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 پيام رييس شوراي راهبردي همايش

 

بدون شك برخورداري از دانش كافي شرط الزم جهت انجام هر عملي در شكل 

صحيح آن مي باشد. مديريت يك شهر نيز چنانچه مستحضر به دانش كافي و در 

شكست نتيجه عمل صحيح باشد در مظان موفقيت و در غير اينصورت محكوم به 

 خواهد بود .

ولين اداري شهر ه مديريت شهر مرجع خود را در ميان مسوگر چه در نگاه اول واژ

ولين اداري شهر اركان مديريت شهر عالوه بر مسوپيدا مي كند ولي به واقع 

مشاوران طراح و مهندسين مجري را نيز در برمي گيرد. بدين ترتيب انتظار از 

د شد مگر اينكه سه گانه مدير، طراح، مجري مديريت موفق بر شهر محقق نخواه

ف مديريت افي برخوردار باشند. از جمله وظايدر حوزه هاي تخصصي از دانش ك

شهر در وجه عام آن، مديريت نظام ساخت و ساز در شهر  است و به نظر مي رسد 

كليه مقوالت مرتبط با ساخت و ساز از وجوه زيبايي شناسانه تا مباحث فني در 

نيازمند برخورداري از دانش كافي نزد متخصصين مي  ، ماري و شهرسازيحوزه مع

شكل دهنده به  ،باشند و چنانچه مصالح را عنصر سازنده معماري و در وجه كالنتر

شهر بدانيم لزوم توجه به بسط دانش فني در حوزه مصالح روشن خواهد شد. نظر 

 ،ند با نهاد شهرداري استبه اينكه مسئوليت اتفاقاتي كه در شهر بوقوع مي پيوند

بلكه ضروري به نظر مي رسد تا مديريت شهري اقدام به برداشتن گامهاي  ،منطقي

 عملي در جهت ارتقاء دانش مديران، مشاورين و مجريان در حوزه مصالح بردارد.

در راستاي سياستهاي حمايتي خود از  ،بدين ترتيب سازمان زيباسازي شهر تهران

عملي،  در همكاري با پژوهشكده معماري بومي دانشگاه يزد اقدام  –مباحث علمي 

 به برگزاري اولين همايش ملي مصالح، شهر، معماري نمود.

عملي همايش  –اميد است ضمن بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي علمي 

حاضر، شاهد برگزاري همايش هاي بعدي در اين زمينه باشيم تا انشاءاله  جامعه 

به تبع آن شهر تهران به عنوان مركز ايران اسالمي از بركات اين دانش  حرفه اي و

 افزايي بهره مند شوند.

 

 سيد محمد جواد شوشتري 

 مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران
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 مقدمه

به نظر مي رسد حد فاصل شهري بي نظم و قانون در مسير رشد و شهري ايده آل، 

شهرسازان در آن تالش مي كنند، تالشي در جهت فاصله اي است كه معماران و 

سامان بخشيدن به امر رشد شهرها بر پايه اصولي از زيبايي شناسي، فن معماري و 

علم شهرسازي تا در نهايت سيماي شهرها تركيبي موزون، با هويت، خوانا و 

 همخوان با حداكثر استانداردهاي فني ساخت و ساز باشند.

ت مطلق در به كارگيري مصالح مصرفي در ساخت ابنيه يدودروزگاري به دليل مح

سيماي شهرها تركيبي موزون و خوانا داشت و از  –اعم از مسكن و غيره  –شهري 

طرفي به دليل رابطه ذاتي كه ميان مصالح مصرفي و توان محيط پيراموني در 

 هويت عنصر الجرم سيماي شهر هاي ما بود. ،تأمين مصالح وجود داشت

ز به دليل تنوع مصالح در اختيار طراحان از يك طرف و عدم توجه به ليكن امرو

كه در  هستيمبوم در طراحي ابنيه، شاهد تنوع لجام گسيخته معماري هايي 

مجاورت هم و نه در موانست با يكديگر سيماي شهرهاي ما را مي سازند ، امري 

معماري  كه بخودي  خود مي تواند تعبير به بحران شود. شهرها حاصل تجمع

هايي هستند كه خود حاصل پيوند با ربط و بي ربط مصالحي اند كه در درجه اول 

در صورت متعالي خود، مي توانند موجد معنا براي  ليجسم معماري را مي سازند و

 بناها باشند.

معماري هاي متعالي گرچه در صورت، حاصل تجمع و پيوند تعدادي مصالح در 

آنها حاصل نشده اند. چنين معماري  يز جمع جبرحجم و تيراژ مشخص اند ولي ا

ها حاصل همنشيني هوشمندانه، بلكه عاشقانه عناصري هستند كه هر كدام 

خردمندانه و حكيمانه وجود، ماهيت و قابليت خود را در راستاي تحقق هدفي 

 متعالي به اشتراك گذاشته اند.

بنابراين شناخت وجود، ماهيت و قابليت مصالح براي يك طراح حكم اصول را 

 حتي تقليد پذير نمي باشد.كه داشته و شايد به جسارت بتوان گفت 

باور به اهميتي چنين براي مصالح در نسبت با معماري و به تبع آن شهر، ما را بر 

لي مصالح، شهر، آن داشت تا با تعريف، برنامه ريزي و طراحي اولين همايش م

معماري اين موضوع را جهت بحث پيرامون وجوه مختلف آن به عقل جمعي 

بسپاريم و اميد داشته باشيم تا با كاربردي كردن نتايج حاصل از تراوشات هم 

افزوده اين عقل جمعي، قدمي در جهت ارتقاء دانش عمومي و تخصصي مصالح در 

 باشيم. حوزه طراحي در مقياس معماري و شهر برداشته

همايش در شش محور تعريف و تالش شد در اين  ،در راستاي تحقق اين هدف

ي تا طراحي و لمشش محور از حوزه تئوري و آموزش مصالح در محيط هاي ع
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در كشور، از ديروز تا  ياجراء در حيطه عمل و نيز عرصه توليد مصالح ساختمان

 ه شود.هنوز، در مقياس معماري و شهر به مقوله مصالح پرداخت

چكيده مقاله در محورهاي شش گانه  340بر اين اساس دبيرخانه علمي همايش 

چكيده را مورد پذيرش قرارداد كه در كتابچه حاضر  185دريافت و پس از ارزيابي 

پيش روي خوانندگان گرامي قرار دارد. در پايان ضمن سپاس از درگاه بزرگ 

يب كرد، از كليه بزرگواراني كه معمار هستي كه توفيق حركت در اين مسير را نص

در بخش هاي مختلف، امكان برگزاري اين همايش را فراهم كردند صميمانه 

 اري مي نمايم.زسپاسگ

 

 رضا شكوري

 دبير علمي همايش 
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 نظام آموزش عالي رشته معماريايگاه شناخت مواد و مصالح در ج

 )مطالعه موردي (نقش درس شناخت مواد و مصالح در دانشكده معماري يزد

 

 1حسين مهدوي پور

 

 

نزديك به سه دهه از آموزش رشته معماري بر اساس سرفصل ستاد انقالب فرهنگي كشور مي گذرد 

 توان حرفه اي دانش آموختگان يكي از ويژگيهاي بارز سرفصل فوق تعريف دروسي كه متناسب با

دروس فني بخصوص دروس شناخت مواد و مصالح و عناصر و  طراحي معماريمانند دروس  معماري

را در نظام آموزش معماري (بر اساس سرفصل) را  فوقهدف اصلي وجود درس . مي باشد است جزئيات

توانا در مرحله دوم و  اي ساختاز مصالح و تكنيكهدانشجويان و شناخت ي يآشنا در مرحله اولمي توان 

پروژه هاي معماري و استفاده مناسب از مصالح و تكنيكهاي در طراحي  طراحي نمودن دانشجويان جهت

تهاي حرفه اي ه دانشجو با مسايل اجرايي و قابليو در مرحله سوم آموزش مهارتهاي ساخت و ساز و مواج

دهه و رويكردهاي متفاوت دانشكده ها و اساتيد  ذكر كرد ولي با توجه به تجربيات آموزشي در اين سه

دهنده اين است كه  نشان 2و  1فني بخصوص دروس شناخت مواد و عناصر و جزئياتدر ارائه درس 

درس فني يا در نظام آموزش رشته معماري تعريف نشده است و لزوم بازنگري  آموزش دروس فوقهنوز 

شناخت مواد ارائه درس  هاي در رشته معماري وجود دارد در اين مقاله با توجه به تجربه مرتبطدروس 

 دوره كارشناسي در دانشكده معماري دانشگاه يزد و اهداف سرفصل و دروس عناصر و جزئيات مصالح

 آموزش درس شناخت مواد و مصالحرشته معماري در تربيت معماران كارآمد و قابل به معرفي جايگاه 

كه در نظام اموزش عالي رشته معماري  "و بر اساس پرسش اصلي مقاله . ر رشته معماري مي پردازدد

آموزش دروس فني توجه و شكل مواجه با درس  بر اساس ضرورتبراي تربيت معماران خوب و كارامد 

و عناصر "و  "شناخت مواد و مصالح"دروس يا به عبارتي . شناخت مواد و مصالح چگونه بايد باشد

چه نقشي مي  در نظام آموزش عالي رشته معماريجهت تربيت معماران كارامد  "2و1جزئيات معماري 

به بيان ديدگاهها مي پردازد و در نهايت به معرفي راه حلها و پيشنهاداتي در  ". د داشته باشدنتوان

 . محدوده سئوال تحقيق پرداخته مي شود
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 تأملي بر روشهاي آموزشي دانشجويان معماري با مصالح و فرآيند ساخت و ساز

 

 2زهرا ملك پور، 1زينت سليمي

  

  

آغاز و در نهايت به زبان ماده ، شهرسازي و يا اصوالً خلق هر اثر از بعدي فرامادي به نام ايده، معماري

زبان بيان ايده اوليه ذهني است؛ و ايده ذهني آن زمان مفيد فايده ، مصالحدر حقيقت ، بيان مي شود

