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Abstract 

After the era of the Industrial Revolution and the emergence of the modern age, many environmental hazards have been 

appeared. All of intellectual developments led humans to interact more with nature and the environment. The emergence 

of eco-technical, sustainable and green approaches were as a result of these changes and tried to establish more 

communication between the artificial environment and the natural environment. Among these, the field of architecture 

and construction has great importance due to the extent of the impact on the environment. In this regard, and in the field 

of architecture, many efforts were made in different countries of the world, such as the United States, the United Kingdom, 

etc. Therefore sustainable Assessment systems were designed and used to better control the construction process. In Japan, 

the CASBEE system is designed for this purpose. This article tries to study the structural features of CASBEE system as 

one of the most advanced systems for Assessing sustainable buildings with a descriptive-analytical approach with 

emphasis on studies. The CASBEE Assessment System technically and accurately calculates the environmental 

assessment of a building and its effects on its surroundings. While it has paid less attention to the social and economic 

aspects of sustainable development. 
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1. Introduction

Most countries have tried to achieve optimal sustainable 

development systems. It seems that their experiences and 

achievements can help to find the right path to achieve 

sustainable residential buildings and complexes in Iran.  

Therefore, in this article, one of the most important 

environmental assessment systems of green buildings in 

the world, called CASBEE system, which has been used 

in Japan, is examined by reviewing the concepts of 

sustainability and green buildings. More specifically, the 

concepts of sustainability are examined to answer the 

following research questions:  

1. What are the components of sustainability in the

CASBEE assessment system? 

2. How does this system examine the sustainability

of buildings? 

2. The Evolution of the Concept of

Sustainability

The verb “sustain”, from the root of “hold” or 

“maintain”, has been used in English since 1290 AD. The 

Oxford Dictionary dates the adjective “sustainable” back 

to about 1400 AD [1].  

The concept of sustainability has been considered 

vastly in the 1970s and after the oil crises of 1973 as a 

result of the growing awareness of countries about the 

global problems of environment and development. In 

fact, this issue seeks to address serious environmental 

problems, such as air pollution and depletion of 

biodiversity, greenhouse effects, global warming, etc [2]. 

Thus, the issue of sustainability in the form of sustainable 

development was formally placed on the political agenda 

by the World Commission on Environment and 

Development in 1987 through a report called the “Brandt 

Land Report” entitled “Our Common Future”. 

Moreover, in 1992, at the UN Summit in Rio de Janeiro 

under the title of “The World Commission on 

Environment and Development (WCED)”, a document 

was signed by 178 countries, which was published as 

“Agenda 21"”. Thus, the concept of sustainability has 

been shaped and become the main topic of scientific 

circles in less than two decades.  

3. Concepts of Sustainability

The definition given in the Brandt Land report broadly 

encompasses all concepts of sustainable development: 

“Sustainable development enables meeting today's needs 

without losing the ability to meet the needs of the next 

generation.” [3] The above definition emphasizes three 

key words: “development”, “needs”, and “next 

generation”.  

Thus, simply, sustainable development is an 

intelligent method of developing life quality to pursue 

three goals: improving collective life, improving the 

environment and making economic progress. Therefore, 

sustainability does not reduce the cost of living. Rather, 

it points to the fact that no man-made artificial 
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environment can survive without the participation of 

ecological systems.  

4. Environmental Sustainability  

The environmental dimension of sustainability is related 

to the protection and enhancement of physical, biological 

and ecological resources and deals with the relationship 

between nature and man [4].  

5. Economic Sustainability  

Economic sustainability means strengthening the 

economic foundations and achieving economic security 

in terms of access to sustainable livelihood, beneficial 

employment, reliable financial resources, and ultimately, 

environment-friendly technology for the exploitation of 

human resources.  

6.  Social Sustainability  

Principle 1 of the Rio Declaration (Agenda 21) states that 

human beings are the focus of sustainable development 

that deserves a healthy life in harmony with nature [4]. 

  

7. Green Architecture  

Green design is a practice in which natural resources are 

minimally damaged before, during, and after the 

manufacturing process. In addition, materials must have 

a long useful life and be recyclable in nature [5]. The 

principles of green architecture can be summarized in six 

categories: energy conservation, working with climate, 

reducing resource use, respect for users, respect for the 

site and totalitarianism [6].  

 

8. Evaluation Systems of Green Buildings  

In many developed countries of the world, the degree of 

compliance of buildings with sustainable development 

policies is monitored through sustainability assessment 

systems. These systems are mainly divided into two 

categories of Life Cycle Assessment (LCA) and Criteria-

Based Tools (CBT). CBT systems evaluate buildings by 

covering a wide range of sustainability categories. These 

systems are generally approved by the World Green 

Building Council [7].  

 

9. CASBEE Evaluation System  

The CASBEE system is based on three general principles 

and goals: complete review of the building life cycle, 

assessment of the building environmental quality and 

environmental load, and evaluation of the environmental 

productivity indicators of the newly constructed 

buildings. The CASBEE system is therefore a way to 

evaluate and grade the environmental performance of 

buildings. This system comprehensively evaluates the 

quality of buildings, including their interior comfort, 

sound comfort, and aesthetics, and assesses their 

environmental impact, including materials and 

equipment with high energy efficiency and less harmful 

environmental effects.  

 

10. Evaluation Components in CASBEE 

System  

The main concept of this system is environmental 

productivity, which provides an integrated assessment of 

the factors affecting the quality of indoor space and the 

negative environmental impact of outdoor space, and 

presents a model of environmental productivity called 

“BEE”.  

In all versions of the CASBEE evaluation, quality is 

evaluated in three sections: internal environment, service 

quality and external environment of the site. 

Environmental load assessment is also performed in 

three sections: energy, materials and off-site 

environment [8]. Hence, a five-point evaluation is done 

and a red star is given to the building at the value of the 

obtained credit [9].  

10.1.  Carbon Dioxide (CO2) Life Cycle  

In 2008, CO2 life cycle assessment system was 

introduced in the CASBEE. In this system, the amount 

of emission of this substance during the life cycle of a 

building is measured from the time of construction and 

operation to the time of demolition; it is rated in a 5-star 

rating in green.  

 

10.2.  CASBEE Certificate  

The CASBEE system provides a three-part certificate for 

buildings.  

• The first part includes the building specifications, such 

as location, use, land and infrastructure area, number 

of floors, number of residents, hours of presence, and 

the building image.  

• The second part includes the building evaluation charts 

and diagrams.  

• The third part includes all considerations related to the 

building quality and environmental burden. 

