاي ساخته شده ها و داراييحيات ساختمانهاي هزينه چرخه رهنمودهايي براي انجام تحليل] 2[در پيوست ج  –1 يادآوري
  .هاي آن، ارائه شده استو بخش

  .سرمايه اقتصادي استمنطقه مشخص شده حفاظت، 
را در خريد يا اجاره  جامعهيك توانايي  استطاعت خريد،. موثر است استطاعت خريدها همچنين بر روي ارزش –2 يادآوري

براي  آن معموالً. شودصورت يك نسبت يا به صورت درصدي از جامعه بيان مي آن ممكن است به. كندگيري ميمسكن اندازه
ساخت مسكن و نشان دادن هزينه ايجاد مسكن به صورت اجاره يا پرداخت رهن، در رابطه با متوسط درآمد خانوار در منطقه به 

ها بر روي ارزش بازار ارزش. تصادي دارداستطاعت خريد يك پيامد بالقوه بر روي تساوي حقوق اجتماعي و رونق اق .رودكار مي
و اجاره و بنابراين استطاعت خريد در رابطه با توانايي مردم منطقه براي خريد يا اجاره مسكن يا مقداري فضا در ساختمان موثر 

  .هستند
ها و مواد و ساختمانها و يا اجزاي ها، سامانهگذاري چرخه حيات يك شيوه براي برآورد هزينه ساختمانارزش –3 يادآوري

هاي ميم گيري در مورد طرحتواند به تصاين شيوه مي. هاي متحمل خسارت شدن در چرخه حيات استبراي پايش هزينه
هاي ساختمان در ميان چرخه حيات آن كه هزينهگذاري چرخه حيات براي ارزيابي ارزش. گذاري ساختمان كمك كندسرمايه

  .نگهداري و تعميرات، مرمت، در معرض استفاده بودن و ساختارشكني است شامل استفاده، توسعه، عملكرد،
 بنديهاز طبق ايگستردهمجموعه  به توجه بيشتريگذاري كل حيات است، هنگامي كه ارزيابي بر اساس ارزش –4 يادآوري 

  .شودمي يان درآمدرج مانندپول در گردش 

  پذيرينگهداشت  2-11- 5
تمان و ساختار آن و سطوح و كيفيت طرح نگهداري و تعميرات را                    اين شاخص كيفيت طراحي، ساخ

 قابليتپذيري در شرايط آسايش كاربران و در كند كه يك پيامد بالقوه بر روي نگهداشتگيري مياندازه
  .عملكرد ساختمان دارد

هاي نگهداري در چرخه حيات در رابطه با طرح نگهداري و با استفاده از ت محيطي و هزينهيسپيامدهاي زارزيابي  –1 يادآوري
  .شودگذاري چرخه حيات انجام ميچرخه حيات و ارزشارزيابي 
  .اندپذيري توصيف شدهكند كه طبقات متفاوت نگهداشتمطرح مي) ارزيابي(گيري اندازه
گيري در مرحله اندازه. راحي انجام شودگيري در فاز طراحي بايد به كمك يك كارشناس ارزيابي طاندازه

  .استفاده بايد با كمك يك كارشناس ارزيابي و گفتگو با كاربران ساختمان انجام شود
  .سرمايه اقتصادي استمنطقه مشخص شده حفاظت، 

، ميزان مصرف منابع )مراجعه كنيد 1-2-5به بند ( ODPو  GWPهاي اين شاخص به طور بخشي با شاخص –2 يادآوري
به (، ميزان توليد پسماند )مراجعه كنيد 3-2-5به بند (شيرين، ميزان مصرف آب )مراجعه كنيد 2-2-5به بند (تجديدناپذير 

  .همپوشاني دارد )مراجعه كنيد 10-2-5به بند (هاي چرخه حيات و ارزش) مراجعه كنيد 4-2-5بند 
هاي تواند موثر بر هزينهگيري تحت تاثير عملكرد ساختمان است و بنابراين ميبندي اندازهنوع، مقياس و زمان –3 يادآوري

نگهداري همراه با پذيري خوب يك نگهداشت. ها باشدش و بازدهي كاربران ساختمانملك و آساي پوليچرخه حيات و ارزش 
اشد در حالي كه محيط زيست در آسايش كاربران ساختمان و همسايگان موثر ببر روي  تواندمياصولي و منظم ساختمان، 

امالك و همچنين كاهش استفاده از منابع هاي اقتصادي مربوط به ساخت هاي فرهنگي يا ارزشهاي كنوني و ارزشساختمان
  .كندرا حفظ مي انرژي و مواد
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  ايمني  2-12- 5
هاي نامناسب يك در استفاده، شكل و ايمنياز نظر پايداري ساختاري، مقاومت به آب و هوا، ايمني در برابر آتش  – يادآوري

، سطوح قابل قبول ايمني مورد نظر و در بسياري موارد. استدر مورد كاربران و ساكنان ساختمان و همچنين اموال خطر آشكار 
  .شودمحقق مي) كدها(مقررات ساختمان و قوانين ايمني در برابر آتش قوانين و ارائه شده در يك ساختمان به واسطه تصويب 

  پايداري ساختاري   2-12-1- 5
يك سرپناه امن و مقاوم است كه يك پيامد بالقوه  ايجاددر  قابليت ساختمانپايداري در برابر بارگذاري بيانگر 

  .در ايمني براي كاربران و ساكنين ساختمان و همچنين توانايي نگهداري ارزش دارايي دارد
جنبه فرعي ايمني كه در اين استاندارد آمده است، مقاومت در برابر بار با توجه به بارهاي استثنايي ناشي از 

بادهاي شديد، باران شديد، برف و جاري شدن  مانندزلزله، انفجار و بار استثنايي ناشي از شرايط آب و هوايي 
  .باشد، ميسيل، هنگامي كه مربوط است

  .الزم است كه سطوح مطرح شده در طبقات مختلف توصيف شود) ارزيابي(گيري در اندازه
.  شودسازي طراحي ساختاري كامل ميگيري در فاز طراحي با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهاندازه
       . شودسازي مدل ساختمان كامل ميگيري در مرحله استفاده با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهاندازه
  .بهداشت و سالمت استمشخص شده حفاظت،  منطقه

  ايمني در برابر آتش 2-12-2- 5
يك سرپناه امن و مقاوم است كه يك پيامد بالقوه در  ايجاددر  قابليت ساختمانايمني در برابر آتش بيانگر 

بر از لحاظ ايمني در برا ايمني براي كاربران و ساكنين ساختمان و همچنين توانايي نگهداري ارزش دارايي
  .دارد آتش

و قوانين براي هشدار زودهنگام  آتش جنبه فرعي ايمني كه در اين استاندارد آمده است، مقاومت در برابر بار
  .باشد، ميهنگامي كه مربوط استو وسايل فرار، با توجه به حاالت مختلف آتش 

