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پایـداری امـروزه نـه بـه عنوان یـک رویکـرد در طراحی و سـاخت بلکه بـه عنوان 
یک ضرورت جدایی ناپذیر در تمام شـئون زندگی بشـر مطرح اسـت و متخصصین 
رشـته های گوناگـون، در حـال بسـط مفاهیـم پایـداری در حـوزه تخصصـی خـود 
هسـتند. طراحان در سطوح مختلف درحال توسـعه راهکارها و ابزارهای طراحی اند 
تا آنچه قرار اسـت سـاخته شـود با بیشـترین کارایـی، کمترین تاثیر نامطلـوب را در 
محیط گذاشـته و کمترین فشـار را به منابع محدود طبیعی وارد نماید. اسـتانداردهای 
بین المللـی گوناگـون سـعی در تعریف و تعییـن حداقل ها برای پروژه هـا می نمایند. 
در سراسـر جهـان، نهادهـای ملـی و محلی بـا درک اهمیت موضوع، به سـرعت در 

حـال هماهنگ سـازی این اسـتانداردها با شـرایط محلی اند.
هرچنـد درک ایـن ضـرورت کمابیـش در ایران در میـان دسـت اندرکاران حوزه های 
مختلـف آمـوزش و پژوهـش، مدیریـت و برنامه ریـزی، فضـای حرفـه ای و حتـی 
سـرمایه گذاران اتفاق افتاده اسـت و شـاهد تالش هایی برای توسـعه مفاهیم پایداری 
و ساخت و سـاز سـبز به ویـژه در یک دهه گذشـته بوده ایـم، اما تا رسـیدن به نقطه 
مطلـوب راهـی طوالنـی پیش روسـت. از جمله یکـی از اساسـی ترین و پایه ای ترین 
اقدامـات الزم، آشـنایی بـا منابـع علمی بـه روز و تدوین ادبیات تخصصـی و توافق 
متخصصیـن بر یک زبان فنی مشـترک اسـت که توسـط آن بتوان مفاهیـم را نهادینه 

و دسـتاوردهای فنـی و علمـی را بـا این زبان مشـترک عرضه نمود.
کتاب »سـاختمان سـبز بـه زبان تصویـر« کـه مولـف آن در میان جامعـه معماری 
ایـران نام آشناسـت، انواع مفاهیم بنیادین در طراحی و ساخت و سـاز سـبز را کاوش 
کـرده و رهنمودهایـی را بـه زبان تصویـر در اختیار متخصصان قـرار می دهد. در این 
کتـاب، همانطـور کـه نویسـنده آن می گوید »کنکاش روش مندی از طراحــی سـبز 
را بـا حرکـت از بیـرون بـه درون تجربـه خواهیم کـرد: از جامعه محلی و سـایت به 
الیه های مختلف پوسـته سـاختمان و سـپس بررسـی تاسیسـات و تجهیزات شامل 
نورپـردازی، سـرمایش و گرمایـش و دیگـر موضوعات مرتبط همچـون حفظ آب، 
تضمیـن کیفیـت محیـط داخلی، حفـظ مـواد و مصالـح و انرژی هـای تجدیدپذیر.«
همچـون سـایر آثـار نویسـنده، زبـان تصویـر نقـش مهمـی در انتقـال، درک و ثبت 
مفاهیـم نـزد مخاطـب ایفا می نماید که وجه تمایز آن نسـبت به سـایر منابـع بوده و 
یکـی از نقـاط قـوت و اهمیـت این کتاب اسـت. از سـوی دیگر کتـاب دربرگیرنده 
بیشـتر مفاهیـم پایـه و اساسـی مطرح در ایـن حوزه اسـت؛ از این رو تمامـی افراد و 