 

11. CASBEE Criteria and Sustainability 

Framework  

The main focus of the CASBEE sustainability 

assessment system is on the environmental components, 

and the indicators of social and economic sustainability 

are not well considered. Therefore, energy components, 

materials and resources, off-site components and off-site 

environment quality are mostly focused on 

environmental problems, and the indoor environment 

quality component can be put under the category of 

social components whereas the services quality 

component can be put under the economic category of 
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sustainable development [5].  

12. Conclusion 

The CASBEE evaluation system in Japan accurately 

studies the environmental sustainability of the buildings 

by providing computational tools, examining the 

architectural sub-components, and considering regional 

coefficients and their impact on each component. 

Therefore, it is one of the most accurate sustainability 

assessment systems. Also, assessing the amount of CO2 

emissions from the buildings is one of the most important 

advantages in this system. Therefore, this system is 

reliable in dealing with environmental issues of the 

buildings and it can be used in Iran through localization. 

However, this system has a disadvantage; it neglects the 

other two components of sustainable development, i.e., 

the social and economic components, and there are no 

appropriate criteria for assessing them in the CASBEE 

system. 
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    چکیده

با طبیعتت و  دوران انقالب صنعتي و پیدايش عصر مدرن و بروز مخاطرات زيست محیطي فراوان ناشي از اين دوران، تحوالت فکری ، بشر را به تعامل بیشتر پس از  

صنوع و محیط طبیعتي بتا محیط زيست سوق داد. پیدايش رويکردهای اکوتک، پايدار و سبز در نتیجه اين تغییرات پديدار شد و در برقراری ارتباط بیشتر محیط م

استت. در ايتن راستتا يکديگر، سعي نمود. در اين میان حوزه معماری و ساختمان با توجه به گستردگي و میزان تاثیر بر محیط زيست از اهمیت به سزايي برخوردار 

هتای برای کنترل هرچه بهتر بر روند ساخت و ساز، سامانههای زيادی در کشورهای مختلف جهان نظیر آمريکا، انگلستان و غیره رخ داد و و در حوزه معماری تالش

 –بتا رويکتردی توصتیفيارزيابي پايدار طراحي و به کار گرفته شد. در کشور ژاپن نیز سامانه کازبي برای اين منظور طراحي شده است. اين مقاله در تالش است تتا 

های پايتدار برتردازد. های ارزيابي ساختمانختاری سامانه کازبي به عنوان يکي از پیشروترين سامانههای ساای به بررسي ويژگيتحلیلي با تاکید بر مطالعات کتابخانه

پردازد. در حالیکته بته وجته سامانه ارزيابي کازبي به صورت تکنیکال و با محاسباتي دقیق به ارزيابي زيست محیطي ساختمان و تاثیرات آن بر محیط پیرامونش مي

 سعه پايدار توجه کمتری کرده است.اجتماعي و اقتصادی تو

 کازبي، سامانه ارزيابي، پايداری، ساختمان، ژاپن  ان:واژگد کلی
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 مقدمه    -1

پايدار  گسترده 1واژه  طور  به  آن  امروزه  در  که  جهاني  توصیف  منظور  به  ای 

بانظام بتوانند  و طبیعي  انساني  تا    های  به طور هم زمان  و  نمايند  تعامل  هم 

دهندآينده حیات  ادامه  دور  مي  ،ای  گرفته  کار  دنبال  به  به  مفهوم  اين  شود. 

راه اجتماحلارائه  کالبدی،  فاني  الگوهای  مقابل  در  که  است  و  هايي  عي 

توسعه به  طرح  ،اقتصادی  آسیب  مسايلي همچون  بروز  از  بتواند  و  شود  ريزی 

، فقر و  2های زيستي منابع طبیعي، کاهش کیفیت زندگي بشر، تخريب سامانه

 عدالتي و مسائلي از اين دست جلوگیری کند.بي

دارد و درك معاني  گیری خود گام بر مياين مفهوم در مراحل اولیه شکل

آن همچنان در حال شکلو   به کار گرفتن  . در  استگیری  فرهنگ چگونگي 

نخست،  گام زيست  پايداری، های  مشکالت  و  مسائل  با  مقابله  محیطي  برای 

پیش رو و رابطه انسان و محیط شکل گرفت و هر چه پیشتر رفت به وسعت  

که امروزه طیف    معاني و ابعاد عملکردی و کارکردی آن افزوده شد. به طوری

قرار دارد. با اين حال چیدمان    آن ای از شئون زندگي بشر تحت تاثیر  ستردهگ

های متفاوت و گوناگون نیاز به بررسي و گاه تجديد  مباني نظری آن در حوزه

 نظر دارد. 

و   بشر  زندگي  بر  آن  تاثیرگذاری  سطح  به  توجه  با  و  معماری  حوزه  در 

نیز اين رويکرد جايگاه خاصي دارد.   از  سبز، هایساختمانمحیط زيست او 

  مسائل بین تعادل ايجاد و پايدار توسعهمهمترين دستاوردهای بشر در بحث 

زی  در حوزه معماری و شهرسا اجتماعي و اقتصادی محیطي، سالمت به مربوط

.  اندشده مطرحدر اين راستا  نیز پايدار ساختمان همچون مفاهیميو  هستند

مالحظه از  لذا  اقتصادی  و صرفه  بشر  نیازهای  به  توجه  محیطي،  زيست  های 

به کارگرفته شده در اين ساختمان از اين رو است  ا  ها مهمترين مسائل  ست. 

به ارزيابي و سنجش مجموعهکه سامانه  تا  نیاز است  زيستي و میزان    هایای 

آن از کشورها تالشدستیابي  بسیاری  برردازد.  پايداری،  اهداف  به  هايي در  ها 

نموده راستا  سامانهاين  به  دستیابي  در  سعي  و  حوزه  اند  اين  در  بهینه  هايي 

ميداشته نظر  به  آناند.  تجربیات  کسب  دستاوردهايشان  رسد  به  توجه  و  ها 

به شناخت مسیر در جهت  مي به ساختمانتواند  های  ها و  مجموعهدستیابي 

 زيستي پايدار در ايران نیز کمک نمايد. 

اين   و  در  پايداری  مفاهیم  بر  مروری  با  تا  است  شده  سعي  مقاله 

های ارزيابي زيست  های سبز به يکي از مهمترين و کاملترين سامانهساختمان

نام سامانه کازبي که در کمحیطي ساختمان به  شور ژاپن  های سبز در جهان 

شده   گرفته  کار  به  پايداری  حوزه  در  کشورها  روزترين  به  از  يکي  عنوان  به 

است، پرداخته شود و نحوه مواجهه آن با مفاهیم پايدار مورد بررسي قرار گیرد  

مولفه که  دهد  پاسخ  سوال  اين  به  ارزيابي  و   سامانه  در  بررسي  مورد  های 

 ام مي پذيرد؟ ساختمانهای پايدار کازبي کدامند و چگونه انج 

 سیر تحول مفهوم پايداری   -2

میالدی در زبان انگلیسي به کار گرفته شده    1290از سال   3فعل پايدار بودن 

کلمه   ريشه  از  و  يا    "نگهداشتن" است  کردن " و  نامه    "نگهداری  لغت  است. 