  .ودالزم است كه سطوح مطرح شده در طبقات مختلف توصيف ش) ارزيابي(گيري در اندازه
         كامل ايمني در برابر آتشسازي طراحي گيري در فاز طراحي با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهاندازه
هاي و طرح سازي مدل ساختمانگيري در مرحله استفاده با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهاندازه.  شودمي

  .      شودكامل مي مختلف آتش
  .داشت و سالمت استبهمنطقه مشخص شده حفاظت، 

  ايمني در استفاده 2-12-2- 5
در ايجاد يك محيط امن قابل استفاده است كه يك پيامد بالقوه در  قابليت ساختمانايمني در استفاده بيانگر 

  .ايمني براي كاربران و ساكنين ساختمان دارد
در حالي است كه خطر بالقوه جنبه فرعي ايمني كه در اين استاندارد آمده است، قابليت استفاده ازساختمان 

  .لغزيدن، سر خوردن و ساير انواع تصادفات محدود شوند
  .الزم است كه سطوح مطرح شده در طبقات مختلف توصيف شود) ارزيابي(گيري در اندازه

گيري در اندازه. شودسازي طراحي كامل ميگيري در فاز طراحي با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهاندازه
  .      شودسازي مدل ساختمان كامل مياستفاده با كمك كارشناس ارزيابي و يا شبيهمرحله 
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  .بهداشت و سالمت استمنطقه مشخص شده حفاظت، 
  قابليت استفاده  2-13- 5

براي  قابليت ساختمانقابليت استفاده بيانگر سازگاري براي هدف ساختمان است كه يك پيامد بالقوه بر روي 
  .از نقطه نظر كاربردي است تحقق نيازهاي كاربر

آوري اطالعات هاي ارتباطي و فنسرويسقابليت استفاده با ارجاع به اين استاندارد، محدود به طراحي فضا و 
  .ساختمان در رابطه با استفاده مورد نظر و نيازهاي كاربر است

  .ها پرداخته شده استتحت ساير شاخصها به ساير جنبه –1 يادآوري
نمودارهاي (كاربر عملكرد تابعي الزامات تعيين شده در فاز طراحي توسط مقايسه ) ارزيابي(گيري اندازه
  .شودكامل مي) نمودارهاي عرضه(هاي فني حلبا قابليت استفاده طراحي و يا راه) تقاضا
مورد نياز وح سط با توجه بهارزيابي پس از سكونت  با كمك كارشناس ارزيابي و گيري در مرحله استفادهاندازه

  .شوندبا سطوح در دسترس قابليت استفاده مقايسه مي شود كهكامل مي عملكردي
 ارزيابي انجاممورد نياز در طول عمر سرويس ساختمان  عملكرد تابعيتعيين يا تاييد هنگام ] 3[در پيوست ج  –2 يادآوري

  .شده است
  .رفاه اقتصادي استمنطقه مشخص شده حفاظت، 

  .رفاه اقتصادي استمنطقه مشخص شده حفاظت، 
بهتر است ساختمان مطابق با نيازهاي مالك و . مندي كاربر بستگي به مفيد بودن و قابليت استفاده داردرضايت –3 يادآوري

مدت در اين صورت ساختمان براي . باشد وجود داشته بيني نيازهاي آيندهپيش توانايينيازهاي كاربران باشد و بهتر است 
  .تواند بدون نياز به تغييرات استفاده شود و بنابراين هيچ نيازي براي تخريب يا بازسازي نيستتر ميطوالني

به منظور . مطلوب باشدتواند ميها  با كمك استفاده از فضاي موثر و هزينه GHGكاهش در مصرف انرژي، انشار  –4 يادآوري
حلي براي كار و زندگي، تمركز نه تنها بر روي كاهش پيامد زيست محيطي بلكه نگهداري و بهبود كيفيت ساختمان به عنوان م

  .تواند بر روي بهبود توانايي و قابليت استفاده هدايت شودمي
             عالوه بر آب و هواي داخل و ساير شرايط داخلي ساختمان، طراحي فضا تحت تاثير آسايش و بنابراين –5 يادآوري

  .است وري كاربرانبهرهمندي و رضايت
نشدن كار و تعامالت مختل براي  احتماالتتواند شامل هاي مهم طراحي فضا براي يك ساختمان اداري ميجنبه –6 يادآوري

  .  براي جلسات و فضاهايي براي استراحت باشدطبيعي، احتمال 

  كيفيت زيبايي شناختي  2-14- 5
  :كندگيري ميكمك معيارهاي زير اندازهختمان را با ااين شاخص كيفيت زيبايي شناختي س

  يكپارچگي و هماهنگي ساختمان با محيط اطراف؛ -
، محله، سهم )محوطه(هاي فرهنگي يك محوطه هاي موجود در ارزشاثر يك ساختمان جديد يا ساختمان -

  و ساخت محيط زيست؛منطقه 
شناختي هنگام فازهاي طراحي و  ييدر نظر گرفتن نيازهاي اشخاص مختلف ذينفع براي كيفيت زيبا -

                .طراحي داخلي
ارزيابي در فاز طراحي و در مرحله استفاده بايد اجرا و به طور واقعي . اين شاخص يك شاخص كيفي است

اندازه، اهميت و تناسب معماري و اجتماعي ساختمان يا توسعه بايد در داخل محاسبه هنگام . انجام شوند
ريزي ساختمان و برنامه و مقررات در تعدادي موارد، مطابقت با قوانين. بي و پيچيدگي باشدتعريف روش ارزيا
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هاي ذيربط تخصصي، رقابت معماري يا كميتهارزيابي  ماننددر ساير موارد، فرآيندهايي . شهري كافي است
  .مورد نياز است

  .موجود مناطق اطراف ارزيابي شودپيامد بايد به منظور حمايت و افزودن به ارزش معماري و فرهنگي اين 
  .ميراث فرهنگي استمنطقه مشخص شده حفاظت، 

تندرستي و  تواند بااست و مي منطقه يا شهر) محوطه(شناختي در ارتباط با جذابيت يك محوطه يي كيفيت زيبا –1 يادآوري
زيبايي ايجاد و حفظ كيفيت . در ارتباط باشد كنندكنند يا آنجا را بازديد ميكنند، كار ميكيفيت حيات مردمي كه زندگي مي

تواند به كاهش پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن تواند در سالمت و كيفيت حيات جوامع نقش داشته باشد، ميمي شناختي
  .تواند تبديل به يك انگيزه براي توسعه پايدار اقتصادي شودمي كمك كند و

در نظر گرفته  اگر با هم در فاز طراحي اوليه توسعه زيبايي شناختيهاي ساخت و ايجاد و حفظ كيفيت فعاليت –2 يادآوري 
  .نشوند، با هم در تضاد خواهند بود