نهادهـای مرتبـط بـا حوزه سـاختمان را مخاطـب خود قـرار می دهد.
ترجمه این کتاب عالوه بر فراهم سـازی بسـتر مناسـب برای اسـتفاده دانشـجویان و 
آمـوزگاران، طراحـان و سـازندگان، مدیـران و برنامه ریـزان و دیگر دسـت اندرکاران 
ایـن حـوزه، قدمـی مهـم در شـکل گیری زبـان فنی متناسـب اسـت؛ به ویـژه اینکه 
ترجمـه پیش رو شـامل واژه نامه و نمایه کامـل از لغات و اصطالحات فنی به کار 
رفتـه در کتـاب اسـت کـه می تواند مورد اسـتفاده دیگر پژوهشـگران نیز قـرار گیرد.
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معمـاری

■دامنــه وســیع مخاطبین ایــن کتاب و محتــوای مؤثر 
در ارتقــاء دانــش فنی در ســطوح آموزشــی، پژوهشــی، 
ــب  ــزی، موج ــت و برنامه ری ــه ای، مدیری ــاالن حرف فع
شــد کــه ایــن ترجمــه پیــش از انتشــار مــورد ارزیابــی 
ــی و  ــی، آموزش ــمی، خصوص ــف رس ــای مختل نهاده
پژوهشــی قــرار گرفتــه و از حمایــت معنــوی معاونــت 
محترم ســاختمان و مســکن وزارت راه و شهرسازی، 
قطــب علمــی فنــاوری معمــاری دانشــگاه تهــران 
ــط و  ــعه محی ــی توس ــز پژوهش ــن مرک و همچنی

ســکونتگاه هــای انســانی برخــوردار گــردد.

انتشــارات کتابکــده کســری ضمــن قدردانــی از 
ایــن همراهــی و حمایــت، در تــاش اســت بــا توســعه 
همکاری هــای علمــی مســتمر بــا ارگان هــای رســمی، 
ـ پژوهشــی و نهادهــای خصوصــی  مؤسســات آموزشی 
فعــال در بخش هــای مختلــف حرفــه ای، هرچــه 
بیشــتر در جهــت تولیــد و ارائــه محتــوای متناســب بــا 

نیازهــای علمــی و فنــی مخاطبیــن گام بــردارد.

■دکتــر حیــدر جهان بخــش؛ عضــو هیئــت علمــی 
گــروه معمــاری دانشــگاه پیــام نــور، دکتــری معمــاری 
ــزی و  ــا گرایــش »برنامــه ری خــود را در ســال1389 ب
ــم و  ــگاه عل ــدار« از دانش ــی پای ــی طراح روش شناس
صنعــت ایــران دریافت کرده اســت. وی از ســال 1375 
تــا کنــون مــدرس دانشــگاه های مختلــف کشــور بــوده 
و طرح هــا، پژوهش هــا و پایان نامه هــای بســیاری را 
ــی نمــوده اســت. ایشــان در حــال  ــت و راهنمای هدای
حاضــر مســئولیت کمیســیون محیــط زیســت انــرژی 
ســازمان نظــام مهندســی تهــران را عهــده دار و  عــاوه 
ــه  ــاالت متعــددی را در زمین ــرآن ســخنرانی ها و مق ب
تخصصــی معمــاری پایــدار، معماری ســبز و انــرژی در 
معمــاری ارائــه داده اســت. ازجملــه کتــب تخصصــی 
انــرژی در معمــاری و  وی می تــوان از »مدیریــت 
شهرســازی« و »مقدمــه ای بــر مدیریــت انــرژی و منابع 

آب هــای جــاری در طراحــی شــهری« نــام بــرد. 