  . [1]  میالدی ذکر کرده است  1400سابقه صفت پايدار را به حدود   4آکسفورد 

شکل و  قرن  هایمعاني  طي  پايداری  کلمه  از  است،  ديگری  داشته  وجود  ها 

 
1. Sustainable 
2. Ecosystem 
3. Sustain 
4. The Oxford English Dictionary 

لیکن تنها در چند دهه اخیر است که واژه پايداری با معني کنوني آن يعني  

 کاربرد پیدا کرده است.   "تواند در آينده تداوم يابدآنچه که مي"
دهه   در  پايداری  مفهوم  به  توجه  بحران  1970گسترش  از  پس  های  و 

سال   نتی  1973نفتي  جهانيدر  مسائل  به  نسبت  کشورها  آگاهي  رشد    جه 

چون  محیط عواملي  تاثیر  تحت  توجه  اين  گرفت.  صورت  توسعه،  و  زيست 

-محدوديت"هايي مانند  محیطي دهه شصت و انتشار کتابهای زيستنهضت

 بوده است.  5" های رشد

های زيست محیطي است که  به بحران  ی هاالعملپايداری از جمله عکس

در  بیستم  های میاني قرنسال  ای ذهني ظهور کرد و درابتدا همچون ايده   در

حیطه نظری در ابعاد متنوعي نظیر زيست محیطي ، اجتماعي و اقتصادی بدل  

 به مفهومي فراگیر شد. 

ايده اين  قرناما  پاياني  دهه  دو  در  ذهني  در   20  های  شدن  مطرح  با 

بین سازمانمجامع  و  رسمي،المللي  عن  های  تبلوری  به  کار  دستور  يک  وان 

دنبال طرح مسائل جدی محیط زيست،   به  اين موضوع  واقع  يافت. در  عیني 

-نظیر آلودگي هوا و صدای ناشي از تمرکز صنايع و وسايل موتوری، توسعه بي

های افقي و عمودی، جنگل زدايي و کاهش  رويه و نامحدود شهرها به صورت

گونه گلخانهمیزان  اثرات  زيستي،  کره  اهای  دمای  افزايش  جزايرحرارتي،  و  ی 

 . [2] استغیره   سابقه مواد زائد وزمین، تولید بي

های رسمي در دنیا در مقام حل مسائل فوق بر آمدند.  از اين رو سازمان

  از طريق گزارش موسوم به  6بدين ترتیب بحث پايداری در قالب توسعه پايدار 

لند" برانت  نام   1987  سال  در 7" گزارش  ما "  به  مشترك  توسط   8" آينده 

توسعه  و  زيست  محیط  جهاني  کار   9کمیسیون  دستور  در  رسمي  طور  به 

در اجالس سازمان ملل در شهر    1992گرفت. همچنین در سال    سیاسي قرار 

اجالس 10ريودوژانیرو  عنوان  زمین" تحت  راستا   11" سران  همین  در  سندی 

  انتشار يافت 12" 21  ردستور کا"کشور به امضا رسید که به عنوان    178  توسط

برنامه  .[3] تدوين  به  مکلف  کشورها  تمام  مزبور،  سند  و  طبق  راهبردی  های 

عنوان    بادر مقیاس ملي کشور خود    " 21  دستور کار"عملي برای اجرای مفاد  

پايداری    "21دستور کار محلي  " اين گونه است که تعاريف و مفاهیم  شدند. 

به مبحث اصلي و  نمايد و در طول کگیری مي شروع به شکل متر از دو دهه 

 شود.گفتمان روز محافل علمي تبديل مي

 مفاهیم پايداری   -3

لند، برانت  گزارش  در  شده  ارايه  مفاهیم    تعريف  تمام  جانبه  همه  نوعي  به 

ای که نیازهای امروز را بدون از دست  دهد: »توسعهتوسعه پايدار را پوشش مي

به   پاسخگويي  توانايي  ميدادن  ممکن  آينده  نسل  در    [4]  سازد.«نیازهای 

واژه   بر سه کلید  فوق  آينده"و    "نیازها"،  "توسعه "تعريف  ويژه    "نسل  تاکید 

است. و    شده  انسان  رابطه  تغییر مهم در فهم  نوعي يک  به  نیز  پايدار  توسعه 

انسان و  يکديگر  طبیعت  با  به    استها  انسان  بیشتر  توجه  جلب  در  سعي  و 

منبع حیات و محل زندگي دارد. اين رويکرد، رويکردی است  طبیعت به عنوان 

کمیت گرا که در تالش است تا موضوعات محیطي، اجتماعي و اقتصادی را به  

 دهد. هم پیوند 

 
5. The Limits to Growth 
6.  Sustainable development 
7.  Brundtland Commission 
8. Our Common Future 
9. The World Commission on Environment and Development (WCED) 
10. Rio de Janeiro 
11. Rio Erath Summit 
12. Agenda 21 
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بر پايه اين سه   21 بر اين اساس برنامه اجرايي مطرح شده در دستور کار  

 رويکرد بنیان نهاده شد:

آب، خاك و تنوع زيستي که حیات به  نیاز به حفاظت زيست محیطي از   −

 ها وابسته است. آن

 نیاز به توسعه اقتصادی برای غلبه بر فقر. −

محلي    هاینیاز به عدالت اجتماعي و تنوع فرهنگي درجهت آنکه اجتماع −

   .[5] هايشان برای حل مسائل توانمند شوند در بیان ارزش

پايدار دانه و عاقالنه  يک روش هوشمن  ، از اين رو در تعريف ساده توسعه 

توسعه کیفي زندگي است که سه هدف همزمان بايد برای نیل به آن در نظر  

اقتصادی  پیشرفت  و  زيست  محیط  بهبود  زندگي جمعي،  ارتقاء    گرفته شوند: 

، توسعه پايدار را با رويکردی فراگیر و محیطي، در راستای  1بانک جهاني   .[6]