هاي فرهنگي و ميراث ارزش. است يمعمار تيفياز كمتفاوت  محلي يفرهنگ راثيم ميو مفاه يفرهنگ يهاارزش –3 يادآوري
هاي تاريخي هستند و اهميت فرهنگي و تاريخي ذاتي دارند در حالي كه ها يا محوطهساختمان وجودناشي از  اي معموالًمنطقه

، عملكردي، قابليت زيبايي شناختيعيارهاي ارزيابي از جمله كيفيت تركيبي از چندين م) ها(كيفيت معماري ساختمان 
تواند حفظ شود در حالي كه با ايجاد يط كنوني ميكيفيت معماري ساختن مح .ها استاين مانندهاي فني و استفاده، ويژگي

  . آيدكيفيت در معماري امروزه، ميراث فرهنگي آينده را به وجود مي

  هاي پايداريتوسعه و استفاده از سامانه شاخص  6
  كليات  6-1

راهم ها را فشاخص) ها(هاي فردي و همچنين مجموعه رهنمودها و قواعد را براي ايجاد شاخصاين استاندارد 
ها به كار         هاي گوناگون ساختمانآورد كه هر كدام به صورت جداگانه يا با هم براي نشان دادن جنبهمي
  .كنندروند و در پايداري و توسعه پايدار شركت ميمي

تواند براي كاربران با تعريف موضوعات يا يك شاخص خاص يا فقط تعدادي شاخص ميمتمركز شدن بر روي 
بهر حال، اين استاندارد  .جهت پيشرفت اهداف يا موضوعات در يك روش غيرساختاري مفيد باشد نظارت در

هاي فردي يا گروهي به عنوان اساسي براي ارزيابي سهم ساختمان در براي استفاده اين چنين شاخص
  .پايداري يا توسعه پايدار در نظر گرفته نشده است

شود، روش ارزيابي بايد حداقل، ي با اين استاندارد ادعايي مييك روش ارزيابهنگامي كه درباره مطابقت 
ها به استفاده از سامانه شاخص. هاي توصيف شده در اين استاندارد باشداز شاخص اصليشامل مجموعه 

اين موضوع در كاربرد مجموعه . كندكمك مي 8- 2توصيف شده در استاندارد بند  اجراي تعدادي از اصول
  :كس شده است كه به شرح زير استها منعشاخص اصلي

ها، ابزاري ها در طول چرخه حيات ساختمانشاخص اصليهاي مختلف وابسته به مجموعه بررسي جنبه -
نهادهاي مالك، مجريان توسعه، طراحان، پيمانكاران، (بررسي طوالني مدت توسط كاربران مختلف براي 
  .آوردفراهم مي شود،شامل اشخاص ذينفع ميبراي پايش و بهبود مستمر را در حالي كه ) اداري

كه تجسمي از اصل رويكرد  هاشاخص اصليهاي فردي متفاوت در ميان مجموعه بررسي همه شاخص -
  .است 1جامع

                                                 
1- Holistic approach 
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ها نشان دهنده عبارت مسئوليت شاخص اصليهاي فردي متفاوت در ميان مجموعه بررسي همه شاخص -
  .اي استبه تفكر جهاني با اقدام منطقه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مربوط

ها براي شاخص اصليمجموعه و مطابقت با رهنمودها و الزامات توصيف شده در اين بند با توجه به  بررسي -
  .تضمين شفافيت اين روند

هاي مربوط به در از شاخص اصلييك مجموعه  بينهاي فردي مختلف در بررسي تعدادي از شاخص -
يك بهبود در تساوي حقوق به عنوان شاخص كه نشان دهنده اهميت آن  ،بليت دسترسيدسترس بودن و قا

  .باشدمي
  هاقوانين براي ايجاد يك سامانه شاخص  6-2

  :ها عبارت است ازمراحل ايجاد يك سامانه از شاخص
  هاي مرتبط؛انتخاب شاخص )الف
  .هاي فردييا ارزيابي مقادير شاخص گيريهاي مناسب و اطالعات اندازهتوسعه و يا پيدا كردن روش) ب

هاي مرتبط وابسته به نيازهاي طرفين ذينفع، نهادهاي تصميم گيرنده، ساختمان و بستر انتخاب شاخص
  .آن و دسترسي به اطالعات است) محل(

هاي مرتبط به منظور آوري اطالعات و استفاده از روشهاي ارزيابي و جمعگام بعدي، توسعه و توصيف روش
  .هاي انتخاب شده استصاص مقادير به شاخصاخت

ها به كار رود، در ادامه ذكر شده ها براي ساختمانالزامات اصلي كه بايد هنگام ايجاد يك سامانه از شاخص
  .است

هايي از ساختمان است كه داراي يك يا باشند كه معرف جنبههايي ها بايد حاوي شاخصسامانه شاخص -
  .حفاظت شده هستند چند پيامد بر روي مناطق

هاي فردي بايد كيفي، كمي يا توصيفي ارزيابي شاخص هايها، روشروند انتخاب، توسعه و كاربرد شاخص -
  .قادر باشند كه به طور شفاف گزارش دهند

به طور مناسب با  اند بايدهاي اصلي در اين استاندارد تعريف نشدههايي كه به عنوان شاخصانتخاب شاخص -
  .زمينه محلي و هم زمينه جهاني توضيح داده شوند ارجاع به

، ساختمان و ساخت و سازي كه شودايجاد مي براي استفاده در يك كشور هايك سامانه از شاخص كه يهنگام – يادآوري
به ) ايمني و قابليت دسترسي مانند(توان گفت كه تعدادي شاخص ميتوسط قوانين و مقررات عمومي ساختمان به وجود آمده، 

  .شوندهاي موجود با توجه به نقطه نظرات كلي پايداري و توسعه پايدار پوشش داده ميطور مناسب توسط قوانين ساختمان

  هاي پايدارياستفاده از شاخصقابليت   6-3
. ين كندهمراه با توضيح باشد كه مقدار شاخص را تعيبه منظور قابل استفاده بودن، يك شاخص بايد  

ها بايد يك منبع اطالعاتي داشته باشند كه اساسي براي مقدار محاسبه شده شاخص فراهم همچنين شاخص
  .آورد

گيرند براي موارد زير سازي و ارتباط با اطالعات پيچيده مورد استفاده قرار ميهاي كه در سادهشاخص
  :سودمند هستند

  ؛)اعالم شدهبراي مثال در مقابل مقادير هدف (ارزيابي  -
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  ؛)براي مثال اشاره به فاكتورهاي تاثيرگذار(تشخيص  -
  ؛)هاي ديگربا ساختمان(مقايسه  -
  ].در طول زمان) هاجنبه(براي مثال تغيير [ پايش -
توانند مقايسه شوند، توان توسط ايجاد يك معيار در مقابل مقاديري از شاخص كه ميها را ميبودن شاخصمفيد  –1يادآوري 

