
  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

دوره کامالٌ متفاوت 4    

 

 دوران قبل از کشف و استخراج نفت و

 قبل از انقالب صنعتی 

بیشترین توجه انسان به طبیعت و نیروهای  

 موجود در آن  

استفاده از آنها به و آفتاب، باد، آتش و آب  

  بهترین نحو ممکن
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   کندوان
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 ماسوله 
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 ماسوله 
 گیالن  
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 نائین

مهمانسرای 

 نائین
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 اهواز
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 بوشهر
 دفتر شورای شهر
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  بازار قشم

 



  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

  
سالهای پس از کشف، استخراج و      

از نفت و استفاده از ماشین بخار و بهره       برداری 

 نیروی برق و به ویژه پس از انفالب صنعتی
 

 ماشین و نفت بجای نیروهای طبیعی
 تکیه بر تکنولوژی و نادیده گرفتن طبیعت
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 دوره دوم
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 نیویورک
   1908     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 برلین

  خانه کلومبوس
   1932-1931     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 نیویورک

  ساختمان اداری
   1952-1951     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 نیویورک

  ساختمان اداری
   1958-1954     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 نیویورک

  ساختمان اداری
   1958-1954     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 نیویورک

  ساختمان اداری
   1958-1954     



  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 سیاتل
ساختمان اداري     

1976        
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  سالهای پس از انقالب صنعتی
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 تهران 

 ساختمان بانك 
 خیابان طالقانی            



پس از انقالب صنعتیسال های    
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 تهران

 بانک تجارت 
 خیابان طالقاني



  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

دوره جدید در مصرف انرژی، به طور کلی و   
 به ویژه در ساختمان 

تمام شدنی بودن ذخایر نفت      
رو به افزایش گذاشتن قیمت نفت      

آلودگی هوا –اثرات جانبی استفاده از نفت       
سیستم های  اثرات روانی استفاده از     

مکانیکی در ساختمان، ضرورت بسته بودن  
، قطع ارتباط با شرایط طبیعی پنجره ها  

Solar Decathlon 
1386زمستان    

30 

 دوره سوم
 



  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

بروز اختالل در حمل  1960بحران های نفت،   
 نفت به جهان غرب

  
جلب توجه متفکرین و استفاده کنندگان  

روش های  انرژی به نیروهای طبیعی و 
 استفاده از آنها

 
بررسی علمی نمونه هایی از معماری بومی  

(سنتی)  
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 دوره سوم
 



  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

جدید علمی در مورد نیروهای  یافته های  
 موجود در طبیعت

 
میلیاردم انرژی خورشیدی توسط   2دریافت 

 کره زمین 
 

برابر کل انرژی مصرفی مردم   35000معادل 
 جهان در سال
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 دوره سوم
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 دوره سوم
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دست یافتن بشر به علوم جدید و تکنولوژی    
 پیشرفته 

 
نوین علمی در بکارگیری نیروهای  روش های ابداع  

 طبیعی و مقابله با شرایط سخت اقلیمی
نتایج چشمگیر و قابل توجه در کنترل فضاهای  

داخلی بدون استفاده یا با حداقل استفاده از 
فسیلی سوخت های   

 
 شرایطی نه تنها قابل قبول بلکه دلپذیر
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 دوره سوم
 



انرژیدوره جدید در مصرف    
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 انگلستان
 مدرسه سنت جورج   

 در شهر والسی 

1962   



انرژیدوره جدید در مصرف    
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 انگلستان
مدرسه سنت جورج     

در شهر والسی   

1962   



انرژیدوره جدید در مصرف    
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 انگلستان
 مدرسه سنت جورج   

 در شهر والسی 

1962   



انرژیدوره جدید در مصرف    
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 انگلستان
مدرسه سات جورج     

در شهر والسی   

1962   



انرژیدوره جدید در مصرف    
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Intelsat 
 مرکز جهانی فروش 