برای  فقر و ايجاد رفاه مشترك اجتماعي  بشر  نسل  کاهش  آينده  های امروز و 

-زيست محیطي و اجتماعي را در تمام بخش   داند و سه رويکرد اقتصادی،مي

 .گیردهای توسعه در نظر مي

جهت   الزم،  منابع  هزينه  رساندن  حداقل  به  پايداری  اصطالح  رو  اين  از 

کند که  کند؛ بلکه اين حقیقت را بیان ميتر شدن زندگي را بیان نميطوالني

شدههیچ   خلق  يا  محیط  طبیعي  محیط  مشارکت  بدون  انسان،  توسط  ای 

    .[7] تواند زنده بماند و ادامه حیات دهد سامانه اکولوژيک نمي

 پايداری زيست محیطي   -1-3

تعريف از  که  دغدغههمانطور  است،  مشخص  باال  در  شده  ارائه  های  های 

نگراني با  پايدار  توسعه  و  محیطي  پايداری  زيست  همواره  های  و  گرديده  آغاز 

حوزه تمامي  در  محیطي  زيست  مختلف  ابعاد  به  توجه  و  گرايي  های  محیط 

 پردازان بوده است.  مورد بحث، مدنظر کارشناسان و نظريه

فیزيکي،   منابع  تقويت  و  حفاظت  با  پايداری  محیطي  زيست  بعد 

  ازد پردبیولوژيکي و سامانه زيستي مرتبط است و به رابطه طبیعت و انسان مي

های اقتصادی نیز به  تواند و بايد در فعالیتمالحظات زيست محیطي مي  .[8]

به   نسبت  انسان  هوشیاری  پايه  بر  پايدار  توسعه  واقع  در  شود.  گرفته  کار 

خودش و نسبت به منابع طبیعي کره زمین استوار است و خواهان يک سبک  

برای همه انسان پايدار  اندازه، اتالف    ها است و مخالف مصرف بیش اززندگي 

   .[9] آينده و قطع رابطه با گذشته است هایتوجهي به نسلمنابع و بي

 پايداری اقتصادی   -2-3

پايداری اقتصادی به معني تقويت مباني اقتصاد و دستیابي به امنیت اقتصادی  

از نظر دسترسي به معیشت پايدار، در امور مستمر و باثبات، اشتغال سودمند  

برداری  ل اتکا و در نهايت، فناوری همساز با محیط برای بهرهو منابع مالي قاب 

است انساني  منابع  به  .  از  محیطي  عملکردهای  ضعیف  کیفیت  يا  و  کمیابي 

مي  اقتصادی  بازده  ب کاهش  از  ه  انجامد،  استفاده  به  که  جمعیتي  برای  ويژه 

بالفصل احاطه کنندة آن اهمیت  ها وابستهمنابع طبیعي در محیط  اغلب،  اند. 

شود و کمیابي منابع  منابع طبیعي برای تولیدات اقتصادی مورد غفلت واقع مي 

   .[10]  آيدطبیعي به حساب نمي

 پايداری اجتماعي   -3-3

محیطي   و  اقتصادی  مفاهیم  در  غالبا  پايداری  مباحث  در  گذشته  مطالعات 

بود. اما، در سال به عنوان  محدود شده  به پايداری اجتماعي  های اخیر، توجه 

 
1. World Bank (http://www.worldbank.org/) 

در   اجتماعي  پايداری  است.  يافته  افزايش  پايدار  توسعه  اصلي  اجزای  از  يکي 

شکل   متحده  اياالت  در  توسعه  و  زيست  محیط  جهاني  کمیسیون  گزارش 

توجه   نیازمند  پايدار  توسعه  شد  تصريح  که  بود  نشست  اين  در  و  گرفت 

   .[11] است يست محیطي و اقتصادی هماهنگ به شرايط اجتماعي، ز 

کار   )دستور  ريو  اعالمیه  يک  انسان  21اصل  که  است  اين  از  حاکي   )

ها سزاوار و مستحق يک زندگي سالم  محوری توجه توسعه پايدار است و انسان 

  .[8] هستندبا طبیعت  2و مولد درهم سازی 

 معماری سبز   -4

 از ناشي نیز اين که بوده يايدار توسعه و يايدار  معماری از برخاسته سبز معماری

  حاضر صرع مصرفي و صنعتي جهان سوء  یامدهایپ مقابل در امروز انسان نیاز

 ساير و هوا ودگياز آل مصونیت جهان، طبیعي منابع از حراست و حفظ. است

 آينده رواني، و جسمي بهداشت ازن، اليه  از حفاظت محیطي، هایدگيآلو

  به  آن ضرورت و بوده مطرح راستا اين در  که است اتيع موضو ازغیره،    و بشريت

 .شودمي آشکارتر روز به روز جهاني وظیفه يک نوانع

 قبل، طبیعي منابع آن، طي که مشکالت، حل برای است ليعم سبز طراحي

  رعالوه د  به بیند،مي آسیب حد کمترين به ساخت ولید تو روسهپ طي و بعد

 بازگشت قابل و  داشته طوالني مفید مرع بوده، مفید بايد مصالحعمل  اينمسیر 

 .[12] باشند طبیعت چرخه به

مي را  سبز  معماری  با  اصول  کار  انرژی،  از  حفاظت  اصل،  در شش  توان 

کل   و  سايت  به  احترام  کاربران،  به  احترام  منابع،  از  استفاده  کاهش  اقلیم، 

   .[13]  گرايي خالصه کرد

 های سبز ابي ساختمان ارزي های سامانه   -5

 هایسیاست با ساختمان تطابق میزان دنیا يافته توسعه  کشورهای بسیاری از در

-بررسي مي پايداری ارزيابي هایسامانه ايجاد يدار از طريقپا معماری  و توسعه

ها در  های پايداری و نحوه تبلور آنها با در نظر گرفتن مولفهشود. اين سامانه

پردازند و با بررسي عملکرد ساختمان و تاثیرات آن  ارزيابي بنا ميمعماری به  

رتبه را  امتیازدهي و  بنا  -بر روی محیط زيست و استفاده کنندگان از فضا، 

های بسیاری در اين زمینه و در کشورهای توسعه يافته  کنند. سامانهبندی مي

در   3سامانه لید  توان به ها ميجهان در حال استفاده هستند که از مهمترين آن

در فرانسه و   6در آلمان، اچ کیو ای  5در انگلستان، دی جي ان بي  4آمريکا، بريم 

 کازبي در ژاپن اشاره کرد.  

هر   بوم  و  فرهنگي  اقلیمي،  مشخصات  به  توجه  با  است  مشخص  آنچه 

سامانه در  تغییراتي  کشور،  و  ميمنطقه  مشاهده  اين  ها  حال  اين  با  شود. 