خواهد بود كه با دانش اجرا از بطن شكلگيري همراه باشد؛ و در واقع مسيري متصل و پيوسته از بدو 

 . شروع بين آندو وجود داشته باشد

در انتقال علم شناخت و  نقش مهمي، اي به مهندسين دانشگاهها به عنوان اولين مراكز آموزش حرفه

 . استفاده از مصالح به دانشجويان را بر عهده دارند

عناصر ، اين علم را در قالب دروس شناخت مواد و مصالح ساختماني، دانشجويان معماري، از ديرباز

تحت آموزشهاي تئوري ، متره و برآورد و طراحي فني، بتن، فوالد، در سالهاي باالتر، وجزئيات ساختماني

 . اند نهايتاً نمايش عكس و اساليد و يا بازديد كارگاهي فراگرفتهو 

است؛ در  هاي عملي كرده التحصيالن را مجبور به گذراندن دوره فارغ، در بازار كار، اين علم اندك

 . بررسي جامعي از اين علم ارائه نكرده است، حاليكه حتي مقررات ملي ساختمان هم

كاربرد مصالح با زيبايي بيشتر و ، سازي سبك، سازي ط جديد ساختمانبا توجه به شراي، نظر ميرسد به

، پيشنهاد ميگردد، در كنار سرفصلهاي قديمي وزارت علوم، دوام باالتر و در نظر گرفتن صرفه اقتصادي

ورك شاپ هاي عملي و ارتباط بيشتر واردكنندگان و كارآفرينان و در واقع ارتباط بيشتر صنعت با 

هدف سوق دادن دانشجويان رشته معماري به سمت دروس عملي و آميزش علم و تجربه در با ، دانشگاه

 . جهش بزرگي در يادگيري دانشجويان ايجاد كند، كنار هم

به بررسي ، تا بيان مختصري از روش هاي رايج آموزش در دانشگاهها، سعي برآن بوده، لذا در اين مقاله

پرداخته و در نهايت راهكارهاي مناسبي ، شجويان و كارشناساندان، نقاط ضعف و قوت آن از نظر اساتيد

 . را در اين زمينه ارائه گردد
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                   Salimi.zinat@gmail.comمدرس دانشگاه ، ارشد معماري دانشگاه علوم و تحقيقات تهرانكارشناسي  

٢
    mohadese.malekpour@gmail.com مدرس دانشگاه ، كارشناسي ارشد معماري دانشگاه هنر تهران 
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 نسبت روند طراحي و شناخت استعدادهاي مصالح

 كارشناسي معماريمطالعه موردي : درس كارگاه مصالح و ساخت در دوره 

1سين پورمهدي قائم مقاميح
 

نوشتار حاضر سعي دارد تمرين هاي ارائه شده توسط نگارنده در بعضي دانشكده هاي معماري كشورمان 

براي درس كارگاه مصالح و ساخت كه مبتني بر بهانه ساخت بعضي از اجزاي معماري در خدمت هدف 

 . يين و تحليل نمايدشناخت استعدادهاي مصالح قرار مي گيرد را تب

با . انگيزه تجربه تمرين هاي مذكور دوري از فاصله اي است كه امروزه ميان طراحي و ساخت وجود دارد

در نظر گرفتن ظرف زماني براي درس كارگاه مصالح و ساخت سعي بر اين است كه اين درس بستري 

 . براي توجه به كوتاه كردن اين فاصله در آينده باشد

ري در اين درس در قالب مثالهاي قابل درك و آشنا براي دانشجويان تازه وارد به معماري از اجزاي معما

، به طور خاص در دانشكده معماري دانشگاه يزد. انتخاب مي شود. . . پانل و، مصاديقي همچون نيمكت

خانه هاي  نيز به علت استقرار دانشجويان در مجموعه اي از. . . اجزايي همچون قطار بندي و مقرنس و

جزء اجزاي آشناي معماري براي دانشجويان ، سنتي بافت قديم يزد به عنوان محل دانشكده معماري

 . محسوب مي گردند

دانشجويان براي موضوع مورد طراحي به بررسي قابليت هاي مصالح مختلف در جهت نزديك شدن به 

. در معماري ممارست مي ورزند نتيجه قابل اعتنا در ساخت و قابل استفاده در قالب يك جزء كوچك

نسبتي كه ميان روند طراحي و ، هدف از اين تمرين ها آن است كه دانشجو در روند يك تمرين

 . استعدادسنجي مصالح وجود دارد را درك كند

به نظر مي رسد نتيجه روند آموزشي مذكور آن است كه اگر در روندي كه دانشجو طي مي كند قابليت 

نسبتي كه وي در جريان تمرين ادراك ، عات ديگر معماري وجود داشته باشدضوتعميم موضوع به مو

 . نموده است قابليت تعميم در حوزه طراحي معماري را خواهد يافت
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 1ساختماني بر درس طراحي معماريبررسي تحليلي ميزان اثرگذاري درس مصالح 

 

 2شيدا گهروسي ، 1سيد محسن موسوي

 

 

 

پژوهش حاضر با . جايگاه شناخت ويژگيهاي مصالح در فرايند طراحي معماري بسيار حائز اهميت است

هدف بررسي ميزان اثرگذاري درس مصالح ساختماني بر دروس طراحي معماري و پيدا كردن روشهايي 

جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان درس . بيشتر بين اين دروس انجام شده استبراي ايجاد تعامل 

ميزان توجه اساتيد به مصالح ساختماني مورد نياز . در دانشگاه مازندران مي باشند 1طراحي معماري 

، طرح در فرآيند طراحي و ميزان بهره گيري دانشجويان از دانش كسب شده در درس مصالح ساختماني

نتايج پژوهش حاكي از وجود يك رابطه . شاخصه هاي مهم واكاوي اين موضوع مي باشنداز جمله 

معنادار بين نحوه آموزش درس مصالح ساختماني با ميزان توجه دانشجويان به انتخاب مصالح در فرايند 

 طراحي و همچنين وجود رابطه اي بين شناخت نسبي دانشجويان از مصالح با ميزان ارزيابي اساتيد مي

همچنين يافته ها حاكي از آن است كه هر چقدر درس مصالح ساختماني براي دانشجويان . باشد

كاربردي تر ارائه گردد و همينطور در دروس طرح معماري به مسائل اجرايي بيشتر پرداخته ، معماري

يي تر شود؛ اهداف اين دو درس بيشتر نهادينه خواهد شد و طرحهاي معماري طرحهايي واقعي تر و اجرا

 . خواهد بود
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 دانشجوي كارشناسي معماري دانشگاه مازندران 
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 آسيب شناسي آموزش مصالح ساختماني در دانشگاهها 

 سال آموزش معماري در ايران 70در بازخواني 

 

 1رضا شكوري

 

آن حاكي از نوعي پيوستگي ذاتي ميان مصالح مطالعه معماري سنتي ايران در بررسي آثار به جامانده از 

متافيزيكي ، و معماري هاي مذكور مي باشد كه خود بيانگر فهم باالي معمار از قابليت هاي فيزيكي

دهه  8كه مطالعه و بررسي آثار معماري معاصر ايران طي  ستدر حالياين  ،فرمي و فني مصالح است

آمديم نقش محوري و بنيادين مصالح در شكل گيري گذشته بيانگر اين نكته است كه هرچه جلوتر 

آماده ، معماري ها كمرنگ تر شده و بعضا معماري در بي تفاوتي كامل نسبت به مصالح سازنده خود

 . پذيرفتن هر مصالحي بر خود مي باشد كه خود به نوعي حاكي از تقليل دانش معماران از مصالح است

ري اقدام به كه نظام آموزشي كشور در قالب تاسيس مدارس معمااتفاقا اين دوره مصادف با زماني است 

مقايسه تطبيقي ميان عمل معماران سنتي با نحوه تربيت آنها . كرده نموده استآموزش معماران تحصيل

ذهن جستجو گر را ، با عمل معماران تحصيلكرده و  نحوه آموزش آنها در مدارس معماري، در كارگاه

و كافي نظام آموزش معماري جديد در آموزش شناخت مواد و مصالح متوجه عدم كارايي الزم 

 . ساختماني و تبيين جايگاه آن در فرايند طراحي و اجرا مي كند

سيب شناسي نحوه آموزش شناخت يران به آدهه آموزش معماري در ا 7لذا اين مقاله در بازخواني 

و در نهايت راهكارهايي را . امروز مي پردازدمصالح ساختماني به دانشجويان معماري ديروز و معماران 

 . براي بهبود نحوه آموزش كاربردي مصالح در امر طراحي ارائه خواهد داد
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 با تكيه بر ادراك غير بصري مصالح، طراحي و آموزش معماري

 1آرزو منشي زاده

 

در انتخاب و  و تمركز غالب معماران بر جنبه هاي بصري طراحي در پروژه هاي مختلف معماري تجربه

 ،مخاطبجامع در حوزه روانشناسي محيط و شناخت  باعث شده كه -جمله مصالح از -تركيب اجزاي بنا

ه ن، اين رويكرد جز در معدودي از كاربري هاي خاص. مورد نقد واقع شوندهمواره ي متخصصين از سو

تكنيك هاي كامال ابزارها و بواسطه ، ارائه ايده طرح سازي و بلكه در عينيت، حتنها در فرآيند ذهني طرا

 . اتفاق مي افتد. . . ، راندو، طراحي، دياگرام، بصري همچون اسكيس

عمدتا در يك فرايند ، به كار ميرود در فرآيند طراحي تا اجرا،  انتخاب مصالحي كه براي تحقق طرح

جزيي از فرآيند طراحي  ،مصالحانتخاب ، هرچند براي برخي معماران، برگشت صورت مي گيرد رفت و

ولي حتي اين رويكرد ، نقطه شروع و حتي ديكته كننده كانسپت اصلي طرح ست و براي برخي ديگر

سطوح و ميان حسي  پيچيده حسي با سيستمكه  ادراك استفاده كنندهسنجش  نمي تواند دوگانه نيز