ــم بیگــی؛ کارشــناس ارشــد معمــاری،  ــا کری ■کانی
مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر مرکز پژوهشــی توســعه 
ــور  ــت. مح ــانی اس ــای انس ــکونتگاه ه ــط و س محی
ــدار  ــاری پای ــر معم ــای وی ب ــات و پژوهش ه مطالع
متمرکــز اســت و تاکنــون مقــاالت بســیاری را در 
ایــن زمینــه بــه چــاپ رســانده اســت. از جملــه آثــار 
ــه کتــاب »سیســتم های  ــوان ب پژوهشــی ایشــان می ت
بــام ســبز« اشــاره کــرد کــه بــا همــکاری دکتــر حیــدر 
جهان بخــش ترجمــه و در دســت انتشــار اســت.
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پیش گفتار مترجمان
کتاب ساختمان ســــبز اثر ارزنده پروفسور فرانسیس دی. کی. چینگ، اســتاد مطرح جهانی در رشته معماری 
است که تاکنون ترجمه آثار متعددی از وی در ایران منتشــــر شده و نزد متخصصین ایرانی بسیار شناخته شده 
است. موضوع کتاب بر جریانی عظیم و تأثیرگذار بر محیط متمرکز است که به عنوان رشته ای تخصصی و نوین 
مطرح می باشد. هدف و رویکرد این جنبش، کاهش قابل توجه اثرات زیست محیطی ساختمان هاست تا عالوه بر 
محیط بیرونی، محیط سالم داخل ساختمان ها را فراهم نماید. کتاب حاضر می کوشد تا به معرفی این رشته و بررسی 
انواع مفاهیم اساســی در طراحی و ساخت و ســاز سبز بپردازد و نیز راهنمایی برای متخصصان فعال در این زمینه 
باشد. ساختمان ســبز کمابیش پاسخگوی افرادی است که نگرانی آن ها همواره در مورد مسائل زیست محیطی از 
جمله تاثیرات اقلیمی، انتشار کربن، فشار ازدیاد جمعیت شهرها و تخلیه منابع طبیعی، رو به فزونی است. همچنین 
یک منبع پایه و مناسب برای مطالعه، طراحی و احداث ساختمان های سبز است که بسیاری از اصول مهم طراحی 
این ســاختمان ها را توضیح داده و آخرین راهبردها برای گسترش دانش مخاطب در زمینه ساختمان سبز را ارائه 
می کند. بر این اساس، کتاب پیش رو می تواند برای اهداف پژوهشی و یا بعنوان منبع راهنمای طراحان، کاربران و 
متخصصان و گروه های اجرایی مورد استفاده باشد. مباحث کتاب با بررسی اهداف و تعریف ساختمان های سبز 
آغاز می شود و با تأکید بر ضرورت کاهش انتشار کربن ناشــی از مصارف ساختمانی و مقابله با اثرات تغییرات 
آب و هوایی ادامه یافته و  انواع کدها، استانداردها و دستورالعمل ها را معرفی می نماید و بیان می دارد که هر یک از 

آنها پیش نیاز اجرای ساختمان های سبز است.

تصاویر کتاب در ارتباط با اصول و مباحث راهنما برای طراحی ساختمان سبز و ساخت و ساز با دقت آمده است. 
عالوه بر آن بهترین شیوه های انعطاف پذیری متخصصان برای طراحی و ساخت ساختمان های سبز و تحقق رویای 
مالکان مطرح شده اســت. در نهایت، ارائه راهکارهای طراحی و ساخت ساختمان های سبز و چگونگی آن برای 
رسیدن به اهداف اصلی این ساختمان ها مورد هدف بوده است. اگرچه به خواننده توصیه می شود که از روش های 
بکار رفته در این کتاب بعنوان ابزار استفاده نماید اما یک ساختمان نیاز ندارد که از تمام روش های معرفی شده برای 
سبز شدن پیروی کند. زیرا بسیار دشوار خواهد بود که تمام روش ها را در ساختمان های سبز در نظر گرفت و بهتر 
است تالش متخصصان بجای تمرکز بر ابزارآالت و راهبردهای حرفه ای، بر ایجاد گزینه های الزام آور و ضرورت 
طراحی و احداث ساختمان های سبز با راندمان باالتر باشد. به هر حال، اجرای هدفمند ساختمان سبز )از بیرون تا 
داخل آن(، اعم از جامعه، سایت و فرایند تعیین ویژگی های روشنایی، سرمایش و گرمایش و به ویژه پوسته های 
آن و نیز حفاظت از منابع آبی، حفاظت از کیفیت محیط داخلی، حفاظت از مواد و انرژی های تجدیدپذیر، از دیگر 

موضوعات مربوط به تحقیق در این زمینه است. 