های مختلف و حتي  امکان اعتبارسنجي پايداری ساختمان در کاربریها سامانه

اند که برای  ای مکتوب فراهم آوردهدر سطح شهر را از طريق اعطای گواهینامه

 .  استتصمیم گیران شهری و خريداران امالك قابل استناد 

سامانه محیطي  امروزه  کارايي  ارزيابي  به  متفاوت  رويکردهای  با  ها 

ها به طور عمده به دو دسته ابزارهای چرخه  دازند. اين سامانهپرساختمان مي

های معیار محور  شوند که سامانهتقسیم مي 8های معیار محور و سامانه 7حیات 

مبنای   بر  بنا  ارزيابي  پايداری،  مقوالت  از  وسیعي  طیف  دادن  پوشش  با 

 
2. Harmony 
3. LEED 
4. BREEAM 
5. DGNB 
6. HQE 
7. LCA (Life Cycle Assesment)  
8.  CBT (Criteria-based tools) 

http://www.worldbank.org/
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سامانه اين  میدهد.  انجام  را  پايداری  تايیدمعیارهای  مورد  عموما  شورای    ها 

با توجه به هدف اين مقاله، در ادامه به    .[14]  هستند 1ساختمان سبز جهاني 

سامانه   اين  شد.  خواهد  پرداخته  ژاپن  کشور  به  مربوط  کازبي  سامانه  معرفي 

تواند در ارتقا  های ارزيابي است که شناخت آن مييکي از متفاوت ترين سامانه

ملي ساختمان راهگشا باشد. عمده    دانش ارزيابي پايدار و ارتقا کیفیت مقررات

های مربوط به  اطالعات تهیه شده از پايگاه اينترنتي مربوط به سامانه و کتابچه

 های زيرمجموعه آن، جمع آوری شده است. کاربری

 سامانه ارزيابي کازبي   -6

سال مسئلهدر  به  اقلیمي  تغییرات  اخیر  تبديل  های  غیرمتعارف  و  جهاني  ای 

سال   در  است.  کیوتو   0082شده  توافقنامه  تعهدات  چارچوبي   2دوره  بر  که 

استوار   اقلیمي  تغییرات  زمینه  در  که    بود،توافقي  آنجا  از  نمود.  بکار  شروع 

نیز   توافقنامه کیوتو  نتیجه رسیدن چارچوب  به  از  المللي پیش  بین  مذاکرات 

  ای به در جريان بود، کشور ژاپن برای کاستن از میزان انتشار گازهای گلخانه 

سال    25میزان   تا  سال    80و    2020درصد  تا  به  2050درصد    سال   نسبت 

اولیه  1990 قوانین  هدف،  اين  به  دستیابي  برای  نمود.  جزم  را  خود  ای  عزم 

سیاست سوی  و  سمت  و  موضع  که  جهاني  گرمايش  از  ممانعت  های  برای 

 کند، طرح ريزی و به کار گرفته شد. زيست محیطي در ژاپن را معین مي 

پروژه2001آپريل  در   حمايت    ،  با  دانشگاهي  و  دولتي  مشترك صنعتي، 

بريو  سازی  شاخه  3مسکن  و  که  نقل  و  حمل  زيرساخت،  زمین،  وزارت  از  ای 

، شروع بکار نمود. از آن زمان به عنوان بخشي از  استکشور ژاپن   4گردشگری 

-وری زيستبه منظور ارزيابي کامل بهره 5ای با عنوان کازبي اين پروژه کمیته

   ها راه اندازی شد.محیطي ساختمان

کازبي برای فضاهای  "اولین نسخه از اين سامانه با عنوان    2002در سال  

در    تهیه 6" اداری و  سازه  سرس شد  برای  کازبي  ترتیب  جديد به  در   7های 

ساختمانهای  2003جوالی   برای  کازبي  جوالی   8موجود   وضع،  و    0042در 

بازسازی  برای  جوالی   9بنا   کازبي  سال    شدند.  تهیه   2005در  ،  2004در 

ژاپن   11با همکاری کنسرسیوم ساختمان پايدار  10شورای ساختمان سبز ژاپن 

 های تهیه شده را به طور رسمي انتشار دادند. نسخه

مشارکت  و   12دی اکسید کربن برای ارزيابي چرخه حیات      2008در سال  

از   کاستن  کربن   انتشاردر  اکسید  مصنوع،    دی  ساختماني  مصالح  در  نهفته 

ابزار  تالش افزودن  اکسید کربن  هايي در  به سامانه  ارزيابي چرخه حیات دی 

 کازبي صورت گرفت.  

ازبي برای ترويج ابتکارات کاهنده دی  نسخه جديدی از ک   2010در سال  

کربن مص اکسید  از  استفاده  انرژی،  وری  بهره  بردن  باال  شامل  آورد،  ،  بوم  الح 

مارس  شد.    تهیه به    2014از  آن  کارگیری  به  ژاپن    24نیز  شهرداری کشور 

ها داده شد تا سامانه را با تغییر  ابالغ شد. با ارائه آن، اين امکان به شهرداری

   .[14] ای خود منطبق نمايند در ضرايب، با نیازهای بومي، منطقه

 
1. World Green Building Council 
2. Kyoto Protocol 
3. The Housing Bureau 
4. MLIT : Ministry Of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
5. The Comprehensive Building Environment for Assessment System Efficiency 
6. CASBEE for Offices 
7. CASBEE for New Construction 
8. CASBEE for Existing Building 
9. CASBEE for Renovation 
10. JaGBC 
11. JSBC 
12. LCCO2 : Life Cycle CO2 