،  به يك بعد ادراكي تنزل داد يا منظور نمودن آن مورد  ارزيابي قرار ميدهدو فضاي معماري را  محيط  

 . نمودبه مراحل آخر طراحي موكول را 

با مروري به نوع ارائه و آموزش درس شناخت مصالح ساختماني از فضاي حرفه اي،  در يك پالن عقب تر

كه تكيه بر موضوعات فني و ويژگيهاي  رسيده اين نكته ميتوان ب، و دروس وابسته به آن در دانشگاهها

ذهن دانشجويان و بالطبع معماران آينده را ، فيزيكي مصالح كه عمدتا از حيطه بصري فراتر نميرود

و به ساير حواس همچون بويايي،  نمودههدايت ، بصورت تك بعدي بر جنبه هاي بينايي و ظاهري مصالح

 . ميان حسي آنها، بي تفاوت عمل كرده استو ارتباط . . . شنوايي، المسه

 با نگاهي به نقص موجود در نظام آموزشي بر اهميت و تبيين شاخصه هايدر وهله اول لذا اين مقاله 

مي  د داشتنخواه بازه اي فراتر از ادراك بصريعمال كه  "مصالحشناسي يي زيبا"در حوزه ادراكي 

صالح بكار رفته در سطوح م مرتبط با اين شاخصه هاپردازد و در وهله دوم به مصاديق آموزشي متكي بر 

نتيجتا رفتار  و  حواسدر نقش محرك محيطي ظاهر ميشوند و بر برانگيختگي  كه )(كف و جداره ها

 . اشاره مي كندتاثير گذارند،   مخاطب

 

 

 

 

   مخاطبادراك  ، هاي غير بصريشاخص ، مصالح، : آموزشواژگان كليدي

                                                           
١
  a.monshizade@gmail.comدكتراي معماري، دانشگاه گرونوبل، پژوهشگر   



 

 



 

 

 نقش مصالح در ساخت منظر شهري



 

 

 

٩ 

 

 عناصر و الگوهاي طبيعي در منظر شهري 

 

 1رضا سيروس صبري

 

شهري با طبيعت شهرهاي امروزين پس از انقالب صنعتي روي به توسعه و ايجاد رابطه ميان انسان 

وضعيت بهداشت و آلودگي هاي محيطي تاثير مستقيم در سالمت و كارآئي شهروندان مي . نمودند

اولين پارك هاي شهري بيش از صد و پنجاه سال پيش به منظور ايجاد رابطه ميان فرهنگ و . گذاشت

المستد و بر اساس نياز طبيعتي كه به گفته فردريك الو ، شهر به عنوان تبلور كالبدي فرهنگي با طبيعت

اين الگوي پارك شهري در كليه . فطري انسان ها به صورت بكر مورد نظر است را ميسر مي سازد

از اين زمان جايگاه طبيعت به عنوان رويكرد اصلي در طراحي منظر شهري . شهرهاي جهان تسري يافت

 . تثبيت شد

ش بر روي عناصر طبيعي در شكل گيري منظر امروزه نيز با توجه به زندگي مردم در شهرها بيش از پي

جنس و طرحواره . هنر محيطي نيز در رابطه ميان فرهنگ و طبيعت شكل گرفت. شهري تاكيد مي شود

مباحث مطرح شده . عناصر منظر شهري همواره در رابطه اي تنگاتنگ بوده و از طبيعت الهام گرفته اند

نقش طبيعت بكر در ، سنترال پارك نيويورك، شهريدر اين ارائه به حيطه هائي مانند: پارك هاي 

و انتخاب عناصر ، تاثير الگوهاي طبيعي در ساخت منظر شهري، هنر محيطي، طراحي منظر شهري

 . منظر شهري در رابطه ميان مصالح و طرحواره را مورد توجه قرار مي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصالح و طرحواره، ر محيطيهن، پارك هاي شهري، منظر شهري، : عناصر طبيعيواژگان كليدي

                                                           
1
 crsabri@hotmail.comاستاد دانشگاه سيستم ايالتي كاليفرنيا و شهيد بهشتي  
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شهري منظر به بخشي هويت در ساختماني مصالح نقش بازشناسي  

 

 2نسرين صفري، 1آذين باقرنيا

 

 

معاني مي باشد كه هر روزه در برابر  و ها نشانه، از تصاوير متداوم و مجموعه اي متغير شهري منظر

 بدون و واسطه بي و ادراكي قرائت امكان، نمادين وجه ديدگان اهالي شهر قرار گرفته كه مشاهده اين

 حيات هاي نشانه ادراك در ايراني انسان، معاصر روزگار در. مي آورد وجود به شهر اهالي براي تفسير را

معماري ايراني در دوره معاصر تحت  كه چرا، است گشته دچار بحران شهري منظر از خود هويت و

به طور اجتناب ناپذيري تغير ، ساختماني سنتي به مدرن تأثير عوامل متعددي از جمله تغيير روش هاي

يكي از مهم ترين اجزاء . شكل داده و از درونگرايي سنتي به برونگرايي مدرنسيتي سوق پيدا كرده است

نماهاي اصلي آنها از طرف خيابان ها و معابر شهري بوده كه از پراكندگي شكل و تفاوت ، ساختمان ها

 . رگيري مصالح مصرفي در آنها در رنج مي باشندبسيار در طراحي و به كا

هدف اصلي اين پژوهش آن است كه با مروري اجمالي بر سير تحول مصالح به كار رفته در نماي 

ميان هويت و تنوع و اغتشاش بصري حاصل از نبود الگويي مشخص و هماهنگ با  به ارتباط، ساختمانها

 . مصرفي نما بپردازدشرايط بومي و فرهنگي در استفاده از مصالح 

عوامل موثر در شكل گيري هويت شهري  كه است پرسش به اين پژوهش درصدد دستيابي پاسخ اين

چگونه مي تواند در تكوين ساختار ادراكي ناظران  چه بوده و بافت بساوايي شهر (مصالح مصرفي نما)

ت دستيابي به پاسخ جه. محيط شهري و در نتيجه ايجاد حس هويت و تعلق خاطر نقش داشته باشد

، كتب مختلف از توصيفي اطالعات آوري گرد صورت به روش اسنادي از تحقيق اين در پرسش مطروحه

 شتابان دهد كه روند مي نشان تحقيق هاي يافته. است شده ومقاالت معتبر استفاده اي كتابخانه منابع

 به تمايل و انبوه توليد، ساختمانيبه كارگيري تكنيك ها و روش هاي متنوع ، مدرن دنياي تغييرات

، و دخالت گسترده ساليق شخصي و منافع كاسبكارانه در به كارگيري مصالح مصرفي نما آسان ساخت

 آن تركيب حفظ كند و را نتواند پيوستار ذهني و عيني گذشته ما شهر سيماي كه گرديده موجب

عدم ، يده اي روبه رو گردد كه سردرگميگذشته با مشكالت عد دار معنا و شده تعريف ساختار و موزون

تعلق خاطر و بي تفاوتي نسبت به محيط سكونت در كنار تشديد انواع امراض و آسيب هاي اجتماعي 

 عين در تفاوت هاي جنبه بر كه هويت مفهوم، در نتيجه اين امر. بخشي از اين مشكالت مي باشد

 عاملي و بوده »محل يك معني« همان كه محل هويت و شده دار خدشه دارد تأكيد وجودي وحدت

 . نمي گردد ايجاد، كند بازشناسي ها مكان ساير از را مكاني تواند مي آن واسطه به فرد كه است

 

 مصالح، نماهاي ساختماني، منظر شهر، : هويتواژگان كليدي

                                                           
1
 azin.bagherneia@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبايي ، كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري  

2
 دانشگاه عالمه طباطبايي، كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري  



 

 

 

١١ 

 

 كنندگان ارزيابي نوع مصالح مورد استفاده در نماي آپارتمان هاي مسكوني بر اساس ترجيحات استفاده

 شهرداري تهران) 3هاي مسكوني متعارف در محدوده خيابان نفت منطقه  ن(مورد مطالعه: آپارتما

 2محمدحسين قاسمپورآبادي، 1شراره رضوي محمود آبادي

 

 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان رضايتمندي استفاده كنندگان از طريق افزايش سطح مشاركت 

طراحي مشاركتي با رويكرد برنامه ريزي . آپارتمان هاي مسكوني استمردم در زمينه طراحي نماي 

يكي از روش هاي موثر در يافتن پاسخ هاي مطلوب است كه اين عامل ضرورت توجه بخش ، محور

از سوي ديگر نماي ساختمان به عنوان اولين مواجهه فرد با . روشن مي سازد، ساز را به اين امرساخت و 

تبليغات و توصيه ، فارغ از مسائل اقتصادي. پارامترها در انتخاب به حساب مي آيديكي از مهمترين ، بنا

پرسش اصلي تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است كه استفاده كنندگان از بنا ، هاي متخصصين مسكن

كدام مصالح را صرفاً با توجه به پارامتر عالقمندي شخصي و ميزان تمايل به سكونت و داشتن حسي 

ترجيح مي دهند؟ از آنجا كه امروزه نماهاي آجري و ، د نسبت به ذات مصالح بكار رفته در نماخوشاين

لذا اين دو نوع نما بصورت خالص و ، سنگي بيشترين فراواني را در بين انواع نماهاي مسكوني دارند

يوه ش. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش كيفي است. تركيبي مورد بررسي قرار گرفته است

جمع آوري اطالعات از طريق پرسش نامه و مطالعه ميداني و تهيه عكس از نماي آپارتمان هاي مسكوني 

شهرداري تهران مي  3سال اخير واقع در محدوده خيابان نفت درمنطقه 10متعارف ساخته شده در 

يتم يكنواخت و نماهايي با ر، در تهيه پرسش نامه، به منظور كاهش پارامترهاي موثر در انتخاب. باشد

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه آپارتمان . با ابعاد مشابه استفاده شده است ترجيحا بدون تزئينات و