 بی تردید انتشار این ترجمه بدون همراهی آقای مهندس مهدی آتشی، مدیر مسئول محترم انتشارات کتابکده کســری
 و فعالیت های تخصصی ارزنده و دقیق و نیز نگاه عمیق وی به ضرورت گســترش منابع علمی در زمینه معماری، 
میسر نمی شد؛ عالوه بر قدردانی صمیمانه از تالش مؤثر ایشان، از سرکار خانم مهندس کتایون یوسفی که عهده دار 
ویراستاری ترجمه و مطابقت آن با متن اصلی بوده  و با دقتی ستودنی به این کار را به سرانجام رساندند، قدردانی 
می شــود. از همراهی مؤثر آقــای دکتر حمید یزدانی که در انتخاب کتاب و آغاز مراحل آماده ســازی آن یاریگر 
مترجمین بودند، همچنین از سرکار خانم خانم دکتر زهرا مروستي کمال تشکر و سپاسگزاری را دارد.  امید است 
این کتاب بتواند نقش موثری در گسترش و انتقال دانش تخصصی در زمینه  ساختمان سبز را فراهم کرده، زمینه های 

بومی سازی این دانش را مهیا نماید.

حیـدر جهان بخش- کانیـا کریم بیـگی
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1
مـقدمـه

در طول مدت زمانی کوتاه، رشــته های برنامه ریزی، طراحی و ساختمان سازی با مباحثی پویا مرتبط با پایداری و 
ساختمان سبز گره خورده اند. ما به مرور در آتلیه های طراحی و کارگاه های ساختمانی به سمت به اشتراک گذاشتِن 
اهداف، اســتانداردها و حتی زبان جدیدی پیش می رویم و یادگیری مفاهیم و روش های این زبان جدید زندگی 
حرفه ای بســیاری از ما را پربارتر کرده اســت. اما برای دیگران ممکن است این سؤال مطرح باشد که این اتفاق 

چگونه رخ داد و موضوع اصلی این بحث چیست؟

پایداری به معنی آن است که وعده  ماندگاری را بدهید: ساختمان هایی با عمر مفید و طوالنی، انرژی تجدیدپذیر، 
جوامع پایا. ساختمان سبز وعده پایداری را به واقعیت تبدیل می کند.

آنچه به موازات وعده های پایداری قرار داشته و حتی برای تحقق آن ها تالش می کند، هشدار جدی دانشمندان در 
رابطه با خطرات زیست محیطی است؛ خطراتی که حتی با مشاهده ای ساده می توان آن ها را به وضوح دید. طفره 
نرفتن از این خطرات و مواجه شدن با آن ها، پرداختن به آن ها به شکل جمعی و توسعه راهبردهایی برای مقابله 
با آن ها، به ما قدرت می دهد. در نهایت، شاید نوید مهم پایداری همین باشد: انگیزه ای برای توجه به چالش های 

زیست محیطی و یافتن راهکارهایی برای غلبه بر آن ها.
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پایـداری امـروزه نـه بـه عنوان یـک رویکـرد در طراحی و سـاخت بلکه بـه عنوان 
یک ضرورت جدایی ناپذیر در تمام شـئون زندگی بشـر مطرح اسـت و متخصصین 
رشـته های گوناگـون، در حـال بسـط مفاهیـم پایـداری در حـوزه تخصصـی خـود 
هسـتند. طراحان در سطوح مختلف درحال توسـعه راهکارها و ابزارهای طراحی اند 
تا آنچه قرار اسـت سـاخته شـود با بیشـترین کارایـی، کمترین تاثیر نامطلـوب را در 
محیط گذاشـته و کمترین فشـار را به منابع محدود طبیعی وارد نماید. اسـتانداردهای 
بین المللـی گوناگـون سـعی در تعریف و تعییـن حداقل ها برای پروژه هـا می نمایند. 
در سراسـر جهـان، نهادهـای ملـی و محلی بـا درک اهمیت موضوع، به سـرعت در 