ساختمان به  دارد  قصد  همچنین  سامانه  در  ها  اين  باال  کارايي  اساس  بر 

عنو کربن،  تولید  ساختمان  هايي انکاهش  صفر  مانند  انرژی  مصرف  با  و  های 

 .های با چرخه حیات کربن کم، اعطا کندخانه

 اصل و هدف کلي برنامه ريزی شده است  سهسامانه کازبي بر پايه 

 13بررسي کامل چرخه حیات ساختمان  −

 15حیطي ساختمان و بار م  14ارزيابي کیفیت محیطي ساختمان  −

   های تازه احداثهای بهره وری محیطي ساختمانارزيابي شاخص −

کازبي روشي برای ارزيابي و درجه بندی کارايي زيست محیطي  بنابراين  

ها و  ها است. اين سامانه روشي کامل برای ارزيابي کیفیت ساختمانساختمان

-بنا از جمله آسايش فضای داخلي، آسايش صوتي ، بحث  هایسنجش حالت

های زيبايي شناسانه و همچنین بررسي اثرات زيست محیطي شامل مصالح و  

به بارهای محیطي کمتر   انرژی و دستیابي  تجهیزات با کارايي باال در مصرف 

   .است

 های ارزيابي در سامانه کازبي مولفه  -1-6

 را ساختمان داخلي فضای و ساکنان بر تاثیرات فقط که ابتدايي نسخه از پس

 مانند)  را هاساختمان از ناشي محیطي اثرات تنها  که دوم نسخه و سنجیدمي

 ،های بعدی نسخه در نمود؛مي ارزيابي بنا بیرون در( روز نور انسداد  هوا، آلودگي

 در هم و داخلي محیط در هم ساختمان منفي و مثبت آثار سنجش  امکان

 .[14]  است شده میسر خارجي محیط

از اين رو کانسرت اصلي اين سامانه همان بهره وری زيست محیطي است  

داخل   فضای  کیفیت  در  تاثیرگذار  عوامل  از  يکرارچه  ارزيابي  به  آن  در  که 

پردازد و  ساختمان و تاثیرات منفي زيست محیطي فضای خارج ساختمان مي

ارائه    1را مطابق با شکل   16عنوان »بي« مدلي از بهره وری زيست محیطي با  

های پايداری را به نمايش  دهد که میزان کارايي ساختمان مطابق با مولفهمي

میزان مطلوبیت و کیفیت زندگي  ،  کیفیت  يا همان  Qر اين رابطه  د  .گذاردمي

-فضای محصور مجازی تعیین شده با مولفهبرای کاربران در قلمرو موجود در  

  کند.ا ارزيابي ميهايي مانند سايت پروژه ر

 

 

  
 

 
13. Life Cycle of Building 
14. Building Environmental Quality 
15. Building Environmental Load 
16. BEE 

 وری زيست محیطي در سامانه کازبي مدل بهره  1  شکل

 مدل تعريف فضای محصور مجازی در سامانه کازبي 2  شکل
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های منفي تاثیرات محیطي  جنبهزيست محیطي    بار  يا همان  Lهمچنین  

  2مطابق آنچه در شکل  را    فضای محصور مجازی مان بر محیط اطراف  ساخت

های هر يک، کازبي چهار  کند و در تعیین مولفهشود، محاسبه ميمشاهده مي

بهره را  شاخصه  و محیط داخلي  منابع، محیط خارجي  بهره وری  انرژی،  وری 

 در نظر گرفته است. 

نسخهد تمامي  ارزيابي کازبي، کیفیت  ر  بخش  های  که در جدول  در سه 

 گیرد.مورد ارزيابي قرار ميشماره يک آورده شده است، 

 
 بخش بندی کیفیت در سامانه کازبي  1  جدول

Built Environment Quality Q  کیفیت 

Indoor Environment Q1 محیط داخلي 

Quality of Services Q2 خدمات کیفیت 

Outdoor Environment on 
Site 

Q3  محیط خارجي در محدوده سايت 

 

داخلي   محیط  جدول    چهار در  اعتبار  با  مطابق  دو  بخش،  مورد  شماره 

مي قرار  و  بررسي  حرارتي  و  صوتي  آسايش  به  توجه  بخش  اين  در  گیرد. 