ميزان استقبال از . سنگي با غلبه آجر ارجحيت بيشتري دارند -هاي متعارف با نماهاي تركيبي آجري

نشان دهنده ي تاثير حس نوستالژيك و ويژگي ذاتي آجر به عنوان مصالح آشنا با ذات ، نماهاي آجري

ريزي به منظور استفاده هر چه بيشتر از آجر در نماهاي  ايراني است كه بيان كننده ضرورت برنامه 

به عنوان يك مصالح محبوب و مطلوب اين سرزمين و فراهم آوردن زمينه هاي توليد با شيوه ، مسكوني

آن در بناهاي مسكوني شهر ها با كمك روش هاي نوين ساخت  به كارگيري اي جديد و پايدار و ه

 . است، طراحي و اجرا، جهت افزايش سرعت اجرا و رفع نواقص و كاستي ها در زمينه توليد

 

 

 

 

 نماي سنگي، نماي آجري، مصالح نما، طراحي نما، مشاركت مردمي در ساخت و ساز: واژگان كليدي

                                                           
١
  sh.razavi76@gmail.comدانشگاه تهران ، دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، ارشد معماريدانشجوي كارشناسي  

2
 تهران ، دانشگاه هنر، دانشكده هنر و معماري، ارشد معماري داخلي فارغ التحصيل كارشناسي 
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 بررسي تجارب جهاني تدوين دستورالعمل استفاده از مصالح در جداره شهري

 

 2محمود منتظرالحجت، 1غزال محمدزاده

 

 

 

يكي از معضالت بافت هاي شهري كنوني ايران است و از آنرو كه بي ترديد فضاهاي ، اغتشاش بصري

ناموزون و درعين ، نازيبادر حال حاضر چهره اي ، فرهنگ و اقتصاد يك شهر است، عمومي معرف تاريخ

، مصالح با رنگ، از عوامل موثر بر اغتشاش بصري. حال نامتجانس از شهرهايمان شكل گرفته است

متنوع است كه در نماهايي با فرم هاي گوناگون بدون هيچ محدوديتي در كنار . . . بافت و، جنس

تعيين كننده نوع مصالح ساختماني در حال حاضر از جمله فاكتورهاي اصلي . يكديگر قرار گرفته اند

، فاكتورهاي اقتصادي(رقابت براي جلوه توجه مشتري و فروش، مورد استفاده سليقه سازنده و مالك

تنهاراه حل فائق آمدن ، با وجود تعدد عوامل تاثيرگذار. سرعت اجرا ومد روز است، قيمت مواد و مصالح)

هدايت سازندگان در ، مشاركت گروهي از سوي جامعه بر اين مشكل به جاي اتكا بر فهم منافع عمومي و

اين ، لذا براي دستيابي به راهكاري موثر. بهره گيري از مصالح با استفاده از ضابطه مند نمودن آن است

به بررسي ضوابط استفاده از مصالح نما ، مقاله با هدف قانونمند ساختن استفاده از مصالح در طراحي نما

نتايج حاكي از آن . اي انگليسي و آمريكايي به عنوان تجارب جهاني پرداخته استدر تعدادي از نمونه ه

است كه با تدوين ضوابطي برآمده از شناخت صحيح بستر طراحي مي توان در عين احترام به تمايالت 

 . يكپارچه و زيباتر دست يافت، به منظر شهري خوانا، . . . شخصي و نيازهاي اقتصادي و

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنماي طراحي، تجارب جهاني، جداره شهري، مصالح :كليديواژگان 

                                                           
١
 Ghazal_mohamadzade@yahoo.comكارشناس شهرسازي و كارشناس ارشد طراحي شهري  

٢
  m.hodjat@gmail.comكارشناس معماري و كارشناس ارشد طراحي شهري 



 

 

 

١٣ 

 

 بررسي رابطه ميان نوع مصالح ساختماني 

 و نحوه نورپردازي آن در ارتقا كيفيت بصري شهرها در شب

 

 1مائده پورفتح اله

 

 

در كيفيت ، مصالح ساختماني يكي از عناصر هويت بخش شهرها هستند و نحوه ارائه و نمايش مصالح

امروزه با افزايش حيات شبانه شهرها و برقراري كاربري ها تا پاسي از . شهرها تاثير گذار استبصري 

در اين . در بسياري از نقاط شهري ديده ميشود، نورپردازي و ارائه فضاها و عناصر و اجزاي معماري، شب

بدنه هاي ، يل نماميان مصالح ساختماني به عنوان يكي از شاخص ترين عناصر در بسياري از فضاها ازقب

مصالح ساختماني در عرصه شبانه نيز خود را ، شهري و كفسازي ها حضور داشته و با نورپردازي فضاها

رابطه ميان نورپردازي مصنوعي و مصالح -1سوالهاي اين پژوهش عبارت اند از: . تعريف مي كنند

مي توان به افزايش ، بچگونه با شناخت مصالح و نورپردازي مناس-2ساختماني به چه صورت است؟ 

كيفيت بصري شهرها در شب ياري رساند؟ در اين مقاله با عنايت به سواالت تحقيقي و با استفاده از 

براي اين . به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود  (Exploration Research)روش تحقيق اكتشافي

به بررسي تاثير   Dialux افزاراربرد و مدلسازي آن در نرم منظور با انتخاب چند نوع مصالح پرك

نورپردازي هاي مختلف بر روي اين مصالح پرداخته ميشود تا با تحليل آن مطلوبترين حالت به دست 

براي ، شدت نور و شاخص نمود رنگ، رنگ نور، در نتيجه پس از بررسي رابطه ميان دماي رنگ نور. آيد

ورپردازي جهت ارتقا ويژگي هاي مصالح ارائه الگوي مناسب ن، هركدام از مصالح ساختماني بررسي شده

 . مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 منظر شبانه، نورپردازي، كيفيت بصري، : مصالح ساختمانيواژگان كليدي

                                                           
1
 m.pourfathollah@modares.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد معماري فني دانشگاه تربيت مدرس  
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 امام خميني(ره) يزد  بررسي نقش مصالح در ايجاد هماهنگي بصري نماي خيابان

 

 3اكرم السادات خيرالسادات، 2سميه صديقي خويدك 1محبوبه پوراحمدي

 

        

        

جداره ها و نماهاي . محيط كالبدي پيرامون آن هاست، يكي از موارد تاثيرگذار بر روحيه شهروندان

شهري يكي از اين موارد كالبدي محسوب مي شوند و مي توان گفت در تشكيل كليت بصري فضا در 

عدم ، مشاهده استقابل ، آنچه در اكثر نماهاي شهري امروز. نقش مهمي را ايفا مي كنند، ذهن

 . هماهنگي و همخوني در جداره هاست كه عمدتا ناشي از عدم هماهنگي در مصالح انتخابي است

تاثير بسزايي دارد و در صورتيكه ، كه در آن حضور دارد، نماي بناها در شكل دهي به جداره هاي شهري

هماهنگي نماي ، شودنماي ساختمان بدون در نظر گرفتن ديگر ساختمان هاي شهر در نظر گرفته 

بنابراين نماي هر ساختمان بايد با فضاهاي مجاور . شهري در قالب كليت فضاهاي شهري از بين مي رود

مصالح نقش ، در اين ميان. آن هماهنگ بوده و داراي ارتباطي همه جانبه با محيط پيرامون خود باشد

، منطبق با محيط اطراف خود نباشند، بيتاثيرگذاري بر ايجاد اين هماهنگي دارد و چنانچه مصالح انتخا

 . باعث سردرگمي براي كاربر و ايجاد ابتذال مي شوند

يكي از نمونه هاي موفق در زمينه جداره هاي شهري است كه اين مقاله با در نظر ، خيابان امام شهر يزد

اين خيابان درصدد بررسي نقش مصالح مورد استفاده در موفقيت بصري ، گرفتن خيابان امام شهر يزد

به عنوان ، اين خيابان از آنجايي كه خياباني محلي و نمايانگر هويت بافت تاريخي يزد مي باشد. مي باشد

در حال حاضر اين خيابان داراي نقش اجتماعي قوي مي باشد و در آن . نمونه موردي انتخاب شده است

دد پاسخگويي به سواالت زير مي اين نوشتار در ص. جنب و جوش و خريد روزانه در جريان است، زندگي

  :باشد

 مصالح مورد استفاده در خيابان امام چه نقشي در ايجاد هماهنگي بصري دارند؟  -

 چگونه مي توان از مصالح براي ايجاد نماي شهري منطبق با هويت بومي هر منطقه بهره جست؟-

 

 

 

 

 

 هويت بومي، خميني(ره) يزدخيابان امام ، نماي شهري، هماهنگي بصري، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١

  m.pourahmadi63@yahoo.com مدرس مركز آموزش عالي امام جواد(ع) ، كارشناس ارشد معماري

 Seddighi.somaye@yahoo.comمدرس مركز آموزش عالي امام جواد (ع) ، كارشناس ارشد معماري ٢
 nkheyrossadat@yahoo.comمدرس دانشگاه آزاد اسالمي تفت ، كارشناس ارشد معماري٣



 

 

 

١٥ 

 

 بررسي و ساماندهي جداره شهري

 چهارراه ولي عصر)-حدفاصل ميدان ولي عصر، (بررسي مصالح نماي جداره خيابان ولي عصر

 

 1ش روزبهانيمهرنو 

فضايي فراهم ، از ساختمانها گرفته تا تابلوهاي صنفي و تبليغاتي و آنچه سيماي موقت شهر را ميسازد

اين . ناخودآگاه در ذهن شهروندان نقش بسته و خاطره بصريشان از شهر را تشكيل ميدهدآيد كه  مي

مطالعة ، سعي بر آن دارد با شناخت مفهوم جداره، مقاله باعنوان بررسي و ساماندهي جداره شهري

 هايتاريخي محدوده و به كمك تجربيات گذشته به بررسي مصالح نماي ساختمانها بعنوان يكي از مؤلفه

