
 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design standards)استاندارد 

  استاندارد مديريت انرژي و طراحي اقليمي

در  1994است كه در سال  هاي سبزبراي ساختمان يك برنامه ارائه گواهينامه استاندارد LEEDاستاندارد 

و  كاربردياين استاندارد جهت تشويق به طراحي . انجمن ساختمان سبز اياالت متحده آمريكا ارائه شد

ه ها توسعه داده شداستفاده از يك سري از ابزارها و روشبا  در مصرف انرژي توسعه اقدامات بهبود كارايي

بندي ساختمان بر اساس جهت ردهبا محوريت بازار  نفع واين استاندارد يك اقدام داوطلبانه عام الم. است

را جهت  LEEDانجمن ساختمان سبز اياالت متحده استاندارد . باشدهاي تاييد شده موجود ميتكنولوژي

در استاندارد به . كنند تهيه كرده استهايي كه اقدام به تعميرات اساسي مينوساز و ساختمان يهاساختمان

هاي هاي اداري، مراكز درماني و ساختمانهاي ساختمان مانند، مدارس، ساختمانكاربريبسياري از انواع 

 LEEDنامه در حال حاضر در آمريكا و برخي از ديگر كشورها گواهي. مسكوني خصوصي اشاره شده است

اثبات در واقع بهترين راه براي . شوددار بودن ساختمان شناخته ميبعنوان استانداردي جهت ارزيابي پاي

  . براي ساختمان است LEEDنامه اخذ گواهي ،اينكه ساختمان شما واقعا يك ساختمان سبز و پايدار است

شامل توسعه پايدار محل احداث بنا . ها تمركز شده استپنج حوزه اساسي كه در اين استاندارد بر روي آن

  . باشدكيفيت هواي داخل ميوري انرژي، انتخاب مواد و مصالح و جويي در آب، بهره، صرفه)سايت(

و  ممكن ود در مواردهاي موجشامل استفاده مجدد از ساختمان) سايت(توسعه پايدار محل احداث بنا  - 1

استفاده از ي از برخي از راهكارها شامل تركيبدر اين بخش . حفاظت از محيط زيست اطراف سايت است

سترده گياهان در اطراف ساختمان توصيه و ، كاشت گ(Roof garden)هاي سقف هاي طبيعي، باغحفاظ

  . شودتشويق مي

استفاده (هاي خاكستري هاي مختلفي شامل تصفيه و بازيابي آبنگهداشت منابع آب با استفاده از روش - 2

همچنين منابع و مصارف آب . گيردب باران انجام ميآها براي هاي آبريز بين ساختمانو نصب حوضچه) شده

  . ددبايستي پايش گر

  توان به براي مثال مي. هاي مختلفي افزايش يابدتواند با استفاده از روشوري انرژي ميبهره - 3

هايي با قابليت تغيير جهت براي استفاده كامل از ظرفيت حرارتي تابش خورشيد و استفاده از منابع ساختمان

  فيايي است مانند تابش، باد، وابسته به موقعيت جغرامنابعي كه (مناسب بومي انرژي غير متمركز و 

  . اشاره كرد )گرمايي، زيست توده و آب و گاز طبيعيزمين



هايي هستند كه قابليت بازيابي و استفاده مجدد را داشته باشند و به ترين مواد و مصالح آنمطلوب - 4

تامين اين مواد بومي  ع اوليهمناب بايد الدر حالت ايده. كمترين مقدار انرژي جهت توليد نياز داشته باشند

ه خام غير آلوده كننده ساخت از مواد بايد هاآندر مجموع . باشندزاي شيميايي بوده و عاري از مواد آسيب

  . قابليت بازيابي باشند شده، داراي دوره عمر باال و

تمان افراد در فضاي داخل ساخ راحتي كيفيت هواي داخل اشاره به مواردي دارد كه بر چگونگي احساس - 5

ا، كنترل دما و هايي مانند ايجاد حس كنترل شخصي بر فضاي داخلي، تخليه هوو شامل مشخصه موثر است

  . سمي هستندگازهاي  استفاده از مصالح بدون انتشار

به ترتيب به سطوح  به ترتيب بر اساس امتياز كسب شده در ميزان مطلوبيت ساختمان سبز LEEDبندي رده

  .زير تقسيم شده است

  )بهترين سطح(سطح پالتيني  - 1

  سطح طاليي - 2

  ايسطح نقره - 3

  

  

  


