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532 ........

دیـباچـــه
امروزه سیستمهای رتبهبندی ساختمان سبز مستقیماً از تالشهای پیشگام در انگلستان در اوایل دهه  0991سرچشمه
میگیرد .یعنی زمانی که سیستم برییام 0برای اولین بار اصولی را که مبنایی برای تمامی سیستمهای رتبهبندی ساختمان سبز گردید
ایجاد نمود،این مسائل شامل  :مالحظه گستره موضوعات اصلی زیستمحیطی 7 ،تا  01رده دستهبندی که بر اساس اهمیتشان نسبت
به هموزن دهی شدهاند و یک مقیاس امتیازی برای تطبیق دستاوردها و سطوح رتبهبندی بر اساس مجموع کلی نمرات میشود.
نتیجه موردنظر ،ساختمان سبز و یک محیطزیست بهتر است! و نتیجه در عمل ،موضوع بحث این کتاب میباشد.
بحث اصلی برای ساختمان سبز همچنان ادامه دارد :ما بهعنوان یک جامعه نیاز فوری به بررسی مسائل مربوط به تغییرات
آبوهوایی داریم و ساختمانها مستقیماً (از طریق انرژی مصرفی در بهرهبرداری) و بهطور غیرمستقیم (از طریق تولید محصول ،رفت
و آمد کارمندان و غیره) مسئول انتشار بیش از  01تا  01درصد کربن جهانی هستند .این مسئله تنها برای سیستمهای ساختمانی
سبزی بحث میشود که بهشدت در کاهش انتشار کربن از طریق یک تحلیل کامل چرخه عمر ،ساخت و عملیات ساختمان تمرکز
میکنند .در سال  ،0997من برای اولین بار واژه ی ساختمان سبز را از دو نفر شنیدم .رئیسم :استیون استروس ،2مدیرعامل شرکت
گلومک اینجینیر0در اورگن 0پورتلند ،دوستم ناسان گود ،5عضو موسسه معماران آمریکا 6و معمار برنده جایزه سبز( ،من و ناسان ،در
سال  2111خدمات ساختمان سبز و اولین مؤسسهی مشاوره در این رابطه را تأسیس نمودیم) .در آن زمان ،من یک سابقه دو دههای
در امور انرژی و محیطزیست داشتم ،بنابراین این واژه برای من معنادار بود .چرا ساختمانها نباید برای داشتن تأثیرات کمتر
زیستمحیطی طراحی و اجرا شوند؟ به اولین جلسهی ملی شورا ساختمان سبز ایاالتمتحده  7در سال  0999رفتم و در سال 2111
عضو هیئتمدیرهی شورا ساختمان سبز ایاالتمتحده شدم .در سال  2111یکی از اولین ده مربی لیید 8در ایاالتمتحده و یکی از
صد نفر متخصصان معتبر لیید گشتم .همچنین در سال  2110من به مؤسسه سرمایهگذاری ملی جین ولوم 9در پورتلند در اورگون
کمک کردم تا گواهی لیید طالیی را کسب کند .در سال  ،2100شورای ساختمان سبز آمریکا و سازمان تأیید ساختمان سبز مرا
بهعنوان عضو درجهیک لیید انتخاب نمودند.
برای کمک به تسریع تغییر شکل بازار به سمت ساختمان سبز ،نوشتن کتاب برای متخصصان در این حوزهها را آغاز نمودم.
در سال  ،2117انقالب ساختمان سبز را نوشتم و مطرح نمودم که چرا بر این باورم که زمان سرعت رشد سریع ساختمان سبز رسیده
است .در همان سال ،کتاب ساختمان سبز  Aتا  Zرا نوشتم که اصطالحات کلییدی برای دستیابی به این پیشرفت را تعریف مینمود
و کتاب بازاریابی خدمات ساختمان سبز را برای توجیه شرکتها و پیمانکاران خدمات حرفهای نوشتم و مزیتهای این بازار در حال
ظهور را بیان نمودم.
با آغاز این روند در سال  ،2111تعدادی از پروژههای ارائهی گواهی لیید را مدیریت نمودم .جدیدترین آنها (در سال ،)2106
بیش از یک سال زمان گرفت تا فرآیند دریافت گواهی را پشت سر گذاشت .حتی بهعنوان یک شرکتکننده و مدافع دائمی لیید،
بیش از پنج سال است که متوجه شدم این سیستم بسیاری از نیازهای کل بازار را برآورده نمیسازد .در سال  2100و  ،2105رئیس
سازمان ساختمان سبز 01شدم شورای ساختمان سبز آمریکا در حال حاضر تنها رقیب در بازار ایاالتمتحده است .در سازمان ساختمان
سبز با رویکرد دیگری برای ساختمان سبز آشنا شدم :رویکردی که بر استانداردی که موردتوافق ملی بود (درحالیکه لیید فاقد این
ویژگی است) و دستاورد یک فرایند مشخص بود تکیه داشت – یک سیستم رتبهبندی به نام گرین گلوبز 00که با استفاده از ارزیابهای
آموزشدیده و دارای گواهی قضاوت آنها دربارهی پروژه در حال اجرا را به گروه اجرایی ساختمان ارائه میدهد .سیستمی که غالباً
ارزانتر و سریعتر از لیید در زمینه ی ارائهی نتایج است.
من یک مهندس حرفهای آموزشدیده و یک بازاریاب انعطافپذیر با سالها تجربه کاری هستم .من هم به امور فنی وهم امور
تجاری بازار احترام میگذارم .با بررسی راهکارهای متفاوت بر این باورم :ما میتوانیم به ساختمان سبز از طریق راهکارهای فنی
دستیابیم بهطوریکه بسیار کمهزینه نیز باشد.