ماهيت اين پژوهش كاربردي و روش آن توصيفي و تحليلي و . مؤثر در طراحي نما شهري بپردازد

منظور ارزيابي ه ب. ميداني و مشاهده مستقيم بوده است، گردآوري مطالب از طريق مطالعات اسنادي

ترسيم پس از ، مصالح نماي جداره خيابان ولي عصر در محدودة ميدان ولي عصر تا چهارراه ولي عصر

برداشت از وضع . بررسي و تحليل نماي ساختمانها صورت گرفته است، نماي ساختمانهاي اين محدوده

در اين ، ناهماهنگي در رنگ و نوع مصالح نما در محدوده مورد مطالعه را نشان ميدهد، موجود محدوده

 . ش ارائه شده استراهكارهايي در جهت بهبود جداره هاي، مقاله پس از شناخت محدودة مورد مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصالح نما، بررسي و ساماندهي، جداره شهري، محيط بصري :واژگان كليدي

                                                           
 همدان و كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه عالمه طباطباييكارشناس معماري دانشگاه بوعلي سينا  1

mehrnoosh.roozbahani@gmail.com 
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 نيمصالح ساختماي و شهري سيما

 نمحله شهر كرمادم در دو مرر فتاادراك و ربر ن ساختماي تاثير مصالح نماان سي ميزربرو مقايسه 

3بعرني ز دراتاناآ، 2يصبا ناصر علو، 1سحر سلطاني
 

 

، شهران از ندوشهري و ادراك منظر شهرو بر سيما ار عامل تاثيرگذان به عنوي كالبدو مكاني ت مناسبا

به  (نظر گرفتن مصالح ساختمانيدر ين تحقيق با در ا. اردجتماعي نيز تاثير ميگذت امناسباو ها رفتاربر 

ه سعي شدن، كرمادر له مشابه محي دو كالبدي يژگي هان وميادر متغير ان به عنو )كميو كيفي ظ لحا

و جتماعي امصالح ساختماني بر مسائل ات تاثير، هر محلهي يژگيهاويابي و ارزمقايسه ، سيرست با برا

ده از ستفااهمچنين با و كيفي د يكرردي و رومو -هشي وپژع نواز ين تحقيق ا. دشوه كي سنجيدادرا

ار فزم اسيله نروبه زي شبيهسااي، كتابخانهت مطالعا، پرسشنامهو مصاحبه ، نياشت ميددابره، مشاهد

هد دمين هش نشاوپژي يافتهها. ستاگرفته ار سي قرربررد مو، مقايسه تطبيقيو تخصصي نحو فضا 

و از غير مستقيم ر سد به طوربنظر ميس نامانودي و غير عادم مرم عمواي مصالحي كه برده از ستفاا

ب جتماعي تاثير مخررت انظاو فعاليتها  لبركنتر، هويتن كمرنگ شدو طريق كاهش حس تعلق 

 . دموجب كاهش حفظ كالبد محله توسط ساكنين ميشوو شته دا

 

 

 

 

 

 

يمنظر شهرع، فادقابل ي فضاها، فضان چيدما، نما، مصالح ساختماني: واژگان كليدي

                                                           
 s.soltani.ma@gmail.com ديزه نشگادا-ريشد معماارشناسي ركاي نشجودا ١

  alavisaba@ymail.com لمللي كيشايس بين دپر -دانشگاه تهران  -يحي شهراطر شدارشناسي ركاي نشجودا ٢

 نصفهاه انشگادا- يحي شهراشد طرارشناسي ركاي نشجودا ٣



 

 

 

١٧ 

 

 اكسازي مصالح تاريخي؛ راهكاري جهت افزايش طول عمر مصالح و بهبود منظر شهريپ

 

 3نژاد محمد غالم، 2سعيد محمودكاليه، 1حناچيپيروز 

 

 

 

 

اين . امري ضروري و اجتناب ناپذير است -اعم از تاريخي و غير تاريخي -پاكسازي بدنه هاي شهري 

. همواره به بهسازي منظر شهري كمك كرده است، اي فرايند به منزله جزئي از تعمير و نگهداري دوره

شرايط خاصي پيدا كرده و به بخشي از فرايند ، ساختمان هاي تاريخيدر مواجهه با ، امر پاكسازي

تواند  مي، چنانچه پاكسازي اليه هاي آلودگي با دقت انجام شود. حفاظت و مرمت مبدل مي شود

كه شايد براي ، بافت و نقوش)، بسياري از جلوه هاي ظاهر اوليه ساختمان و مصالح آن را (نظير رنگ

هاي  با بررسي مصالح مختلف و تاثير آالينده، در اين پژوهش. آشكار سازد، ندسالها پنهان مانده بود

تالش شده است كه ، در كنار بازشناسي روشهاي مختلف پاكسازي، گوناگون بر روند فرسايش آنها

دستورالعملي كلي در خصوص نحوه برخورد با مشكالت ناشي از آلودگي جداره هاي تاريخي شهري ارائه 

اين پژوهش به بررسي كليه روش هاي علمي پاكسازي جداره هاي تاريخي به صورت  ،همچنين. شود

الزم به ذكر . معرفي مي كند، علمي پرداخته و نتايج حاصل از آن را در كنار نقاط ضعف و قوت هر يك

تنها پس از ، راهكار ويژه خود را داشته و دستورالعمل به دست آمده، است كه هر بنا و هر جداره خاص

همچنين به اهميت ، در اين پژوهش. قابل اجرا است، مايش بر روي مصالح مختلف و پايش نتايج آنآز

 . مستندسازي پيش از آغاز به كار و جايگاه و نقش مديريت در پيشبرد صحيح پروژه پرداخته شده است

 

 

 

 

 

 

 بدنه شهري، منظر شهري، حفاظت، بناهاي تاريخي، مصالح ساختماني، پاكسازي: واژگان كليدي 

                                                           
١
 دانشگاه تهران، يباز يهنرها يسپرد، يدانشكده معمار دانشيار 

٢
     Saeedkelayeh@yahoo.com دانشگاه تهران، يباز يهنرها يسپرد، يخيتار يو بافتها يهارشد مرمت ابن كارشناس 

٣
 دانشگاه تهران، يباز يهنرها يسپرد، يخيتار يو بافتها يهارشد مرمت ابن كارشناس 
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 بررسي جايگاه مصالح ساختماني و تاثير آن در شكل گيري هويت شهري يزد

 

 1رسوليان نيكتا

 

مصادف با تغيير حاكميت ، عمده ترين تحوالت در معماري معاصر ايران را مي توان در ابتداي قرن حاضر

تحوالت چشمگير اين . از قاجار به پهلوي دانست كه بازنمود هايي خاص در معماري ايران داشته است

دوران در فرم ها و سبك ها ي معماري همراه با دگرگوني و دگرديسي در مصالح ساختماني باعث شده 

رعايت نكردن اصول . است كه گستره اي از انواع ساختمان ها با نماهاي متفاوت و نا همگون بوجود آيد

در اجرا باعث از بين رفتن هويت در  نبود دانش كافي و نيروي ماهر و كاردان، استفاده از اين مصالح

با نگاهي به شهر يزد مي توان دريافت كه وجود تنوع و نا همگوني بناهاي . نماهاي شهري شده است

شهري و انتخاب نادرست مصالح نوعي بي هويتي در مولفه هاي فرهنگي و اجتماعي معماري و گونه اي 

ادراك ، ري در حوزه نماهاي شهري (خواناييعدم يكپارچگي و پيوستگي در مفاهيم مرتبط با معما

 . ) را بوجود آورده است. . . زيبايي شناسي بصري و، ذهني

اين پژوهش با رويكرد تحليلي بحث نماسازي را به عنوان يك بحث هويتي و فرهنگي مطرح مي كند كه 

ري شده است و در در سال هاي اخير با استفاده نا به جا مصالح ساختماني منجر به آشفتگي نماهاي شه

اسنادي و ، اي روش تحقيق تحليل محتوايي و كالبدي و از طريق ابزار گردآوري اطالعات (كتابخانه

امكان ارائه ، ارزيابي و سنجش وضع موجود نماهاي شهري، تحقيق ميداني)تالش ميشود تا با شناسايي

 . اهم شودراهكارهاي راهبردي در برون رفت از بي هويتي در نماسازي شهر يزد فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نماسازي، هويت، مصالح ساختماني، :معماري معاصر ايران واژگان كليدي

                                                           
1

n.rasoulian@yahoo.com، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري



 

 

 

١٩ 

 

 مصالح فراموش شده در معماري و شهر، گياهان

 

 3مهديه مصطفايي، 2آناهيتا سليماني، 1سيده سولماز راستجو

 

 

ساماندهي به محيط ميتوان در طول تاريخ شاهد پيوندي ناگسستني ميان انسان و گياهان در جهت در 

از . تدريجاً اين ارتباط كم رنگ شده است، امروزه در جريان شكل دادن و تكميل شهرها. زندگي بود

بازبيني در طراحي و ، آنجايي كه وروديها نقش مهمي در ايجاد پيوند معماري و منظر شهري ايفا ميكند

لفه به معماري و مؤداندن اين ان ميتواند به بازگركاربرد مناسب گياهان در اين بخش از ساختم

در حقيقت مقالهي پيش رو در پي تبيين الگوي مطلوب كاربرد گياهان . شهرسازي كمك شاياني نمايد

تمركز اين پژوهش بر كاربرد و نيز كاركرد ، با اين نگرش. در ورودي به عنوان يكي از عوامل طراحي است

وجه طراح به مكانيابي گياهان در ورودي گياهان در ورودي بناهاي مسكوني و نيز محك ميزان ت

بدين منظور ابتدا نقش گياه به مثابه يكي از عناصر . ساختمانهاي مسكوني و در تعامل با شهر بوده است

العملهاي  قابل استفاده در نما و در تركيب با ديگر مصالح ساختماني بيان و سپس با توجه به عكس

اي براي گياهان در طراحي در نظر  نقشهايي معمارانه، گياهان پذيري محيطي و قابليت انطباق و انعطاف