  .افزايش داد
  :تواند شامل موارد زير باشدها براي ارزيابي كلي پايداري ميكاربردهاي در نظر گرفته شده يك سامانه از شاخص –2يادآوري 
  :ها برايبررسي گزينه -

  تداركات يك ساختمان؛ -
  طراحي و ساخت يك ساختمان جديد؛ -
  موجود در حال حاضر؛ تحليل عملكرد يك ساختمان -
  در يك ساختمان موجود در حال حاضر؛ بهره برداري بهبود -
  ؛بهره برداريدر مرحله  يو نوساز يسازمقاوم يبرا يطراح -
  ؛بهره برداريمرحله  انيدر پا مصرفو  يساختارشكن  -

  استفاده به عنوان اساس براي تعيين معيار؛ -
  .برقراري ارتباط با شخص ثالث -

هردو به طور ضمني و  شودنتايج گاهي اوقات در تمرين به كار برده ميبندي ها و جمعوزن دادن به شاخص
به طور نمونه                  . شوندها به كار برده ميها يا به طور واضح به واسطه كاربرد وزنبه واسطه انتخاب شاخص

براي وزن دادن به هاي قابل قبول به طوري كه روش ،بندي نتايج وابسته به انتخاب مقادير دروني استجمع
هاي وزن كردن فراهم كاربرد روشطور معمول وجود ندارد، وضوح و شفافيت مستندات بايد جايي را براي 

  .آورد
  .نشان نداده استطور ديگري بندي نتايج را ها يا جمعموضوعات وابسته به وزن دادن به شاخص اين استاندارد –3يادآوري

ها بايد هميشه كاربران شاخص. شوندها استفاده ميهاي طراحي يا ساختمانمقايسه گزينههاي پايداري اغلب براي شاخص
  .كافي تعريف شده است اندازهمناسب و به  و اطمينان داشته باشند كه اساس مقايسه، سازگار

  هاكاربران شاخص  6-4
فاز يا مرحله  قابليت اجرايهاي گوناگون بر طبق كاربران، نيازهاي وابسته به آن كاربران و كاربرد شاخص

زمينه وابسته به . زمينه كاربرد مورد نظرشان آكاه باشندها بايد توسعه دهندگان شاخص. چرخه حيات است
، هدف تعيين كنندگان شرايط، هدف تصميم گيرندگان، فاز )ارزيابي، تشخيص، مقايسه، پايش( كاربرد جنبه

  .ي به اطالعات استچرخه حيات موضوع و دسترس) ها(يا مرحله ) ها(
هاي تواند بر چگونگي استفاده شاخصكند كه مينقش طرفين ذينفع از يك كشور به شخص ديگري تغيير مي – يادآوري

  .مختلف اين طرفين مختلف تاثير كند
  هاتوسعه دهندگان و مالكان ساختمان -

موضوعات مربوط به پايداري كمك ها در تعيين الزامات و ها به توسعه دهندگان و مالكان ساختمانشاخص
هاي مربوطه به نشان دادن مطابقت طراحي يا ساخت و ساز با الزامات تعيين شده ها و روششاخص. كندمي

هاي بازاريابي و فروش با نشان دادن سهم ها را در طرحنيز شاخص صاحبان سرمايهمالكان يا . كندكمك مي
  .برندكار ميساختمان در پايداري و توسعه پايدار به 
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  طراحان -
يا قابليت دسترسي،  GHG نشرمصرف انرژي،  مانندهاي مهم پايداري كردن جنبه ها توسط مشخصشاخص

 را تشخيص دهدهاي طراحي شكل استكند كه طراح قادر اين موضوع تضمين مي. كندبه طراحي كمك مي
هاي ها و مطابقت دادن روششاخص استفاده كردن. هاي منتخب موثر باشدتواند بر روي شاخصكه مي

هاي ديگر و رسيدگي به مطابقت يك طراحي در برابر موضوعات تعيين ارزيابي و ابزارها اجازه مقايسه طراحي
  .دهدشده را مي

  كارانپيمان -
ها آگاهي داشته كاران بايد از الزامات تعيين شده وابسته به پايداري براي ساختمان در ضوابط شاخصپيمان

هاي پايداري را با توجه به نظارت در فرآيند ساخت و ساز به توانند شاخصكاران ميدر مجموع، پيمان. اشندب
  .كار ببرند

  نهادهاي اداري -
               ها استفادهها براي تعيين و نشان دادن الزامات مربوط به پايداري در ساختماناز شاخص نهادهاي اداري

. كنندها استفاده ميها براي ارزيابي عملكرد مرتبط با پايداري در ساختماناز شاخص ها همچنينآن. كنندمي
هاي عملكرد مربوط به شاخص را شرح دهند كه احتماال                 جنبه علتتوانند همچنين مي نهادهاي اداري

  .هاستمش آنرديف با موضوع خطهم
  كاربران و صاحبان سرمايه  -

كنند و اگر نياز باشد داري پارامترهايي را براي پايش مرحله استفاده از ساختمان را فراهم ميهاي پايشاخص
  .گيري شودتصميم هاي اصالحيدر مورد فعاليتدهند اجازه مي
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  هاي مناسب ارزيابي سهم ساختمان در پايداري و توسعه پايدارشاخص
توانند هنگام ارزيابي كردن سهم ساختمان در پايداري هايي را كه مياضافي و شاخصهاي اين پيوست جنبه

  .كندو توسعه پايدار مناسب باشند را توصيف مي
  1عامل بالقوه مغذي شدن -نشر به آب  1-الف

تواند ناشي از توليد نشر به آب مي. كندگيري مياين شاخص پيامد بالقوه مغذي شدن غلظت آب را اندازه
ساختمان ) جداسازي، تخريب مانند(صوالت ساختمان بعالوه ساخت وساز، استفاده و ساختارشكني بعدي مح

  .باشد
نشرها به آب توسط ) ها(حجم مقدار شاخص با كمك ارزيابي چرخه حيات ساختمان توسط تعيين كردن كل 

ي شدن آب موثر است، ارزيابي كه به طور بالقوه بر روي مغذ PO4بيان نتايج به صورت مقادير برابر با مقدار 
  .شودمي

  .منطقه حفاظت شده، اكوسيستم تعيين شده است. اين شاخص يك شاخص ويژه ساختمان است
كه باعث رشد بيش از  غذي دريافت كنندمهاي آب مقادير اضافي مواد كه سامانهدهد مغذي شدن هنگامي رخ مي –1 يادآوري