 . استنور فضاهای داخلي مدنظر و   همچنین کیفیت هوا 

 
 در سامانه کازبيمحیط داخلي ش بندی بخ 2  جدول

خدمات  اعتبار مي   کیفیت  ارزيابي  بخش  سه  در  شود.  در  که  همانطور 

توانايي سرويس دهي خدمات، دوام و اعتبار  جدول شماره سه مشخص است،  

 ها در اين بخش مورد توجه است.آن نو انعطاف پذير بود

 
 در سامانه کازبيکیفیت خدمات بندی  بخش 3  جدول

نیز در سه بخش منظر شهری،  سايت    در محدوده  محیط خارجياعتبار  

اليه از  قرار  محافظت  بررسي  مورد  محلي  خصوصیات  به  توجه  و  خاك  های 

 گیرد که در جدول شماره چهار آورده شده است. مي

 
 در سامانه کازبيمحیط خارجي در محدوده سايت خش بندی ب 4  جدول

مطابق با جدول شماره    کلي  در سه بخشبار زيست محیطي نیز    ارزيابي

 شود. انجام مي پنج

 
 در سامانه کازبي  محیطيبار زيست بخش بندی  5  جدول

را مورد    فضای محصور مجازیانرژی اضافه وارده به    انرژی در واقعاعتبار  

به   و  است  داده  قرار  توسط    چهار بررسي  شده  تولید  حرارتي  انرژی  بخش 

های  های طبیعي، میزان کارآمد بودن سامانهساختمان، میزان استفاده از انرژی

 کند. توجه ميمطابق با جدول شماره شش تاسیساتي و عملکرد بهینه بنا 

 
 در سامانه کازبي مولفه انرژی بندی  بخش 6  جدول

اطراف فضای محصور  میزان ورود مصالح به محیط  مصالح و منابع،  اعتبار  

بررسي مي  مجازی  از سمت ساختمان  و  را  منابع آب  به  بررسي  اين  کند. در 

آن شدن  انرژیآلوده  آنها،  مصرف  کاهش  و  ناپذير  تجديد  فسیلي  و  های  ها 

 توجه شده است.مطابق جدول هفت عدم استفاده از مواد آالينده 

 
 در سامانه کازبيمولفه مصالح و منابع بخش بندی  7  جدول

سايت   از  خارج  محیط  سوی  اعتبار  از  وارده  بار  بر  را  خود  توجه  تمام 

اطراف   محیط  بر  مجازی ساختمان  محصور  است.    فضای  نموده  بر  متمرکز 

هشت،   شماره  جدول  زيست  اساس  محیط  و  بوم  جهاني،  گرمايش  به  توجه 

کننده   احاطه  زيست  محیط  و  بخش    سايت،منطقه  اين  که  هستند  مواردی 

 .[15] گیرند مورد توجه قرار مي

 
 در سامانه کازبي مولفه محیط خارج از سايت بندی  بخش 8  جدول

Indoor Environment محیط داخلي 

Sonic Environment محیط صوتي 

Thermal Comfort  آسايش دمايي 

Lighting & Illumination و مصنوعي  نور طبیعي 

Air Quality  کیفیت هوا 

Quality of Services کیفیت خدمات 

Service Ability سرويس دهي  توانايي 

Durability & Reliability دوام و اعتبار 

Flexibility & Adabtability  انعطاف پذيری و تطابق پذيری 

Outdoor Environment on Site  محیط خارجي در محدوده سايت 

Conservation & Creation of 
Biotope 

 و ايجاد بیوتاپ حفاظت

Townscape & Landscape منظر شهری و منظر 

Local Characteristics & Outdoor 
Amenity 

خصوصیات محلي و مطلوبیت فضای 

 خارجي 

Built Environment Load L بار زيست محیطي 

Energy L1 انرژی 

Resources & Materials L2 مصالح و منابع 

Off-site Environment L3  محیط خارج از سايت 

Energy انرژی 

Building Thermal Load حرارتي ساختمان  بار 

Natural Energy Utilization  استفاده از انرژی طبیعي 

Efficiency in Building Service 
system 

های تاسیساتي  بهره وری در سامانه

 )خدماتي( ساختمان 

Efficiency Operation  عملکرد کارآمد 

Resources & Materials مصالح و منابع 

Water Resources منابع آب 

Reducing Usage of Non-
renewable Resources 

 کاهش استفاده از منابع تجديدناپذير 

Avoiding the Use of Materials 
with Pollutant Content 

 مواد با محتوای آاليندهعدم استفاده از 

Off-site Environment  محیط خارج از سايت 

Consideration of Global 
Warming 

 توجه به گرمايش جهاني 

Consideration of Local 
Environment  توجه به محیط زيست محلي 

Consideration of Surrounding 
Environment توجه به محیط زيست اطراف 
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در جدول ذکر شده  موارد  آيتم  هایتمامي  دارای  خود  نوبه  به  های  فوق 

جزيي و  که  ريزتر  هستند  آنتری  تک  تک  به  مقاله  اشاره  اين  حوصله  از  ها 

 خارج است.

استفاده از نمودار »بي« مطابق با آنچه در شکل شماره سه قابل مشاهده  

گذارد. به اين ترتیب مقادير  تر از نتايج ارزيابي را در اختیار ميارائه ساده  ،است

و کیفیت محیط در محور    xبا در نظر گرفتن بار زيست محیط در محور    "بي"

y  ها،  شود. شیب خط ترسیم شده از نقطه صفر به محل تالقي آنمشخص مي

کند. به اين ترتیب هر چه شیب خط  میزان پايداری ساختمان را مشخص مي 

ه  تندتر باشد، ساختمان پايدارتر است. نتايج حاصل از شیب خط در پنج درج

-گذاری ميها پايداری ساختمان ارزش دسته بندی شده است و بر اساس آن

شود و  گذاری در پنج ناحیه ارزشي اعتبارسنجي ميشود. در اين نمودار ارزش

ای به رنگ قرمز و به ارزش اعتبار  با توجه به تصوير شماره چهار به آن ستاره

 .[16] شودکسب شده داده مي

 
 زيست محیطي ساختمان در سامانه کازبي  ورینمودار بهره  3  شکل

 
 گذاری ساختمان با توجه به اعتبار »بي« در سامانه کازبيارزش 4  شکل

 1چرخه حیات دی اکسید کرين   -6-2

سال   در  کازبي  سیستم  شد  ذکر  پیشتر  که  ارزيابي    سامانه،  2008همانطور 

اين  نتشار  میزان ا   . در اين سامانه چرخه حیات دی اکسید کرين را معرفي کرد

تا زمان    ماده بهره برداری  در طول چرخه حیات ساختمان از زمان احداث و 

   .شودگیری مي اندازه تخريب بنا

ساختمان را   چرخه حیات دی اکسیدکرين میزان انتشار دی اکسید کرين 

-گذاری ميبه ترتیب زير ارزش ای به رنگ سبز و ستاره  5در يک درجه بندی 

 .شودای مطابق شکل پنج نمايش داده ميو به صورت نمودار میله  کند

− LCCO2    انتشار بهره)ساختمان  %100با  بدون    1  انرژی(:  وری های 

 ستاره سبز 

− LCCO2    انرژی قابل    )استانداردهای جاری بهره وری  %100کمتر از

 ستاره سبز  2قبول است( : 

− LCCO2    از برداری  % 80کمتر  بهره  طول  سازی  ذخیره    % 30)در 

 ستاره سبز  3انرژی دارد(: 

− LCCO2    از برداری    % 60کمتر  بهره  طول  سازی    %50)در  ذخیره 

 ستاره سبز  4انرژی دارد(: 

 
1. LCCO2: Life Cycle CO2 

− LCCO2    از صفر    % 30کمتر  انرژی  مصرف  برداری  بهره  طول  )در 

 ستاره سبز  5باشد(: مي

  انتشار دی اکسید کرين بر اساس امور خالقانه و کاهنده دی اکسید کربن 

. مواردی مانند استفاده از  گیردقرار ميارزيابي    فته در ساختمان موردبه کار ر 

از    آورد و با طول عمر بیشتر و تولید انرژی خورشیدی در ساختمانمصالح بوم 

 . [17]است جمله مواردی است که در اين ارزيابي مورد توجه 

 
 گذاری چرخه حیات دی اکسید کربن در سامانه کازبيارزش 5  شکل

 گواهینامه کازبي   -3-6

برای ساختمان با شکل شماره شش   ایها کارنامه سامانه کازبي  شامل    مطابق 

دياگرام و  جداول  ميتمامي  ارائه  ارزيابي  مورد  شامل  های  فرم  اين  سه  دهد. 

مي مکاني،  بخش  موقعیت  شامل  ساختمان  مشخصات  اول  بخش  در  شود. 

، تعداد ساکنین، ساعات حضور  کاربری، مساحت زمین و زير بنا، تعداد طبقات

 شود.و تصوير بنا ارائه مي 

 نمونه گواهینامه ساختمان در سامانه کازبي  6  شکل

دياگرام  بخش و  نمودارها  اردوم  را  ساختمان  ميا های  اين  ئه  در  دهد. 

  نموداربخش موارد ارزيابي کازبي به تفکیک و به صورت جز به جز به صورت  
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نشان ساختمان  کیفیت  و  مي  عملکرد  بر  شودداده  و  .  بنا  درجه  اساس  اين 

نمايش گذاشته  در گواهینامه  های اخذ شده توسط ساختمان  تعداد ستاره به 

نهايت    شود.مي به و  در  مربوط  مالحظات  کلیه  سوم  بخش  بار    در  و  کیفیت 

 ارائه شده است.زيست محیطي 

 بناهای تحت پوشش  -4-6

تازه احداث  های  ربزی، سازهمراحل برنامهسامانه کازبي چهار ابزار پايه را برای  

ساختمانشده و  وضع  های  ،  بساختمانموجود  کل    شده،  ازسازیهای  که 

به طور کلي در  چرخه حیات ساختمان را شامل مي شود، ارائه نموده است و 

 . [17] برنامه ريزی شده استمطابق جدول شماره نه،  نسخه ده 
 سايت در سامانه کازبي بخش بندی محیط خارجي در محدوده  9  جدول

 عنوان انگلیسي  عنوان فارسي

 CASBEE for Home (Detached کازبي برای خانه مسکوني )خانه های مجزا(
House) 