هاي هم بر با خيابان در محله پارك  ها در ورودي خانه از طرفي با بررسي اين شاخصه. گرفته شده است

ها پرداخته و نشان داده شده است كه اين  الله تهران به استخراج ميزان حضور گياهان در ورودي خانه

دستاورد اصلي اين پژوهش بازشناسي نقشي معمارانه براي . سيار كم و نامطلوب ميباشدميزان استفاده ب

گياه به مثابه دستمايهاي براي طراحي معماري در كنار ديگر مصالح در راستاي تعريف هويتي جديد از 

 . ورودي بناي مسكوني در ارتباط با شهر است

 

 

 

 

 

 

 مصالح ساختماني ، شهر، معماري، ورودي، نما، گياهان :واژگان كليدي

                                                           
١
 s.rastjoo@gmail.com دانشگاه تربيت مدرس ، دانشجوي دكترا 

٢
  anahit.soleimany1386@gmail.comدانشگاه علوم و تحقيقات تهران، كارشناس ارشد معماري 

٣
   mahdiemostafaee@yahoo.comدانشگاه تهران ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 
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 آفريني مصالح نماي شهري در آفرينش مناظر شهري زيبا(نمونه موردي: شهر يزد)قشن

 

 1فاطمه دهقان

 

 

ي اول باشد كه در وهلهاي بويژه شهر ميدر مواجهه با هر پديده يكي از نيازهاي عالي و فطري انسان، زيبايي

نماي شهري بعنوان عامل ، راستادر اين. شودجستجو مي، كه ابزاريست براي خوانش متن شهر منظر شهردر 

، نقش بسزايي در ارتباط انسان با محيط و درك و دريافت وي از زيبايي دارد، نمايان كننده متن و منظر شهر

هاي داراي ارزش نياز مصالح سازنده يا تزئيني كه وراي مشخصات ف بخصوص مصالح بكار رفته در آن اعم

خاطر و لذتي را كه انبساط، هاآلدرصورت تطابق يا قرابت ادراك انسان از آن با ايده، بصري و نمادين هستند

 . كندايجاد مي، متضمن منظر شهري زيباست

ها شناختي انسانمنظور ارضاي نياز زيباييچگونگي كاربرد مصالح در نماهاي شهري به، هدف در اين مقاله

شناسي هاي مختلف زيباييپس از بررسي مفهوم و جنبه، منظوربدين. و زندگي در شهر است هنگام حضور

هاي گوناگون نقش نماي شهري و جنبه، توسط انسان بطورعام و در مواجهه با شهر و منظر شهري بطورخاص

پيگيري ، گوناگون شهر يزد هايمطالعه و در نماي فضاهاي شهري در بافت، و تأثيرگذار مصالح نما بر زيبايي

ها و معيارهاي شاخص، و نوع و چگونگي تركيب مصالح آن با هدف خلق زيبايي بازيابي شده و درنهايت

از ، راستادر اين. استفاده از مصالح در نماهاي شهري با هدف آفرينش مناظر شهري زيبا ارائه گرديده است

 . اي استفاده شده استتابخانهاي و كهاي مشاهدهتحليلي و تكنيك -روش توصيفي

ها هاي مقاله بيانگر اين امرست كه مصالح نماي شهري براي آفرينش منظري زيبا بايد متناسب با ويژگييافته

المسه و بويايي مصالح ، شنيداري، هاي بصريدر قالبكه  باشند تاريخي شهر و فرهنگي، معاني طبيعيو 

گر منطقه و اقليم هستند و هويت طبيعي شهر را انعكاس بومي جلوهاند زيرا طبيعت و مصالح ت يافتهعيني

نوع و ميزان مصالح كاربردي و تزئيني و معاني و ، فرهنگ نشانگر انتظارات جامعه از حد زيبايي، دهندمي

مصالح بكار رفته در ، بعالوه. باشدقدمت و الگو و اولويت مصالح مي، نمادها است و تاريخ شهر گوياي دوره

، تكرار، بايد از اصول و معيارهايي چون تنوع. . . رنگ و، بافت، جنس، هاي نوعبر مشخصهماي شهري عالوهن

-جهت تركيب و سازماندهي مطلوب مصالح پيروي نمايند تا بدين. . . نقوش طبيعي و هندسي و، بنديقاب

مصالح را مطابق  م يا تداعيفر، ويژگي، حاضرين و ناظرين با خصوصيات شخصيتي و فرهنگي گوناگون، ترتيب

فرمي و نمادين ارضا نمايند و به ، شناسي خود را به صور مختلف حسيهاي خود يافته و حس زيباييآلبا ايده

 . گردندو درك زيبايي و احساس رضايت از شهر نائل  لذت

 

 

شناسي زيبايي، فرميشناسي زيبايي، شناسي حسيزيبايي، مصالح نما، منظر شهري، زيبايي :واژگان كليدي

  نمادين

                                                           
 دانشگاه يزد، دانشكده هنر و معماري، گروه شهرسازي، مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد طراحي شهري 1

ftmh.dehghan@gmail.com 



 

 

 

٢١ 

 

 تبيين نقش و جايگاه مصالح در هويت بومي عوامل منظرساز مراكز محله اي

 نمونه موردي: بافت تاريخي شهر يزد

2ميترا بيضائي، 1محمدرضا نقصان محمدي
 

منظر شهري از طريق ارتباط تنگاتنگ و پيچيده در ميان كليه عناصر طبيعي و مصنوع قابل مشاهده از 

به منظور ايجاد يك منظر شهري مطلوب الزم است تا فعاليت . هاي عمومي شهر ايجاد مي گردد عرصه

به . هاي شهروندان با كالبد فضا در طول زمان همراه شده و در نهايت در ذهن شهروندان تفسير گردد

اشد؛ ذهني مي ب -شكل دهنده منظر شهري به عنوان پديده اي عيني، عبارتي كالبد به همراه خاطرات

ريشه در تاريخ هر جامعه داشته و تكامل آنها در گذر زمان اتفاق مي  "هويت  "همچنين مقوله كيفي 

عوامل متعددي در هويت بخشي به منظر تاثيرگذار بوده كه يكي از اين عوامل مصالح بكاررفته در . افتد

افت هاي تاريخي دربردارنده بررسي نقش مصالح بكاررفته در مراكز محله اي ب، لذا با اين ديد. فضاهاست

ارتباطي تنگاتنگ با هويت منظر شهري بوده؛ و به لحاظ تاثير قابل توجهي كه منظر شهري و محيط 

قابل بررسي و ، بصري بر كيفيت زندگي و تصاوير ذهني شهروندان و استفاده كنندگان از فضاها دارد

در اولين ، ي به عنوان نخستين جلو از شهرهمچنين با توجه به اين نكته كه منظر شهر. مطالعه مي باشد

به ديده ناظر مي آيد و مهمترين تاثيرات را بر وي مي گذارد؛ در شهري تاريخي همچون ، نگاه به شهر

مورد بررسي و ريشه يابي قرار ، يزد ضروري است تا مضامين هويتي خاص اين شهر در منظر شهري

ساز در مراكز محله اي بافت تاريخي شهر يزد و ريشه اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل منظر . گيرد

يابي ارتباط مصالح بكاررفته با هويت بومي اين مراكز انجام شده و از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشد 

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه . تحليلي استفاده شده است -كه براي رسيدن به آن از روش توصيفي

مصنوع و انساني در كليه عناصر منظر ساز مراكز محله ، ر سه بعد طبيعيد، هويت بومي خاص شهر يزد

 اي نمود عيني يافته است و خشت و گل كه مصالح غالب اين فضاها مي باشد؛ 

با توجه به ويژگي هاي اين نوع مصالح و خصوصيات بومي اين منطقه آينه تمام نماي هويت بومي در 

 . منظر مراكز محله اي شده است

 

 

 

  يزد ، بافت تاريخي، مراكز محله اي، مصالح، منظر شهري، : هويت واژگان كليدي

                                                           
١
 mohammadi@yazd.ac.irدكتراي طراحي شهري ، علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد هيأتعضو ، استاديار 

٢
 Beyzaie_mitra@yahoo.comدانشكده هنر و معماري ، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه يزد 
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 مصالح شناسي پياده راه هاي شهر اهواز

 

2نگين حاج موسي بروجردي، 1ميالد پرتار
 

 

 

ملزومات زندگي ، شكل گيري شهرنشيني به مفهوم امروزي، با پيدايش انقالب صنعتي و به دنبال آن

. اساسي در عرصه هاي شهري چه از منظر كالبد و چه از منظر محتواگرديدجمعي دستخوش تغييرات 

جاي ، پياده محوري به عنوان الگوي غالب دسترسي فضايي و جابجايي در درون ساختار زيستي بشر

 . عنوان مركب صنعتي نوين واگذاركرد خود را رفته رفته به اتومبيل به

در كنار مزاياي فراواني كه در طي همه ، جايي شهرياين دگرگوني وسيع در سيستم حمل و نقل و جاب

پهنه هاي فراموش شده بسياري ، سالهاي قرن بيستم براي پيشبرد و رفع نيازهاي شهروندان داشته است

، پياده محوري و در نتيجه، يكي از اين پهنه ها. را در حافظه تاريخي شهرها به يادگار گذاشته است

حافظه جمعي و احساس تعلق خاطر مكاني در عرصه هاي عمومي ، ضاييماندگاري ف، افزايش عمر تماشا

حال در اين ميان مساله اي كه حائز اهميت است استفاده از مصالحي . و همگاني زيستگاه بشر است

است كه بتوان با استفاده از آنها پاسخ مناسبي به نيازهاي مختلفي كه در پياده راه ها وجود دارد مانند 

 . داد. . . . اقليم و، جذابيت بصري و هويت شهري، اده راهدسترسي هاي پي

با توجه به طبيعت و اقليم شهر اهواز و اينكه چالش هاي زيادي از بابت مصالح سازگار با اقليم نا سازگار 