-تواند منجر به افزايش محلي تنوع زيستي شود؛ براي مثال پرندگان ميمغذي شدن مي .شودمي) هاجلبك مانند(حد گياهان 

در جايي كه مغذي شدن غالب باشد، . اند جذب شوندهايي كه تحت تاثير مغذي شدن قرار گرفتهها و درياچهتوانند به تاالب
  .يابدتنوع كلي احتماال كاهش مي

به علت  ناقص بودن اي بر روي مغذي شدن تواند به طور ويژهها ميساختمان رداريبهره بها و كاربران ساختمان –2 يادآوري
  .موثر باشندهاي دفع پسماند آبي و فاضالب، يا نبود سامانه

  نشدعامل بالقوه اسيدي  -نشرها به زمين يا آب  2-الف
تواند نشرها به اب و زمين مي. كندگيري مياين شاخص، پيامد بالقوه اسيدي شدن منابع آب و زمين را اندازه

جداسازي،  مانند(ناشي از توليد محصوالت ساختمان، بعالوه ساخت وساز، استفاده و ساختارشكني بعدي 
  .ساختمان باشد) تخريب

نشرها به آب توسط ) ها(مقدار شاخص با كمك ارزيابي چرخه حيات ساختمان توسط تعيين كردن كل حجم 
كه به طور بالقوه بر روي اسيدي شدن موثر است، ارزيابي   SO2رابر با مقدار بيان نتايج به صورت مقادير ب

  .شودمي
  .منطقه حفاظت شده، اكوسيستم تعيين شده است. اين شاخص يك شاخص ويژه ساختمان است

به هاي جوي اسيدي نسبت ظرفيت خاك يا آب در برابر خنثي كردن نهشتهدهد كه اسيدي شدن هنگامي رخ مي – يادآوري
هاي مرطوب يل به صورت نهشته مانندتوانند توسط باران يا برف تركيبات اسيدي مي. قبل كاهش يابد يا مقاومت نشان دهد

ها اگر ميزان نهشت اسيد به طور مستمر از سطح در اكوسيستم. هاي خشك به زمين برسندذرات يا گازها به صورت نهشته
  . شان را از دست بدهندشدن يا بافر بودنبه طور كامل ظرفيت خنثي مكن است سرانجام، مها بيشتر شودمجاز آن

ها بر روي اسيدي شدن به خصوص بر اساس مصرف انرژي مربوط به ساختمان، هنگامي كه منابع ساختمان
  .وجود نداشته باشدگوگردزداي مناسب هاي فسيلي  باشد و هنگامي كه يك انرژي از سوخت

                                                 
1  - Eutrophication 
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   1ازن تروپوسفريككل يشتبالقوه عامل  -نشرها به هوا  3-الف
تواند ناشي از نشر به هوا مي. كندگيري ميرا اندازه (O3) تروپوسفريك كل ازنيشتاين شاخص پيامد بالقوه 

) جداسازي، تخريب مانند(توليد محصوالت ساختمان، بعالوه ساخت وساز، استفاده و ساختارشكني بعدي 
  .ساختمان باشد

نشرها توسط بيان ) ها(مقدار شاخص با كمك ارزيابي چرخه حيات ساختمان توسط تعيين كردن كل حجم 
ل اليه ازن موثر است، ارزيابي               يشكتنتايج به صورت مقادير برابر با مقدار اتيلن كه به طور بالقوه بر روي 

  .شودمي
  :اندشده، موارد زير تعيين شدهمناطق حفاظت . اين شاخص يك شاخص ويژه ساختمان است

  بهداشت و سالمت؛ -
  .اكوسيستم -
 ستميبر سالمت و به خصوص س زيرامضر است،  ندهيآال كيازن . ازن ذرات اوليه فتوشيميايي مه و دود است –1ي ادآوري

. سطوح ازن در مناطق شهري هنگام وقوع آلودگي به ميزان بااليي بر روي سالمت انسان تاثير گذار باشد .گذارديم ريتاث يتنفس
  . ها و محصوالت زراعي، ازن مضر استهمچنين به علت تاثير بر روي جنگل

ر تشكيل اليه د، هابخش ساختمان، مخصوصا هنگام استفاده از منابع انرژي فسيلي، حالل پايه رنگ و پالستيك –2ي ادآوري
  .ازن موثر است

  استفاده از منابع تجديدپذير 4-الف
استفاده از اين چنين منابع و . كندگيري مياين شاخص استفاده از منابع انرژي و مواد تجديدپذير را اندازه

و از توليد محصوالت ساختمان، بعالوه ساخت وساز، استفاده تواند ناشي متعاقب آن مواد و جريان انرژي، مي
  .ساختمان باشد) جداسازي، تخريب مانند(ساختارشكني بعدي 

هاي و يا مدلهاي ارزيابي چرخه حيات تواند بر اساس روشميزان كل منابع تجديدپذير استفاده شده مي
  .ارزيابي شود 10-2و  9- 2اطالعاتي بر اساس اصول داده شده در استانداردهاي بند 

الزم  هاي موجودساخت و ساز، ممكن است آن، هنگام ارزيابي ساختمان با در نظر گرفتن اين مورد در مرحله
  . نباشد
با هاي انرژي و مواد در طول كل چرخه حيات در فاز طراحي توسط ارزيابي جريان) محاسبه(گيري اندازه

          .شودها كامل ميتوجه ويژه مورد نياز در خصوص تخمين عمر سرويس ساختمان و عمر مفيد فعاليت
  .شودهاي انرژي كامل ميجريان گيري در مرحله استفاده توسط پايشاندازه

توان انجام داد شامل ساختارشكني هاي ممكن كه ميبا در نظر گرفتن پيامدهاي مرحله پايان حيات، فعاليت –1ي ادآوري
  .، بازيافت و يا دفع نهايي به عنوان زباله است)به عنوان مثال براي انرژي يا استفاده مجدد(، بازيابي )جداسازي و تخريب مانند(

  :اندمناطق حفاظت شده، موارد زير تعيين شده. اين شاخص يك شاخص ويژه ساختمان است
  بهداشت و سالمت؛ -
  .اكوسيستم -

                                                 
 اليه تروپوسفر، پايين ترين اليه اتمسفر است تروپوسفر بخشي از جو زمين است آه ابرها در آنجا قرار دارند و بيشتر پديده هاي هواشناسي - ١

ري از وجه تمايز اين اليه با ديگر اليه هاي اتمسفر، تجمع تمامي بخار آب جو زمين در آن است، به همين دليل بسيا. دراين قسمت رخ مي دهد
تنها ) از قبيل ابر، باران، برف، مه و رعد برق(آننده در وضعيت هوا به شمار مي آيند طوبت ارتباط دارند و عاملي تعيينهاي جوي آه با ريدهپد