 CASBEE for New Construction کازبي برای سازه های جديد 
(CASBEE-NC) 

 CASBEE for Existing کازبي برای ساختمانهای موجود
Building(CASBEE-EB) 

 CASBEE for کازبي برای بازسازی 
Renovation(CASBEE-RN) 

 CASBEE for Temporary کازبي برای سازه های موقت
Construction 

 CASBEE for Heat Island کازبي برای کاهش جزاير حرارتي 
Relaxation(CASBEE-HI) 

 CASBEE for Schools کازبي برای مدارس 

 CASBEE for Market Promotion ارتقا فضاهای تجاری کازبي 

 CASBEE for Urban Development کازبي برای توسعه های شهری
(CASBEE-UD) 

 CASBEE for City کازبي برای شهر

حوزهنمونه در  را  ساختمان  انواع  از  زيادی  ارزشهای  فوق  گذاری  های 

به جلو در جهت تقويت   ها را در  پايداری در ساختمانکرده است و گامي رو 

 ژاپن برداشته است. 

 معیارهای کازبي و چارچوب پايداری   -7

با در   ژاپن  پايدار کازبي در کشور  ارزيابي  همانطور که مشاهده گرديد سامانه 

مولفه گرفتن  و  نظر  بیروني  فضاهای  و حتي  ساختمان  در  موثر  محیطي  های 

ساختم بررسي  به  بنا  و  محیط  متقابل  ميتاثیرات  مورد  ان  را  آن  و  پردازد 

-دهد. با اين حال به نظر ميگذاری در وجوه پايداری قرار ميارزيابي و ارزش 

مولفه  به  سامانه  اين  توجه  میزان  طور  رسد  به  پايدار  توسعه  در  موثر  های 

و عمده است  نشده  تقسیم  بر مولفهيکنواخت  آن  تمرکز در  زيست  ترين  های 

و شاخص است  پايدارمحیطي  در  های  طور جزئي  به  اقتصادی  و  اجتماعي  ی 

مي  مشاهده  بهره آن  چند  هر  مولفهشوند.  اين  از  ميبرداری  تاثیرات  ها  تواند 

توان گفت اين  اقتصادی و اجتماعي را نیز در پي داشته باشد، با اين حال نمي

است.   کازبي  ارزيابي  سامانه  نظر  مورد  مشخص  طور  به  پايداری  از  وجه  دو 

س اين  ميبنابراين  را  محیطي  امانه  زيست  پايداری  ارزيابي  سامانه  يک  توان 

مولفه ساير  ارتقا  به  نیاز  آن  تقويت  و  ارتقا  برای  نتیجه  در  و  های  دانست 

 .  استاجتماعي و اقتصادی توسعه پايدار  

مولفه از  کلي  بندی  دسته  يک  شماتیک  طور  به  ده  شماره  های  جدول 

ائه داده است و در آن مطالب فوق  پايداری مورد استفاده در سامانه کازبي ار

-های انرژی، مصالح و منابع، مولفهکامال قابل مشاهده است. عمده توجه مولفه

موضوع به  سايت  از  خارج  محیط  کیفیت  و  سايت  از  خارج  زيست  های  های 

مي اغماض  با  و  است  زمره  محیطي  در  را  داخلي  محیط  کیفیت  مولفه  توان 

کیفیمولفه مولفه  و  اجتماعي  توسعه  های  اقتصادی  بخش  در  را  خدمات  ت 

 . [12] پايدار قرار داد
 انطباق مولفه های ارزيابي سامانه کازبي با شاخص های توسعه پايدار  10  جدول

 شاخص ارزيابي در سامانه کازبي  مولفه پايدار

 زيست محیطي

 انرژی 

 مصالح و منابع

 مولفه های خارج از سايت 

 کیفیت محیط خارج از سايت 

 

 اجتماعي 

 

 کیفیت محیط داخلي 

 

 اقتصادی 

 

 کیفیت خدمات
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های زيست محیطي ناشي از تحوالت آن دوران  پس از دوران مدرن و مخاطره

ها  های موجود در آنکه بخش قابل توجهي از آن مربوط به شهرها و ساختمان

برداری و تعامل با آن تغییر کرد  است، نگاه بشر به محیط اطراف و نحوه بهره  

ذخیره حفظ  جهت  در  ريزی  برنامه  در  سعي  اين  و  در  نمود.  اکولوژيک  های 

و مبحث انتخاب سايت  و مصالح،  موارد  انتخاب  با  میان چگونگي  های مرتبط 

ويژه اهمیت  از  انرژی  است. ساختمانمصرف  برخوردار  راهکاری  ای  های سبز 

در جهت   است. سامانهمعمارانه  کرده  فراهم  بشر  نیاز  اين  به  های  پاسخگويي 

تبیین شاخص تا  نیز  پايدار  مولفهارزيابي  و  ارزشها  و  ارزيابي  به  گذاری  هايي 

های سبز پرداخت. در اين میان سامانه ارزيابي کازبي در کشور ژاپن  ساختمان

ی معمارانه و  هابا فراهم آوردن ابزاری تکنیکال و محاسباتي و تدقیق ريز مولفه

ای و ضريب تاثیر در هر ريز مولفه، به بررسي  با در نظر گرفتن ضرايب منطقه

اين زمینه مي و در  پرداخته است  پايداری زيست محیطي ساختمان  -دقیق 

های ارزيابي پايداری بر شمرد. همچنین  ترين سامانهتوان آن را در زمره دقیق

کربن   اکسید  دی  گاز  انتشار  میزان  مهمترين  ارزيابي  جمله  از  ساختمان  در 

مي داده  بنا  به  سامانه  اين  در  که  است  سامانهامتیازاتي  ساير  در  و  های  شود 

ای قابل استناد در  تواند نمونه شود. از اين رو اين سامانه ميارزيابي ديده نمي

برداری از آن در  مواجهه با مسائل زيست محیطي ساختمان باشد و امکان بهره 

ق بومي سازی، قابلیت دستیبابي به يک سامانه قابل اطمینان را  ايران، از طري

مولفه  میسر مي دو  به  توجه  عدم  اين سامانه،  عمده  اين حال ضعف  با  سازد. 

پايدار، يعني مولفه اجتماعي و اقتصادی است که معیارهای  ديگر توسعه  های 

رسد  مناسبي در اين خصوص در سامانه تعريف و ارائه نشده است. به نظر مي 

افزودن مولفه به يک سامانه قابل  های اجتماعي و اقتصادی در آن ميبا  توان 

 استناد در حوزه توسعه پايدار در سطح جهان دست يافت. 
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