خوزستان وجود دارد عليرغم تالش ها و مطالعات فراواني كه انجام گرفته است همواره عنصر اقليم باعث 

 . ماندگاري مصالح در خوزستان ميشودكمرنگ شدن 

با ذكر نوع ، در اين مقاله تالش شده است تا ضمن توجه جامع به مسئله طراحي پياده راه هاي شهري

توجه به مسائل زيبايي شناسي منظر شهري توامان با ، مصالح كاربردي و ارائه ي جزييات اجرايي آنها

 . مسائل اجرايي آن مورد مطالعه قرار گيرد

ن مقاله بر اساس روش تحليلي و ميداني انجام گرفته است كه در ان سعي بر ان شده است تا با اي

استفاده از مطالعات به هنگام كتابخانه اي و تحليل و ارايه انها در قالب جداول و همچنين به شيوه 

گاه به مفاهيم هويت مصالح سازگار با اقليم را در بوته آزمايش قرار داده و مصالح مناسب را با ن، ميداني

. . . سرعت اجرا و، نيروي متخصص، وسعت كار و سطح مورد استفاده، انگاره هاي زيباشناسانه، شهري

 . انتخاب نماييم

 

 

 

 : پياده محوري، اقليم، ماندگاري مصالح، اهوازواژگان كليدي

                                                           
١
 Partar.landscape@gmail.com گروه معماري، علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز هيأتعضو  

٢
 اهوازكارشناس معماري از دانشگاه شهيد چمران  



 

 

 

٢٣ 

 

 منزله چشم نابينايانبه مصالح منظر شهري 

 

  2محمديمصطفي سلطان ، 1صبا سلطان قرائي

 

 

حق ورود و حضور در آن  ينژاد و صنف، سن، است كه عموم شهروندان از هر قشر ييفضا يعموم يفضا

در . است يجامعه مدن يرياساس شكل گ شهري يفضا. باشند يدارا م يتيگونه محدود چيرا بدون ه

مستلزم  يهمه مردم جامعه عالوه بر توجه به مسائل عملكرد يبرا شهري يفضا يواقع متناسب ساز

لذا . ستكليه اقشار جامعه باروحيات و توانايي هاي گوناگون ا ي وفيزيكيمعنو، يتوجه به مسائل روح

الزم است فضاهاي شهري به گونه اي طراحي گردند تا تمامي شهروندان معلول و يا غيرمعلول از فضا 

 . بهره گيرند

قدم زدن براي افراد نابينا براي كشف . هستندگروه مورد مطالعه ما در اين تحقيق قشر نابينايان جامعه 

آنها نياز ندارند تا محيط را از باال ببينند بلكه بايستي داخل محيط . محيط اطراف بسيار موثر مي باشد

وقتي فردي نابينا وارد محيط جديدي مي شود كه قبال در مورد آن تنها چيزهايي . باشند و تجربه كنند

گر حواس سعي مي كند محيط را كشف كند درحالي كه فرد بينايي شنيده به كمك حس المسه و دي

آن چه بيش . كه از قبل عكسهاي زيادي از آن محيط ديده است به عكسبرداري از محيط اكتفا مي كند

تنوع مصالح مي تواند خالق . از همه مي تواند نقش چشم را براي نابينايان در فضا داشته باشد؛ مصالح اند

 . از حس المسه براي فرد نابينا باشد تجربه هاي متنوع

بنابراين در اين مقاله با بررسي منابع موجود و مطالعات كتابخانه اي و بررسي راهكارهاي موفق تجربه 

به جست و جوي مصالح مناسب به ويژه نابينايان   CFAشده در ساير كشورها با تاكيد بر روش كفسازي 

 . آن براي سهولت حضور نابينايان در فضاهاي شهري هستيمويژه كفسازي اصولي و نحوه به كارگيري 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كفسازي ويژه، نابينايان، فضاي شهري، مصالح مناسب :واژگان كليدي

١
 s.sultanqurraie@ut.ac.ir  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظر پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 

 
٢

 msm.tarc@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظر پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
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هاي بومي در طراحي مبلمان شهري جايگاه تكنولوژي  

 

 2حسين مهدوي پور، 1عاطفه جعفري نجف آبادي

 

اين دگرگوني باعث . شهرها دگرگون شده است با پيشرفت علم و دانش و تكنولوژي ساخت بسياري از

ايجاد نظامات جديد در روابط اجتماعي و از دست رفتن بسياري از كيفيتهاي روابط اجتماعي گذشته 

يكي از عناصري كه ميتواند هويت، سرزندگي و به طور كلي سامان بخشي به فضاي . گرديده است

ندگي را در فضاهاي شهر ارتقاء دهد مبلمان و شهري را به عهده داشته باشد و كيفيت و كارايي ز

 تجهيزات شهري است 

سازي مبلمان شهري  ها موجب انبوه ي زمينه پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن ساخت و ساز در همه

شده و باعث يكساني و يكنواختي فضاهاي شهري دوران معاصر در كشور گرديده است؛ لذا تجهيزات و 

در شهرهاي مختلف عليرغم تفاوتهاي فرهنگي، اقليمي و اجتماعي ساخته اكنون  مبلمان شهري كه هم

ها و ساختار شهرها بايستي  ميشود، تفاوتي با يكديگر ندارند؛ درحاليكه شكل ساختمانها، بافت محله

اين در حالي است كه در كشور ما هر . هاي بومي ساكنان آنها باشد گوياي ويژگيهاي فرهنگي و ذوق

قليم، مصالح بومي، فناوري، منابع سليقه و فرهنگ افراد، تكنيك و مصالح موجود، شهر، بسته به ا

 . روشهاي خاصي براي ساخت و ساز موجود است

استفاده از تكنولوژيهاي بومي در طراحي مبلمان و تجهيزات شهري باعث ايجاد تنوع، مقياس انساني،  

ر در سيماي شهرها، طراحي نماهاي شهري، گشته و يكي از موارد تأثيرگذا. . . حس تعلق به مكان و

طراحي، ساخت و نصب مبلمان شهري كارآمد ميباشد؛ كه نيازمند توجه به نكات فني ساخت و اجرا و 

انتخاب و طراحي مناسب تجهيزات و امكانات شهري حفظ هويت مكان و . دانش علمي طراحي است

 . سازد-نمود بيشتر آن را ممكن مي

ي است براي اتخاذ رويكردي مناسب در خصوص ماهيت عناصر و تكنيكهاي وجوي اين مقاله جست 

بومي ساخت مبلمان شهري و اينكه چگونه ميتوان با استفاده از پتانسيلهاي بوم و محل هر منطقه به 

بدين منظور اين . ارتقاء كيفيت مبلمان شهري پرداخته و از اين طريق هويت شهرها را معنا بخشيم

ش است: در ابتدا به نقد و بررسي مشكالت موجود پرداخته، و در بخش دوم در مقاله شامل دو بخ

) تكنيكهاي ساخت 2انتخاب مصالح ) 1جستجوي ارائه راهكار مناسب جهت حل مسئله در چهار حوزه: 

 . ) ارتباط عناصر با محيط، ميباشد4) ارتباط آنها با يكديگر 3

 

 

هاي ساخت، كيفيت شهري، مبلمان شهري، هويت  : بوم، تكنولوژي بومي، تكنيكواژگان كليدي

 شهري

                                                           
١
 دانشگاه يزد، شناسي ارشد معماريكار 

 Hmahdavi@yazduni.ac.irدانشگاه يزد ، علمي دانشكده هنر و معماري هيأتعضو  2
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 فرهنگ ماده و فرهنگ غير ماده در شهر

 

1يدكتر اميرحسين پورجوهر
 

ميراث ، )3(ميراث طبيعي، )2(متشكل از صنايع خالق فرهنگي )1(منابع فرهنگي يك تمدن

منابع بدليل بخش قابل توجهي از اين . مي باشد )6(امكانات و فضاها، )5(رخدادها، )4(فرهنگي

جامعه شناسان ضمن . مرتبطند ) به سكونتگاه ( و بطور اخص شهرها، برخورداري از جنبه هاي مكاني

، مدارس، شهر، محله، ) مانند خانه)7(وابسته به ماده (فرهنگ ماده -تقسيم فرهنگ به دو بخش 

بان و موسيقي بر اين ز، نهادها و روابط اجتماعي، سنت، مانند دين )8(غير وابسته -پرستشگاه ها و 

باورند كه بخش قابل توجهي از نمود فرهنگ يك جامعه را مي توان در ابژه هاي فيزيكي و نيز فضاهايي 

جستجو نمود كه از يك سو فرهنگ جوامع منجر به ساخت آنها شده و از سوي ديگر اهالي جوامع براي 

مورد اتفاق نظر عام و خاص در رابطه با از معدود واقعيت هاي . آنها را ساخته اند، تعريف فرهنگ خود

. اغتشاش و ناهماهنگي است، وجود كژي، فضاهاي شهري و باالخص منظر و نيز سيماي شهرهاي ايران

در آسيب شناسي و تحليل عمومي اين مساله بدليل نگاه تنزيهي به فرهنگ ( بخصوص فرهنگ غير 

يري ناديده انگاشته شده و اين واقعيت غالباً عمدتاً وجود ريشه هاي بيروني شكل گ، وابسته به ماده)

در اين ميان . بصورت مجزا و برآمده از خطاهاي درون ساختاري معماري و شهرسازي ارزيابي مي گردد

اين پرسش كليدي مطرح است كه تا چه حد اين نابساماني ها برآمده و منعكس كننده واقعيات فرهنگ 

اين مقاله با تمركز بر اهم . فرهنگ مادي نمود يافته استغير مادي جامعه بوده كه انعكاس آن در 

هنجارها و ناهنجاريهاي فرهنگي جامعه امروز و مقايسه تطبيقي با مختصات فضاهاي شهري (با تاكيد بر 

نتايج حاصل نشان از . كاربرد مصالح در طرح نماهاي شهري در تهران) به واكاوي اين موضوع مي پردازد