  .شوديد آربن، ازن و بخار آب تشكيل مياين اليه از گازهاي ازت يا نيتروژن، اآسيژن، دي اآس. مي دهند       در اين اليه رخ
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  ارزش پايداري  5-الف
هاي ارزش پايداري دار توسعه مورد انتظار يا آينده ساختمان به ترتيب در مقولهبيني مقشاخص پيش

با يك ديدگاه مثبت، ارزش ساختمان پايدار خواهد ماند يا به طور . ساختمان يا ارزش عامل بالقوه رشد است
  .يابدمناسب افزايش مي
 از يك طرف، خطر مرتبط با دارايي. دو بررسي ارزش پايداري ساختمان دو گزينه وجود داربه منظور ارزيابي 

به  يبه روش رتبه اعتبار هيشب(بندي امالك ارزيابي شود تواند توسط استفاده از اصطالح فنون رتبهخاص مي
 به طور مستقيم در) بندينمره رتبه قيشده از طر انيب(اين خطر ). يدر صنعت خدمات مال كار رفته
تاثيرات مورد انتظار آن بر روي رشد ارزش ساختمان در آينده،  –وش و بنابراين ارزش فر - فروش  پيامدهاي

  .يك مقدار احتمالي پايداري تعيين شده از ساختمان، تاثير دارد ايجادبنابراين و 
و  يمال يك طرح ليانجام تحل تواند توسطعالوه بر اين، يا به عنوان جايگزين، رشد ارزش آينده ساختمان مي

هايي اجازه فراهم كردن كاربرد اين چنين روش. ارزيابي شود 1هاي آماري مونت كارلوسازييا به اصطالح مدل
يك عالمت از هر دو جهت بعالوه ميزان انحراف مورد نظر از ارزش فعلي ساختمان تحت شرايط مختلف 

  .دهدآينده را مي
اي از ، مشخصهميمستقريغ نيگزيجا يهابا استفاده از شاخصايي، نهمچنين ممكن است در موارد استث

د،  عملكرهاي جايگزين به عنوان مثال قابليت اين چنين شاخص .فراهم آوردپايداري ارزش ساختمان را 
ند به عنوان سودمندي ساختمان براي اشخاص نتواكه در مقابل ميپذيري و قابليت تنظيم هستند انعطاف

  .شودمي هاي مدرنيزه كردن يا نوسازي آن بيانثالث بعالوه ظرفيت
با اين حال، در موارد . است )ساختمان و محوطه(ويژگي يك شاخص  پايداري به طور كلي، شاخص ارزش
به عنوان يك شاخص كيفي  ميمستقريغ نيگزيجا يهابا استفاده از شاخص توانداستثنايي، اين شاخص مي

  .بيان شود
   .قابل اجرا است ،هر دو ،ديموجود و جد يهاساختمان يشاخص برااين 

  .تعيين شده است سرمايه اقتصاديحفاظت شده،  هطقمن. خص يك شاخص ويژه ساختمان استاين شا
به همين دليل در . گذاري دارندهاي ساخته شده سهم بزرگي در سرمايه آورده و ميزان سرمايهها و داراييساختمان –يادآوري

منظم و  يو نگهدار ريتعم ،نهيزم نيمهم در ا يهااز جنبه يكي. نگهداري و حفظ اين سرمايه منافع اجتماعي وجود دارد
  .كندهاي منفرد كمك ميپذيري و سازگاري ساختماناست كه به مداومت نگهداشتساختمان  ينوساز

  هاي ارزشمند خاص طبيعي در داخل محوطهگيهاي نادر و ويژحمايت از گونه  6-الف
 يهايژگيو ايو  ساختمان محوطهو جانوران را در  اهانينادر گ يهاگونه ظهوربالقوه  پيامدشاخص  نيا

  .كندگيري ميرا اندازه رهي، سنگ، و غمنفرد و درختان خاص يعيارزشمند خاص طب
  .موجود است يهاساختمان براي وبوده  ديمربوط به تحوالت جد شتريشاخص ب نيا

انجام نادر  يهاو وجود گونه يمحل يستيتنوع ز يابيارزتوسط  يابيكارشناس ارز تواند با كمكيم يريگاندازه
  .شود

  .تعيين شده است اكوسيستممنطقه حفاظت شده، . ساختمان استمحوطه اين شاخص يك شاخص ويژه 

                                                 
1  - Monte-Carlo-Simulations 
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  .داشته باشند يعيطب خاص يهايژگيو از بين رفتندر  يمهم تاثيرتواند يم ها ساختمان –يادآوري
  )داخل حياط(شناختي محوطه ساختمان كيفيت بوم  7-الف

       توصيف ،ارزش هستند براي ساختمان از نظر طبيعت باكه زمين را از  مناطقياين شاخص استفاده از 
مهم  عتيدر حفاظت از طب خصوصكه به  ساير مناطقيسواحل و شامل تواند يبا ارزش م مناطق  .كندمي

  .باشند
  .دباشنشده  فيتعر يبه صورت محل توانندميمناطق با ارزش . است يفيشاخص ك كيشاخص  نيا
  .موجود است يهاساختمان براي وبوده  ديمربوط به تحوالت جد شتريشاخص ب نيا

مناطق با ارزش  فيساختمان در برابر تعر محوطه يابيارز توسطتواند يم يدر فاز طراح) يابيارز( يريگاندازه
  .انجام شود عتيبا توجه به حفاظت از طب

  .تعيين شده است اكوسيستممنطقه حفاظت شده، . ساختمان استمحوطه اين شاخص يك شاخص ويژه 
از  يانواع خاص .موثر است يعيطب هايطيمح از بين بردن دراست كه  ييهابخش نيترمهم از جملهساختمان  –يادآوري

  .دنداشته باش يستيو تنوع ز عتيدر حفاظت از طب يمهم تاثيرد نتوانيساحل، م قسمت جلوييمناطق، مانند 
  عامل بالقوه موثر بر زهكشي سطحي  8-الف

ها، مناطق ساختمان هب وابسته نفوذناپذير هاياليه اي هيحاشپوشيده شده توسط  نيزم سطحشاخص  نيا
  .كندگيري ميرا اندازهساخته شده  يهاييدارا گريخودرو و د ينگها، پاركآسفالت، جاده

، نفوذناپذيري مربوط به آنساختمان و اثر جايگاه ساختمان به  مساحت زيربناي مفيد سهيشاخص با مقا نيا
 يهابامو پشت هاحوضچه، گونه آبريزهر يبرا يسهم كمترو با ) رهيو غ نگيپارك ،هاحياط(مناطق آسفالت 

  .شوديم يريگسبز اندازه
  .تعيين شده است اكوسيستممنطقه حفاظت شده، . ساختمان استمحوطه اين شاخص يك شاخص ويژه 