 ماهواره های مخابراتی

   1980 -شهر واشنگتن 



  دوره جدید در مصرف انرزی
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Intelsat 
1980   



 42 طراحي اقلیمي
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 44 طراحي اقلیمي
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 48 طراحي اقلیمي



انرژیدوره جدید در مصرف    
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  تاریخچه استفاده انسان از انرژی

   
صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از 

تجدید پذیر نه تنها با اهداف اقتصادی  انرژی های 
 بلکه به منظور حفظ محیط زیست

 

 معماري سبز   
GREEN ARCHITECTURE  
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 دوره چهارم
 



    معماري سبز

GREEN ARCHITECTURE  

توجه به محیط زیست      

کوشش در جهت جلوگیری از بروز خطرات 

 زیست محیطی

 حفظ الیه اوزن

 کاهش آلودگی هوا

حیاتیگونه های از انقراض جلوگیری    

نهائیبهره بردار تامین سالمت و آسایش   
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    معماري سبز

GREEN ARCHITECTURE  
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    معماري سبز
GREEN ARCHITECTURE  
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    معماري سبز
GREEN ARCHITECTURE  
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میلیارد  75/18در آمریکا روزانه 
لیتر آب تصفیه شده برای دفع 

می     شودفاضالب مصرف   



    معماري سبز

GREEN ARCHITECTURE  

 (1372) 1993سال  در    USGBC  تاسیس 

  اولین نمونه آزمایشی  LEED 1998در سال  

Leadership in Energy and 
Environmental Design  

 

2000در سال   LEED  V.2 انتشار 
جدید و ساختمان های راهنمای طراحی برای 

اساسیبازسازی های   

 
اروپا       آمریکا     سایرکشورها    
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1/2/1370 
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مورد تائید شورای 

عالی شهرسازی و 

معماری ایران در 

تاریخ 

1370/03/13 
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Australia  

Canada** 

China** 

France 

 India ** 

Brazil* 

Curaçao*  
*Registered Projects 

 Japan* 

 Spain* 

 Mexico** 

 Italy* 

 Côte d'Ivoire* 

 Guatemala* 

 Chile 

*Certified Projects 

Global Interest in 

LEED®  







• Green Guide for Health Care (GGHC)  

  

• Practice Greenhealth  

 

• Healthcare Clean Energy Exchange™ 

(HCEE)  

 

• Hospitals for a Healthy Environment™ 

(H2E)  

 



• MONROE, N.Y., Jan. 28, 2008 - Another 

U.S. town wants to use LEED standards 

as mandatory guidelines for new 

construction.  

 

Monroe, located in the Hudson Valley 

area, has proposed that all new residential 

and commercial construction meet green 

building guidelines, according to Daily 

Commercial News and Construction 

Record.  



The new law would require that new housing be built to 
meet ENERGY STAR standards, while new office, 
commercial and apartment construction over 4,000 
square feet meet LEED standards. ENERGY STAR homes 
are typically 16 percent more energy efficient than 
current code levels.  
 
Developers would have to turn in a LEED checklist and 
pay 3 cents per square foot, with a ceiling of $15,000. If 
the project gets LEED certification, the money would be 
returned. If not, the money would be put toward 
Monroe's general fund.  
 
The town of Greensburg, Ks., recently announced it 
wanted to rebuild all city buildings using LEED platinum 
standards, the highest level. The town, just west of 
Wichita, was nearly decimated by a F-5 tornado in 2007.  
 

http://www.greenerbuildings.com/news_detail.cfm?NewsID=36472


• he Advanced Energy Design Guides series of four books covers 
small office, retail buildings and elementary schools. Future guides, 
including one coming out in the spring that focuses on warehouses, 
also will be offered online at no charge. The organization does 
charge for print copies.  
 