حـال هماهنگ سـازی این اسـتانداردها با شـرایط محلی اند.
هرچنـد درک ایـن ضـرورت کمابیـش در ایران در میـان دسـت اندرکاران حوزه های 
مختلـف آمـوزش و پژوهـش، مدیریـت و برنامه ریـزی، فضـای حرفـه ای و حتـی 
سـرمایه گذاران اتفاق افتاده اسـت و شـاهد تالش هایی برای توسـعه مفاهیم پایداری 
و ساخت و سـاز سـبز به ویـژه در یک دهه گذشـته بوده ایـم، اما تا رسـیدن به نقطه 
مطلـوب راهـی طوالنـی پیش روسـت. از جمله یکـی از اساسـی ترین و پایه ای ترین 
اقدامـات الزم، آشـنایی بـا منابـع علمی بـه روز و تدوین ادبیات تخصصـی و توافق 
متخصصیـن بر یک زبان فنی مشـترک اسـت که توسـط آن بتوان مفاهیـم را نهادینه 

و دسـتاوردهای فنـی و علمـی را بـا این زبان مشـترک عرضه نمود.
کتاب »سـاختمان سـبز بـه زبان تصویـر« کـه مولـف آن در میان جامعـه معماری 
ایـران نام آشناسـت، انواع مفاهیم بنیادین در طراحی و ساخت و سـاز سـبز را کاوش 
کـرده و رهنمودهایـی را بـه زبان تصویـر در اختیار متخصصان قـرار می دهد. در این 
کتـاب، همانطـور کـه نویسـنده آن می گوید »کنکاش روش مندی از طراحــی سـبز 
را بـا حرکـت از بیـرون بـه درون تجربـه خواهیم کـرد: از جامعه محلی و سـایت به 
الیه های مختلف پوسـته سـاختمان و سـپس بررسـی تاسیسـات و تجهیزات شامل 
نورپـردازی، سـرمایش و گرمایـش و دیگـر موضوعات مرتبط همچـون حفظ آب، 
تضمیـن کیفیـت محیـط داخلی، حفـظ مـواد و مصالـح و انرژی هـای تجدیدپذیر.«
همچـون سـایر آثـار نویسـنده، زبـان تصویـر نقـش مهمـی در انتقـال، درک و ثبت 
مفاهیـم نـزد مخاطـب ایفا می نماید که وجه تمایز آن نسـبت به سـایر منابـع بوده و 
یکـی از نقـاط قـوت و اهمیـت این کتاب اسـت. از سـوی دیگر کتـاب دربرگیرنده 
بیشـتر مفاهیـم پایـه و اساسـی مطرح در ایـن حوزه اسـت؛ از این رو تمامـی افراد و 

نهادهـای مرتبـط بـا حوزه سـاختمان را مخاطـب خود قـرار می دهد.
ترجمه این کتاب عالوه بر فراهم سـازی بسـتر مناسـب برای اسـتفاده دانشـجویان و 
آمـوزگاران، طراحـان و سـازندگان، مدیـران و برنامه ریـزان و دیگر دسـت اندرکاران 
ایـن حـوزه، قدمـی مهـم در شـکل گیری زبـان فنی متناسـب اسـت؛ به ویـژه اینکه 
ترجمـه پیش رو شـامل واژه نامه و نمایه کامـل از لغات و اصطالحات فنی به کار 
رفتـه در کتـاب اسـت کـه می تواند مورد اسـتفاده دیگر پژوهشـگران نیز قـرار گیرد.
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همــراه بــا واژه نامــه فارســی و نمایــه اصطالحــات تخصصــی