اگر بتوانیم یک سیستم رتبهبند ی بسیار ارزان ساختمان سبز ایجاد کنیم ،بازگشت سرمایه سریعتر خواهد بود و افراد بیشتر
به آن تمایل خواهند داشت .این فرایند تفکر ،به نوشتن این کتاب منتهی شد .من امیدوارم که نسل جدید طرفداران ساختمان سبز
،فنّاوری نوین را بهجای پایبندی به مفاهیم منسوخشده و روشها و مدلهای اعطای گواهی(که به عقیدهی من توسط شورای ساختمان
سبز آمریکا تنزل یافتهاند) انتخاب کنند و حرکت انقالب سبز با سرعتی بیشتر بازهم به سمت حفاظت از زمین گام بردارد.
جری

یودلسون02

پیـشگفتار
بهعنوان یک طرفدار قدیمی محیطزیست و یک مشاور ساختمان سبز در  21سال اخیر ،من برای پیوستن به حرکت رو به
رشد ساختمان سبز ،مشتاق هستم ،اما اخیراً نگران این مسئله هستم که امروز در این جریان ما خودمان را در کجا خواهیم یافت.
با تأثیرات تغییر آبوهوا ،هم جزئی و هم عمیق که هرسال آشکارتر میشود ،ما نیازمند رویکردی برای این رفتار (تغییرات)
ریشهای آبوهوا هستیم که بهسرعت و بهطور گسترده در ساختمانها اتخاذ گردد .ما به روشی برای فرار از فاجعهی آب و هوایی نیاز
داریم که سریع و مقرونبهصرفه باشد.
شورای ساختمان سبز ایاالتمتحده 00در پاسخ به تهد یدی که با آن مواجه ایم از طریق تغییر مدیریت در استاندارد طراحی
محیط زیستی و انرژی لیید 00و با تأک ید بیشتر بر کاهش انتشار کربن و انرژی ،اخیراً ویرایش چهار لیید05را ارائه داده است .بهطور
همزمان لیید ،تحرک خود را ازدستداده است و ابزاری گردیده که توسط یک بخش نسبتاً کوچک از صنعت اتخاذ گردیده است.
زمانی که بسیاری از محققان اظهار نمودهاند که شورای ساختمان سبز آمریکا 06باید نظریهی خود را ساده کرده و در بخش
گستردهتری از بازار شرکت کند ،استراتژی لیید از تغییر شکل بازار به بازشناسانی روشهای مدیریتی تغییر کرده است ،بهگونهای که
صنعت غالباً فاقد لیید گردیده است .در نظر گرفتن یک بخش کوچک و کوچکتر از جمعیت برای پرش باال و باالتر ما را بهجایی که
نیاز داریم ،نخواهد رساند.
درحالیکه اتخاذکنندگان اولیه ،رهبران بازار و افراد متعهد واقعی ،آستانههای باالتری از ویرایش چهار لییدرا اتخاذ مینمایند
و حتی استانداردهای باالتری را مانند چالش ساختمان زنده ،خانههایی با سیستمهای غیرفعال و ساختمانهای صفر انرژی متعدد را