The newest guide for elementary schools has already been sent out 
to nearly 14,000 school systems throughout the country. Using the 
guides, contractors could theoretically have at their fingertips the 
tools needed to reduce energy consumption in buildings by as much 
as 30 percent, relative to those that meet minimum energy efficiency 
requirements of the Standards 90.1-1999.  
 
"Energy efficiency is still a vast and underutilized energy resource 
that is essential to the long-term survival of our world," ASHRAE 
President Kent Peterson said in a statement. "Buildings consume 
approximately 40 percent of the primary energy in the United States. 
As part of our energy efficiency market deployment strategy, we 
want to get this valuable building guidance into the marketplace and 
into the hands of owners, contractors and design teams. The 
technology is available today to construct substantially more efficient 
buildings."  
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 Whole-building approach encourages 

and guides a collaborative, integrated 

design and construction process  

 Optimizes environmental and economic 

factors 

 Four levels of LEED-NC certification: 
 

 Certified Level  26 - 32 points   

 Silver Level   33 - 38 points   

 Gold Level  39 - 51 points   

 Platinum Level 52+ points (69 possible) 

Technical Overview of LEED® 



LEED-NC® Point Distribution 

Water 

Efficiency

8%Energy & 

Atmosphere

27%

Materials & 

Resources

20%

Sustainable 

Sites

22%

Indoor 

Environmental 

Quality

23%

Five LEED credit categories 
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 ساختمان اداری

 ادوارد مازریا
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 مجموعه مسکونی

 ادوارد مازریا
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 ساختمان اداری

 ادوارد مازریا
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 نمونه اجرا شده 
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Genzyme Center 

Cambridge, MA 

2000-2003 
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 نمونه اجرا شده 
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Genzyme Center      

 اداری: کاربری

 مترمربع 31500: زیربنا

 12: تعداد طبقات

قاب های پیش  -اسکلت بتنی

 ساخته و بتن درجا

قابل شیشه اي نماي دوجداره 

 تهویه 

شركت  7طرح برنده از میان 

بهنیش و  –كننده جهاني 

 همكاران از آلمان 

تفاوت طرح برنده با سایر 

 :  طرح ها

نگاه طراح به فعل و      

از داخل )انفعاالت دروني پروژه 

و تمركز اصلي بر خلق  ( به خارج

 فضائي مناسب براي كار

 نگاه از خارج: طرح هاسایر 

 به داخل و خلق  ساختماني  

 زیبا
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 نمونه احرا شده 
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Genzyme Center      

 اداری: کاربری

 مترمربع 31500: زیربنا

 12: تعداد طبقات

 قاب های پیش -بتی: اسکات

 ساخته و درجا ریخته          

 

 ساختمان مرکزی گنزیم
ساختمان اداری که زیستی ترین محیط 

در ایالت متحده ساخته شده تا کنون 

 امتیاز 52برنده لوح پالتین با . است

 دارای فضاهای سبز داخلی متعدد -

 پنجره بازشو 800 -

 داری ارتباط مستقیم بین فضاهای  -

 داخلی و محیط خارج و با برخورداری  

 از روشنائی طبیعی  

 ساخته شده در سایتی آسیب دیده -

 در مصرف آبصرفه جوئی %  34-

 در مصرف برقصرفه جوئی % 42-

 مشابهساختمان های نسبت به    

 مصالح مورد استفاده % 75بیش از  -

 در ساختمان شامل مواد بازیافتی است  

 تمام مصالح چوبی از نوع تائید شده  -

 ساختمان نخاله های % 90بیش از  -

 بازیافت شده است 
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 شدهاجرا نمونه  
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Genzyme 

 Center      

باغ های از نمونه ای  

   داخلی

 
 72 ساختمان، از بهره برداری و افتتاح از پس ماه 18

 قبلی کار محیط به نسبت که نمودند اظهار کارکنان درصد

 که مهمی واقعیت دارند، بیشتری کارائی و هستند تر شاداب

  را صرفه         جوئی و سرمایه برگشت میزان و ساختمان ارزش

 . دهد می افزایش