معمـاری

■دامنــه وســیع مخاطبین ایــن کتاب و محتــوای مؤثر 
در ارتقــاء دانــش فنی در ســطوح آموزشــی، پژوهشــی، 
ــب  ــزی، موج ــت و برنامه ری ــه ای، مدیری ــاالن حرف فع
شــد کــه ایــن ترجمــه پیــش از انتشــار مــورد ارزیابــی 
ــی و  ــی، آموزش ــمی، خصوص ــف رس ــای مختل نهاده
پژوهشــی قــرار گرفتــه و از حمایــت معنــوی معاونــت 
محترم ســاختمان و مســکن وزارت راه و شهرسازی، 
قطــب علمــی فنــاوری معمــاری دانشــگاه تهــران 
ــط و  ــعه محی ــی توس ــز پژوهش ــن مرک و همچنی

ســکونتگاه هــای انســانی برخــوردار گــردد.

انتشــارات کتابکــده کســری ضمــن قدردانــی از 
ایــن همراهــی و حمایــت، در تــاش اســت بــا توســعه 
همکاری هــای علمــی مســتمر بــا ارگان هــای رســمی، 
ـ پژوهشــی و نهادهــای خصوصــی  مؤسســات آموزشی 
فعــال در بخش هــای مختلــف حرفــه ای، هرچــه 
بیشــتر در جهــت تولیــد و ارائــه محتــوای متناســب بــا 

نیازهــای علمــی و فنــی مخاطبیــن گام بــردارد.

■دکتــر حیــدر جهان بخــش؛ عضــو هیئــت علمــی 
گــروه معمــاری دانشــگاه پیــام نــور، دکتــری معمــاری 
ــزی و  ــا گرایــش »برنامــه ری خــود را در ســال1389 ب
ــم و  ــگاه عل ــدار« از دانش ــی پای ــی طراح روش شناس
صنعــت ایــران دریافت کرده اســت. وی از ســال 1375 
تــا کنــون مــدرس دانشــگاه های مختلــف کشــور بــوده 
و طرح هــا، پژوهش هــا و پایان نامه هــای بســیاری را 
ــی نمــوده اســت. ایشــان در حــال  ــت و راهنمای هدای
حاضــر مســئولیت کمیســیون محیــط زیســت انــرژی 
ســازمان نظــام مهندســی تهــران را عهــده دار و  عــاوه 
ــه  ــاالت متعــددی را در زمین ــرآن ســخنرانی ها و مق ب
تخصصــی معمــاری پایــدار، معماری ســبز و انــرژی در 
معمــاری ارائــه داده اســت. ازجملــه کتــب تخصصــی 
انــرژی در معمــاری و  وی می تــوان از »مدیریــت 
شهرســازی« و »مقدمــه ای بــر مدیریــت انــرژی و منابع 

آب هــای جــاری در طراحــی شــهری« نــام بــرد. 

ــم بیگــی؛ کارشــناس ارشــد معمــاری،  ــا کری ■کانی
مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر مرکز پژوهشــی توســعه 
ــور  ــت. مح ــانی اس ــای انس ــکونتگاه ه ــط و س محی
ــدار  ــاری پای ــر معم ــای وی ب ــات و پژوهش ه مطالع
متمرکــز اســت و تاکنــون مقــاالت بســیاری را در 
ایــن زمینــه بــه چــاپ رســانده اســت. از جملــه آثــار 
ــه کتــاب »سیســتم های  ــوان ب پژوهشــی ایشــان می ت
بــام ســبز« اشــاره کــرد کــه بــا همــکاری دکتــر حیــدر 
جهان بخــش ترجمــه و در دســت انتشــار اســت.