جستجو میکنند ،اکثر مالکان زمینها و مجریان سرخود را در برف فروبردهاند .این مسئله ،تا زمانی که ساختمانها مستقیم یا
غیرمستقیم مسئول تقریباً  51درصد تأثیرات جهانی آبوهوا هستند غیرقابلقبول است.
زمان آن است که بهدرستی ،به آن چهکار میکند (نتیجهبخش است) و آنچه نتیجهای در برندارد ،توجه کنیم و یک نظریهی
مبتنی بر صفر را برای آن چیزی اتخاذ نماییم که در آینده باید بر اساس آن در بازار ساختوساز علیه تغییر آبوهوا شرکت کنیم.
این کتاب و محقق آن جری یودلسون 07بهطور آشکارا و دقیق نهتنها آنچه را که تا به امروز اشتباه انجام میدادهایم توصیف
میکند بلکه توضیح میدهد که چرا باید امیدوار باشیم راهی برای دنیای پس از کربن وجود دارد .جایی که مصرف انرژی در ساختمان،
کاهش می یابد و صنایع انرژی تجدید پذیر ،بخش اعظم گرما ،سرما و الکتریسیته ما را تأمین میکند ،اما احتماالً ما اکنون در چنین
مسیری نیستیم .این کتاب بیان میکند که احتماالً ما نیاز به شروع دوباره یا تفکر جدی مجدد دربارهی استراتژی خود داشته باشیم.
از نظر یودلسون ،از آخر شروع کردن در ذهن  ،ابتدا تمرکز بر کاهش کربن و سپس مصرف آب را عنوان میکند .درصورتیکه
الزم باشد تا ما مجدداً بر سایر اهداف پایداری در کوتاهمدت برای ایجاد یک مسیر آسانتر و کوتاهتر در صنعت ساختمان برای کاهش
انتشار کربن تأک ید کنیم  ،باید برای آن هزینه پرداخت کنیم .همچنین او به روشی اشاره میکند که میتوانیم این فرایند را ساده و
خودکارسازیم .درنتیجه هزینهها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت .برخی سازمانها به الگوریتمها ،دادههای بزرگ و
دسترسیهای اینترنتی  -08بهطورکلی به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامونمان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط
اپلیکیشنهای موجود در تلفنهای هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند اشاره دارد  -متوسل میشوند .اما هیچکس واقعاً قدرت
فناور ی مدرن و محاسبه کامپیوتری را برای ارائه و مستند ساختن ساختمان سبز استفاده نمیکند.
جزئیات خستهکننده و طوالنی که مجریان را عصبانی میکند و هزینهها را باال میبرد ،توسط کامپیوترها با الگوریتمهای
پیشرفته با استفاده از دادهها یی که از اسناد طراحی کامپیوتری یا ابزارهای مدیریت ساختمان استخراجشدهاند جایگزین شده است.