 هاي نفوذناپذيراليه اي رينفوذپذ هيبا حاش دادناز پوشش حاصل جهينت كيخاك زمين به عنوان  نفوذناپذيري –1 يادآوري
خاك به منظور حفظ  نفوذناپذير شدناز  جلوگيري .شودانجام مي) رهيها و غساختمانها، جاده( هاييشده توسط دارا جاديا

         و حفاظت از مناطق ينگهدار برايآب و خاك، ي اقتصاد تيفيدر ك اتريياز تغ يريجلوگ يبرا ،مولد يشناختبوم مناطق
  .مهم است يستياز كاهش تنوع ز يريجلوگ يو برا يعيبا ارزش طب

افزايش آب و هوا و  راتييشده با توجه به تغ ينيب شيپ يهاديتهد به علتتواند يمنفوذناپذيري خاك  تياهم –2 يادآوري
  .، افزايش يابدآب و هواقابل توجه  راتيياز تغ يخطرات ناش

  مزاحمت ايجاد شده براي همسايه توسط ساختمان  9-الف
چرخه  انيو پا افتد، استفادهيمرتبط كه در طول ساخت آن اتفاق م يهاتيو فعال ساختمانشاخص اثر  نيا

، مناظر ه،يها، ساندهيآال گرياز نظر سر و صدا، بو، گرد و غبار و درا  يمحل ستيزطيدر محله و مح ،حيات
  .كندتوصيف مي يضافا كيباد، ارتعاش و تراف طيشرا
 يساختارشكنانجام شوند شامل  ندتوانيكه م ريپذامكان هايفعاليت ،پايان حياتمرحله  پيامدهاي يبررسدر  –1 يادآوري
به عنوان مواد  ييدفع نها ايو  افت،ي، باز)و استفاده مجدد يانرژ ديتول يبه عنوان مثال برا( يابي، باز)بيقطعات، تخر يجداساز(

  .است زائد
  .دهديمحله را پوشش نم يمعمار تيفيك روي اثرات بر ،شاخص نيا
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هاي در داخل جنبهكه  يبندطبقه كيبر اساس  دتوانيم يبنددرجه .است يفيشاخص ك كيشاخص  نيا
  .الذكر قرار دارد، انجام شودمزاحمت فوق

در مرحله ساخت و ساز و در  يابيارز. تخمين انجام شودتواند با كمك يم يدر فاز طراح) يابيارز( يريگاندازه
  .شودانجام مي اتيها و بر اساس تعداد شكامصاحبه، نيمرحله استفاده با كمك تخم

تعيين شده  بهداشت و سالمتمنطقه حفاظت شده، . است محوطه ساختماناين شاخص يك شاخص ويژه 
  .است

و استفاده  هيساخت و ساز اول ليبه دل يمحل ستيز طيدر مح يقابل توجه راتييتغ باعث دنتوانيم ها ساختمان –2 يادآوري
ساخته شده را  ستيزطيمح تيفيك دارندمشاركت  داريو توسعه پا يداريكه در پا ييهاساختمان. شوندها مداوم از ساختمان

  .شوندنمي محله يبرا يباعث مزاحمت قابل توجه ايد و نكنيمختل نم

  بيروني ساختمانشرايط   10-الف
را              يانداز هيهوا، باد و سا تيفيساختمان از لحاظ سر و صدا و ك بيروني طيشرا تيفيشاخص ك نيا

  .كندگيري مياندازه
انواع  يبرا يبندقهطب. ارزيابي شود يطبقه بند كيتواند در برابر  ياست كه مكيفي شاخص  كيشاخص  نيا

  . است يمسكون يهاانمربوط به مهدكودك، مدارس و ساختم ژهيوطور به  واست  متفاوت مختلف ساختمان
ح سر و صدا، وسط يريگاندازه توسطتواند يو در مرحله استفاده م يدر مرحله طراح) يابيارز( يريگاندازه

  .انجام شودنوع خاص ساختمان  يبندطبقهمربوطه در برابر  يپارامترها گريو د ي موجودهايغلظت ناخالص
  :اندمناطق حفاظت شده، موارد زير تعيين شده. اين شاخص يك شاخص ويژه محوطه ساختمان است

  بهداشت و سالمت؛ -
  .رفاه اقتصادي -
باعث تواند يخاص م در موارد بيروني ساختمان يموجود در هوا يهايآلودگ يو غلظت باال اديز يسر و صدا – يادآوري

  .هستند هوا تيفيك يبرا يديكل يهاشاخص NO2 و PM10 ،O3. شوددر سالمت  يعوارض
بزرگراه با سطح  و هاابانيخ مناطق نزديك بهدر  ژهيوطور ها به ندهيگرفتن در معرض آالو صدا و قرار سر
وقت  ينكه در آن كودكان و ساكن ييهاساختمان در مورداجتناب به خصوص . شوديم جاديباال ا كيتراف

  .كنند، مهم استچه بيروني صرف ميو باغ اطيدر حخود را 
  حرارتياثر جزيره   3-الف
  .كندتوصيف مي ييگرما رهيكاهش اثر جز يبرا را محوطه آنساختمان و  عامل بالقوهشاخص اين 
 ريتاث زانيم .كه ساختمان در آن واقع شده است اي داردمنطقه ييآب و هوا طيبه شرا وابستهشاخص  تياهم

و  ديخورش تابش نور در شدت رييتغ لي، به دللفصتوجه به با  يشهردر مناطق  يحرارت رهيجز پيامد
   .متفاوت است و آب و هوا نيپوشش زم نيهمچن

 راتيتأث كاهش يبرارا  يريگسطوح مختلف اندازهكه  است سامانه كي وجوداستفاده از شاخص، مستلزم 
به ( سطحي خواص مواد ،ياهيپوشش گ همچون يشامل مسائل توانندمي هانيا .گرمايي توصيف كند رهيجز

قابل  سطحبر روي به خصوص اثر ساختمان (، هندسه )يريو نفوذپذ ينشر حرارت ،يديخصوص بازتاب خورش
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 رهيو غ ه،ينقل ليوسا ،يكيالكتر زاتيآالت، تجه نياز ماش يو تلفات حرارت) آسمان از سطوح مجاوررويت 
  .باشند
 ،يطراحاز كارشناس  يابيتوان با كمك ارزيو در مرحله استفاده را م يدر مرحله طراح) يابيارز( يريگاندازه

  .شود يآن انجام م يهانهيساخت و ساز و گز
مناطق حفاظت شده، موارد زير تعيين            . اين شاخص يك شاخص محلي و ويژه محوطه ساختمان است

  :اندشده
  بهداشت و سالمت؛ -
  .منابع طبيعي -
دماهاي . شوند هيناح نياطراف ا ييگرمتر از مناطق روستاتوانند به طور قابل توجهي ميتراكم مناطق ساخته شده  - يادآوري