این محقق ،این مسئله را روشن میسازد که تأیید ساختمان سبز میتواند آسان ،ارزان و خودکار باشد ،البته درصورتیکه با ابزارهایی
که ما قبالً برای طراحی و مدیریت عملیات استفاده میکردیم  ،تلفیق شود.
فرصت فراوانی برای ابداع و تالشهای پیشگام جهت اتصال دادههای موجود به یک سیستم خودکار بزرگ برای هدایت و
تأیید ساختمان سبز وجود دارد .این کتاب مجموعهای الزامی برای افرادی است که به دستیابی به این هدف عالقهمندند ،میباشد.
چه کسانی باید این کتاب را بخواند؟


هرکس ی که در س یستمهای گواهی ساختمان سبز موجود ،بهویژه مدیریت شورای ساختمان سبز ایاالتمتحده و
موس س ه صدور گواهینامه سبز 09مشارکت دارد .همانگونه که نویسنده شرح میدهد ،لیید دستاوردهای فراوانی
داش ته اس ت و خود را در این زمینه قدرتمند ساخته است .درصورتیکه آنها قادر به تشخیص نیاز برای تغییر و
تغییر جهت نباشند ،این مسئله یک تراژدی خواهد بود.
افرادی که درباره وضعیت ساختمان سبز نگران هستند و هنوز نمیتوانند مسیر خود را برای یک نظریهی متفاوت
بهمنظور تغییر شکل بازار در مواجهه با تغییر آبوهوا انتخاب کنند.
هرکس ی که دربارهی افزایش تعداد ابزارهای س اختمان س بز موجود  ،نقاط ض عف ،مقررات و تفاوتهای آنها
کنجکاو است.



تصمیمگیرندگان در تمام سطوح دولت که وظیفهدارند انتشار گازهای گلخانهای یا مصرف آب را بهصورت چشمگیر
کاهش دهند.







هرکسی که به گرایشهای اخیر در فنّاوری و پلتفرم دادهها و چگونگی سادهسازی گواهی ساختمان سبز توسط
آنها عالقهمنداست.
هر فرد مسئول در بخش صنعت ساختمان که نگران تغییرات آبوهوا است و تمایل به درک نقش مهم خود بهعنوان
رهبران و مصرفکنندگان فناوری و خدمات جدید دارد .درصورتی که ما نهایتاً در این مبارزه پیروز شویم ،بخش
صنعت ساختمان باید از یک حامی مسائل زیستمحیطی جهانی به یک بخش مهم از راهحل تغییر یابد.

جری یودلسون باتجربه است و دارای دیدگاهی در این مسیر میباشد اما موفقیت توسط افراد زیادی که این کتاب را میخوانند
و درسهایی را برای بازار میآموزند ،تعریف خواهد شد .این یک موضوع معنادار زمانبندیشده ،مهم از نظر استراتژی است .من همه
را به خواندن این کتاب تشویق میکنم و منتظر ادامهی تحقیقات خواهم ماند.
پامال لیپه ،21طرفدار لیید