اغلب تاثيرات مثبت . است به خصوص در فصل تابستان ،يزندگ تيفيو ك ستيزطيمحارزيابي شده از جزاير گرمايي تحت تاثير 
 ،يحرارت يرهجز هديپدبه علت  .دنباش ديد مفنتوانيم ،اهيفصل رشد گ كشيدن طول مانند ،از اثرات يبرخهستند در حالي كه 

مرتبط با گرما  يهايماريو ب ياگلخانه يهوا و انتشار گازها يمطبوع، آلودگ هيتهو يها نهيخنك كننده، هز يبرا يانرژ يتقاضا
  ].10[ يابديم شيافزا ريو مرگ و م

از  يو مزاحمت ناش) ديكن مراجعه 8- به بند الف (خاك  نفوذناپذير شدن يهابا شاخص يشاخص تا حد نيا
  .همپوشاني دارد) ديكن مراجعه 9-به بند الف (ساختمان در محله 

  مشاركت  3-الف
  .كنداشاره مي در پروژه ساختمان نفعانيذ رياطراف و سا طيشدن كاربران ساختمان و مح ريبه درگ مشاركت

 ييسابه منظور شنا هاي انجام گرفتهپروژه و تالش حلامر يا فازهادرجه مشاركت در تمام  شاخص نيا
را  و عملكرد ساختمان) اطيدرون ح( محوطه ساختمان تيفيالزامات از نظر ك نيا ريو تفس نفعانيذ يازهاين

  .كندتوصيف مي
مشاركت ديگر سطوح  يبرا يبندطبقهتوسعه به  ازياست و استفاده از آن ن يفيك يريگاندازهيك شاخص  نيا
  .دارد نفعانيذ

  .تعيين شده است تساوي حقوق اجتماعيمنطقه حفاظت شده، . اين شاخص يك شاخص ويژه فرآيند است
تحت  و ذينفعهر دو طرف  يازهايارزش ها و ن ق،يها، عالدگاهيد يساز كپارچهياجازه دهد اگر  نفعانيمشاركت ذ - يادآوري

 عيو عدالت، توز تساوي حقوقارتقاء  شاملمشاركت  يايمزا. موثر استوارد شود، پروژه  در گيريدر تصميمواقع شده  ريتاث
 نيها، و همچنبه اهداف پروژه شتريتعهد ب ،ايزمينهدرك بهتر مسائل  نفعان،يذ اطالعاتادغام  ،ساختمان يسازتيقدرت، ظرف
  .است يريگميو اعتبار تصم تيبهبود شفاف
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  هاي كيفيتوسعه شاخص
  .كندرا توصيف مي يفيك يهاتوسعه شاخص يبرا ياصول كل وستيپ نيا  1-ب
و  بودهموضوع مختلف  نيا ليدال. ستين ريپذامكان يشاخص كم كيمسائل خاص، توسعه  يبرا  2-ب
  .باشد ريتواند شامل موارد ز يم
  .نيست ريپذامكان ميمستق يرياندازه گ -
  .نيستنددر دسترس  يجزئ ايبه طور كامل  يريگاندازه ايمحاسبه  يها براادهد -
 پذيرامكان يابزار به راحت دسترسي به و است متيقگران و دهيچيپ اريبس يرياندازه گ ايروش محاسبه  -
  .ستين
مشكل ( است ، هنوز در حال توسعه)مشكل اعتبار( ستنياعتبار  يدارا يريگاندازه ايروش محاسبه  -

  ).عدم توافق(شده است  رفتهيپذ اما شدهنشناخته  تيبه رسم ايو  به اندازه كافي رشد نيافته ايو ) يدسترس
  .كندشكل ترجمه  كي داخل مختلف را يپارامترها بتواند تمامدارد كه نوجود  يمدل به كل چيه -
مدل محاسبه  كي قياز طر ندتوانياما آنها نم، وجود دارددر رابطه با اين مسئله  فرعي يكم د شاخصچن -

  ).خواص صوتيبه عنوان مثال در ( شوند يجمع آور ايو  اضافه
  .شوند بيتركبايد بتوانند  يفيو ك ي، اطالعات كمارتباطبهبود  يبرا -
با امكانات كمتر و  يفهرست بررس كي قيرفتن از طرجلو  اي ،يفيتوص خصوصيات بيتركبه مسئله  يابيارز -
  .داللت دارد نقاط مختلفكردن با محدود بدون امكانات  اي
  .خطر احتياج دارد يابيارز كرديروبه  هم و يقطع كرديرو ارزيابي مسئله هم به -
  .است گرانديآفر يهاگرا و جنبهمحصول يهااز جنبه يمسئله مخلوط يابيارز -
 ريد شامل موارد زندر نظر گرفته شو يفيك يهاتوسعه شاخصبراي د نتوانيم كه ييكردهايرو  3-ب

  .هستند
  .به موضوعمربوط  يهاجنبه ياگذار ريتاث يپارامترها فيتعر -
  .گريكديپارامترها نسبت به  نيا تيحساس جاديا -
  .شوند فيتعرپذير باشد امكان پارامترهاگروه هر پارامتر از  يبرا فرعياز محاسبات  ياگر برخ -
  .فهرست ساختاري داخل يكپارامترها  يسازمانده -
بله هاي پاسخپرس و جو،  حات،يمحاسبه، توض( ستيهر عنصر از ل يبرا يريگاندازه اي يابيروش ارز فيتعر -
  ).رهيو غ ريخ يا
 كيبه  دنيبه منظور رس) G تا Aبه عنوان مثال (طبقات مختلف  ايو ) 5تا  0مثال از ( يينها اسيمق فيتعر -
  .شاخص است ينمره كه ارزش عدد اي يينها جهينت
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سطح  اي داده شدهطبقه راهنماي  ،يالزام ييازهاينشيبه عنوان پ ايو  ياتينقاط خاص به عنوان ح فيتعر -
 هاي فرعي         يابيارز ود سايربرآورده نشاگر الزامات مربوط به آن  و است )وضعيت نياحتماال بدتر( اسيمق
  .توانند انجام شوندمي

اعتبار  هيو توج ند،يآفر نيا تي، مهم است كه شفافاست شده مطرح) ES( كرديكه رواين نظر گرفتن بدون در
  .تضمين شودآن 
ها از ساختمان يگروه ايساختمان خاص و  كيبه بهبود مستمر مربوط به منجر تواند مي موضوعات يابيو ارزپايش  – يادآوري

  .شود
 سـاختمان  ياز شـاخص بـرا   سـامانه اصـلي   كيپردازد و شامل يم داريتوسعه پا يهاشاخص هباين استاندارد 

  .است
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