مقدمــــه
تجدید ساختمان سبز  :فراخوانی برای عمل .
سیستم رتبهبندی اصلی ساختمان سبز  ،لیید ،20در حال رشد و پیشرفت نیست  .انقالب ساختمان سبز از حرکت
حرکت بازایستاده است و هیچ راهحل سادهای در دسترس نیست  .تا سال  ، 2105لیید کمتر از یک درصد ساختمانهای
تجاری و خانهها را در ایاالتمتحده در طول  05سال اول فعالیت خود تأیید نموده است  .ثبتها و گواهیهای پروژههای
ساالنه برای لیید در ایاالتمتحده  ،اکنون در سال  2105ازنظر تعداد کمتر از سال  2101میباشد  .اکنون زمان آن
فرارسیده است که یک برنامهی جدید ساختمان سبز ارائه شود که برای  99درصد دیگر عمل نمایدوکارایی و رشد
قابلتوجه ساالنه داشته باشد .
شکل  I.1گواهیهای همراه با تعداد کل ساختمانهای تجاری ایاالتمتحده را مقایسه میکند و نشان میدهد
که کل گواهیهای صادرشده برای پروژهها در پایان سال  2105کمتر از  0درصد ساختمانهای غیرمسکونی ایاالتمتحده
است ( ،در ساختمانهای مسکونی این کسر به میزان قابلتوجهی کمتر بود) .
ما به روش جدیدی برای رتبهبندی ساختمانها برای تأثیرات آبوهوا و محیط زیستی بر آنها نیازمندیم  .بهعنوان
یک سازمان مرجع ساختمان سبز و بزرگترین سیستم درجهبندی در ایاالتمتحده همچنین بزرگترین سیستم
درجهبندی در جهان ،شورای ساختمان سبز ایاالتمتحده و لیید دارای مسئولیت خاصی برای مشارکت در حوزه انتقاد
از خود و توسعه پیوسته هستند.
این نگرانیها جدید نیست  ،.....اما با ورود تغییرات اجباری به یک نسخهی جدید از لیید در اکتبر  2106فوریت
بیشتری یافتهاند  .بااینکه اکثر گروههای پروژههای مطرح میدانند که چگونه از طریق نسخه  2119لیید مسیر خود را
ادامه دهند و علیرغم هزینهها و پیچیدگیها  ،به نظر میرسد ویرایش چهار لیید 22به دنبال راهی برای نجات خوداست.
شکست لیید موضوع جدیدی نیست  ،رندی اودان و آلن 20برای اولین بار در سال  2115این موضوع را با یک
مقالهی محرک با عنوان لیید شکستخورده است – اجازه بدهید آن را اصالح کنیم – مطرح کردند در آن زمان بسیاری
از طرفداران لیید ازجمله خودم ،مباحث بیانشده توسط این مقاله را بهسادگی بهعنوان بازتابی از مشکالت حاصل از روند
توسعه سیستم لیید نادیده گرفتند  .در آن زمان لیید بهسختی  5ساله میشد و درست در مسیر حاکم شدن بر بازار
ساختمانهای سبز تجاری ایاالتمتحده بود .
اما پنج ایراد مهم واصلی لیید تا امروزه بهعنوان معایب این سیستم باقیمانده است :لیید بسیار پرهزینه است،
گروههای پروژه بهشدت بر دستیابی به امتیازات و نه نتایج تمرکز میکنند  .مدلسازی انرژی لیید بسیار دشوار است،
روند اداری (کاغذبازی) لیید عاجز کننده است و طرفداران لیید بهطور پیوسته ادعاهای اغراقشدهای از مزیتهای آن
ارائه میدهند.
اکثر متخصصان باتجربهی ساختمان سبز نیز بر این عقیدهاند که همین موضوعات در سال  2105نیز آشکار است.
اما یک مسئلهی بزرگتر وجود دارد :سیستمهای رتبهبندی ساختمان سبز شدیداً متفاوت از نگرانیها و اهداف مالکان
ساختمانها و کاربران است چراکه این سیستمها بیشتر برای برآورده ساختن نیازهای ایده آل گرایان سبز طراحیشده
است تا برای شرکتکنندگان و فعاالن در بازار ساختوساز.
طرفداران ساختمان سبز باید نظریهای را که بیست وپنج سال پیش اتخاذ نمودهاند رها کنند :معیارهای فنی و
جامع چندین سیستم دقیق درجهبندی ،تشریفات اداری عظیم و کسلکننده و هزینههای باال و تمرکز نامناسب بر عملکرد
واقعی و بلندمدت ساختمان در عوض آنها باید انقالب صنعتی را پذیرا باشند که هزینهها برای برقراری ارتباط از طریق

برگ خریدها را که نه ده برگ خرید و صدبرگ خرید ،بلکه تعدادشان در پانزده سال گذشته هزاران و یا بیشتر بوده است
کاهش دهند.

شکل  :1-1کل مجموعه ساختمانهای سبز ایاالتمتحده در برابر تأییدهای لیید  ،پایان 5112

قانون مور 20که برای اولین بار در سال  0965بیان شد  ،اظهار میکند؛ که قدرت محاسبهی کامپیوتری هر هجده
ماه  ،دو برابر میشود .در طول زمان هزینههای واحد برای محاسبه نیز با نسبتی مشابه کاهش مییابد  .این مسئله را در
نظر بگیرید :هر  6سال ،انجام یک وظیفه  06برابر ارزانتر میشود (و سریعتر) ،هر  9سال  60برابر ارزانتر! (هر  05سال
 06در  60یا  0120برابر ارزانتر!) با ظهور ارتباطات موبایل ،شبکههای اجتماعی ،اینترنتی شدن امور تحلیلگرهای بزرگ
دادهها محاسبهی ابر و سیستمهای اطالعات جهانی ،چرا ساختمان سبز هنوز تحت حاکمیت مفاهیم ،سیستمها و روندهای
توسعهیافته سال (0991سالهای سیاه اینترنت) است؟
موضوع اصلی این کتاب این است که اکنون زمان بحث جدی دربارهی کاستیهای لیید (و سایر سیستمها) در
مواجه با تعدادی از مباحث کلییدی مانند مبارزه با تغییر آبوهوای جهانی ،عنوان نمودن مسئلهی کمبود آب و کاهش
پسماند منابع است.
نتیجه حاصل این است که زمان آن رسیده که رهبران ساختمان سبز ،مدل جدیدی را برای ارزیابی و تأیید
طراحی ،اجرا و عملکرد پروژه توسعه دهند مدلی که به شرح زیر است:
هوشمند :درک فناوری و قابلدسترس بودن اپلیکیشنها و وبسایتها از طریق موبایل.
ساده  :بهنحویکه هر فرد بتواند بدون آموزش و گواهی خاص ،استانداردهای ساختمان سبز را درک کند ...
پایدار :هم در تمرکز بر عملکرد اجرایی مطلق بهعنوان بهترین ابزار برای بررسی تغییر آبوهوا و هم در سرعت
بخشیدن به حرکت طراحی و مدیریت ساختمان به سمت سکوهای پلتفرمهای مبتنی برابر.
نیازی نیست تا نگرانیهای مرتبط با طراحی شهری ،ساختمانهای سالم یا مواد ساختمانی سالم را فراموش کنیم،
اما باید به یاد داشته باشیم آنها به یک سیستم یا سیستمهای رتبهبندی مجزا تعلق دارند.

سیستمهای رتبهبندی ساختمان سبز آینده باید تنها بر پنج شاخص اجرایی کلییدی تمرکز کنند:
مصرف انرژی کل تشعشعات کربن مصرف آب به حداقل رساندن پسماند خرید بومشناسیزمانی که ما جدیدترین ساختمانها را بسازیم و اکثر ساختمانهای موجود را بر اساس استاندارهای باالی انرژی،
کربن ،آب ،تولید و بازیافت پسماند بازسازی کنیم ،سایر مالحظات نیز به ظهور میرسند .درنهایت اینکه برای طبیعت
اهمیت ندارد که ما چه مقدار انتشار کربن ساالنه را کاهش دادهایم .آنچه برای طبیعت اهمیت دارد میزان سطوح مطلق
دی اسید کربن (و سایر گازهای گلخانهای) در اتمسفر است ،مصرف بیش از اندازه آب که به سامانه های طبیعی طبیعی
آسیب وارد میکند و نیز پسماندهایی که در جای دیگری بازیافت نمیشوند .میتوان گفت که راهحل هماکنون پیش
روی ماست :انقالب فناورانه که اینترنت موبایل ،رسانههای اجتماعی و تحلیلگرهای بزرگ دادهها را برای ما به ارمغان
آورده است ما با این انقالب میتوانیم کار خود را با نگرانیهای کاربران آغاز کنیم و به سمت ایجاد یک سیستم رتبهبندی
رویآوریم که تجربهی کاربر را ارتقاء میدهد.
گواهی ساختمان سبز برای همین تهدید مداخله گرایانه ،جامع شده است .اما غیرممکن است که سازمانهای
پایهگذاری شده بتوانند مدلهای درآمد کنونی خود را برای فراهم نمودن یک نظریهی سازگار با کاربر استفاده کنند.
زمان آن است که سازمانها ی جدید و تفکر نو ،در ساختمان سبز شکل پذیرد .زمان پشت سر گذاشتن تجربهی سخت
کنونی گواهینامه لیید و ایجاد یک تجربهی مطلوب برای کاربر است .بهطور خالصه زمان تجدید ساختمان سبز است.
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