 . راستايي مشهودي ميان واقعيات فرهنگي جامعه امروز و نمودهاي شهري وجود ندارد آن دارد كه ناهم

 

1) cultural resources  2) creativity cultural industries  3) natural heritage  4) cultural 

heritage  5) events  6) facilities & spaces 7)material culture 8) none- material cul-

ture 

 

 

 

 مصالح ، هنجارهاي اجتماعي، فرهنگ ماده، منابع فرهنگي: واژگان كليدي

                                                           
١
 تهران، گروه شهرسازي، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمي، استاديار، دكتري شهرسازي 

Pourjohari@shahryariau.ac.ir 
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 تاثير مصالح ساختماني در تشديد و تقليل اغتشاش بصري فضاهاي شهري

  

1شهره عرب زاده يزدي
 

 

 

 

 

ناهمگوني و ناهماهنگي در نماهاي شهري ، با نگاهي به نماهاي شهري مي توان دريافت كه وجود تنوع

نوعي بي هويتي و ميل به تشابه به بيگانگان است كه در نگاه اول با نظر به مصالح بوجودآورنده حاكي از 

 . له بردمسئي كالبد هاي ساخته هاي بشري مي توان پي به اين 

مقاله ي حاضر سعي در تبيين تاثير مصالح ساختماني به عنوان اجزا و عناصر سازنده ي محيط مصنوع 

تاثير آن بر مقوله ي اغتشاش بصري و الگوهاي رفتاري منتج شده از آن را ، آندر منظر شهري و به تبع 

 . دارد

الزم به ، با توجه به تاثير كالبد محيط مصنوع بر روان انسان و به تبع آن بر رفتارهاي فردي و اجتماعي

مي نهد و نظر مي رسد تا با نگاهي دقيق به مقوله ي مصالح و تاثيراتي كه بر كيفيات فضايي بر جاي 

بدين ترتيب مي تواند موجب تسهيل يا تشديد ناهنجاري هاي اجتماعي موجود در بستر شهري گردد؛ 

 . در كاربرد مصالح ساختماني قدري با تامل و ظرافت و آينده نگري بيشتر عمل شود

كه پس از ذكر مقدمه اي مشتمل بر كليات به  مورد نظر اين مقاله است ،قلمروي محدودي از محيط

تاثير مصالح بر منظر شهري و الگوهاي رفتاري و اينكه چگونه مي توان با اصالح كاربرد مصالح معماري 

 . پرداخته مي شود، به اصالح كيفيت فضايي و رفتارهاي آدمي دست يافت

نمونه هايي از دو محيط مصنوع )خيابان كاشاني و خيابان قيام يزد) در حوزه ي ، در جهت وضوح بحث

مي شود و به طور اجمالي تاثير مصالح (باالخص رواج مصالح بيگانه و وارداتي) به كار  شهري بررسي

 . رفته در اين دو محيط برالگوهاي رفتاري جاري در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

 

  

 

 

 

 

 

 كيفيت فضايي ، محيط مصنوع، مصالح ساختماني :واژگان كليدي

                                                           
١
 Sho.arayad@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي معماري 



 

 

 

٢٧ 

 

يبومخوانايي منظر شهري با تاكيد بر مصالح   

 ي موردي: شهر ساري نمونه 

 

1 پور وناجمي رضا تقي
 

 

 

 

 ياست كه از معمار ييها حاصل تجربه شهرها. است اي كهن در فرهنگ و هنر معماري با پيشينه ايران

روند . ميو حفظ كن تيها را حما ارزش نياست و بر ماست كه ا دهيرس به ما نيسرزم نيا ي گذشته

 معماريساخت و سازهاي دوران  به سمت اقتصادي هاي جرياندوران مدرنيته و تابع  امروزه معماري

لذا . اند هاي جديد بدون ارتباط و ناهماهنگ با بوم خود ايجاد شده اكثر بنا. رود به پيش مي غربي مدرن

فرهنگ بومي را در روند  تا بايد كوشيدو بود  به سادگي پذيراي يك معماري وارداتي با سبك غربي نبايد

گرا و همچنين باال بردن  ها اتخاذ رويكرد طراحي زمينه حل رد كه يكي از راهمدرنيزاسيون وارد كناگريز 

ها و فرهنگ غني و اصيل ايراني را به ايشان يادآوري  تا ارزش  سطح فرهنگي افكار عمومي جامعه است

ي موردي  مطالعات نمونه. باشد تحليلي مي -يروش پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و توصيف. كرد

 Observational ي توام با تبادل نظر هاي محلي مبتني بر روش مشاهده شهر ساري با برداشت

survey techniques
هاي ذهني  پيروي از نمادها و اصول معماري بومي كه با طرحواره. انجام گرفت 

حفظ هويت و تداوم ، تواند بر خوانايي ند ادراك ميمخاطب منطبق است به مثابه عامل تاثير گذار فرآي

 . تاريخي تاثير مطلوب داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهر ساري، معماري بومي، گرا طراحي شهري زمينه، هويت شهري :واژگان كليدي

                                                           
١
طبري  علمي گروه شهرسازي دانشگاه ، هيأتدانشگاه تهران، يباز يهنرها يسپرد كارشناس ارشد طراحي شهري 

Rtaghipoor@yahoo.com 
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 تأثير مصالح بر ايجاد حس تعلق در مخاطب در نماهاي شهري

 ) (خيابان تاريخي امام و خيابان كاشاني در شهر يزد 

 2سيد محمد امين طباطبايي، 1عليرضا سلمان زاده يزدي

4امير محمد متوسليان، 3سيد كيوان گلدانساز 
 

 

 

استفاده از . مصالح مورد استفاده در معماري است، عنصر مهم و اساسي شكل دهنده ي منظر شهري

جنس و حتي بافت ، رنگ، نوع مصالح، قرارگيري مصالح در كنار همنحوه چينش و ، مصالح مناسب

حتي مي تواند باعث القاء حس . مصالح هر كدام تأثيرات رواني به خصوصي روي ذهن مخاطب دارد

اين گونه مي توان گفت كه مصالحي كه در ، در كل. خاصي نسبت به محيط در ناخودآگاه افراد باشد

 . تاثير مستقيمي در پيوند مخاطب با بنا و ايجاد حس تعلق در وي دارد، معماري بنا استفاده مي شود

حس مكان به معناي ادراك ذهني محيط از طريق رمزگشايي و . حس مكان است، الزمه ي حس تعلق

در ذهن خود شروع به قضاوت و قياس آن محيط ، ادمي پس از ادراك محيط. پي بردن به پيام ها است

، ذهن خود كرده كه هرچه اين همخواني و شباهت بين دو محيط بيشتر باشدبا محيط هاي آشنا در 

يكي از راهكار هاي پيشنهادي جهت باال بردن احساس . احساس تعلق بيشتري در فرد ايجاد مي شود

 . مصالح مي باشد، تعلق

م ايجاد حس بر آنيم تا چگونگي تاثير مصالح بر رفتار مخاطب و در نهايت ايجاد و يا عد، در اين مقاله

يعني در نهايت شناسايي نوع مصالحي كه در ايجاد . تعلق در وي نسبت به بنا را مورد بررسي قرار دهيم

 . حس تعلق در مخاطب به كمك معماري بنا بيايد

لذا در جهت نيل به اين هدف با بررسي موردي و قياسي بين خيابان امام كه از لحاظ تاريخي داراي 

سعي ، خيابان كاشاني كه چند دهه ايست رشد و گسترش پيدا كرده استارزش محسوب مي شود و 

 . شده است تأثير مصالح بر ايجاد حس تعلق در مخاطب بررسي شود

 

 

 

 

 

 مخاطب ، نقش مصالح، حس مكان، : حس تعلق واژگان كليدي

                                                           
salmanzadehalireza92@yahoo.com دانشجوي كارشناسي معماري١

 
 

٢
 amin_tb@yahoo.com دانشجوي كارشناسي معماري 

٣
  keyvan_goldansaz89@yahoo.comدانشجوي كارشناسي معماري 

٤
 amir_kingdom05@yahoo.com  كارشناسي معماريدانشجوي  



 

 

 

٢٩ 

 

 نقش مصالح ساختماني در معنابخشي به منظر شهري

 )استفاده از نماهاي آجري جهت احياي هويت در كوچه مروي ( 

 

2مهسا گلدار، 1مرجان بابائي
 

 

 

 

در ، كننده يك فضاي شهري به عنوان سطح پوشش قابل رويت ساختمانهاي تعريف، مصالح ساختماني

رنگ و تركيب كلي حاصل از انتخاب نوع مصالح ، جنس. كيفيت منظر شهري تاثير قابل توجهي دارد

بلكه بيانگر معناي يك فضاي شهري نيز ، نه تنها فرم فضا را تحت تاثير خود قرار ميدهد، ساختماني

معناي القايي ، اين در حالي است كه امروزه در جريان گرايش به نوگرايي و جدايي از گذشته. ميباشد

مورد غفلت قرار ، اشدمصالح نما و نقشي كه مي تواند در احياي هويت متداوم از گذشته تا امروز داشته ب

 . گرفته است

پژوهش حاضر به هدف استخراج معيارهاي احياي هويت ، در راستاي پاسخگويي به اين مسئله

در بخش مباني . است به بررسي مصالح ساختماني پرداخته، شهروندان در مواجهه با نماهاي ساختماني

تاثير ، تاكيد بر نقش محيط در هويت فردبا . است-نظري انواع مصالح ساختماني مورد بررسي قرار گرفته

 قضاوت و احساس هويت فرد در ارتباط با فضاي شهري مد نظر قرار گرفته، مصالح ساختماني بر ادراك

سپس بر اساس ويژگيهاي القايي مصالح نماها و همچنين نقش تصورات و قضاوتهاي ذهني . است

تطابق مصالح نماها با ، ا آن برقرار ميكنندشهروندان نسبت به كيفيت فضاهاي شهري و ارتباطي كه ب

از آنجا كه در نماسازي كوچه مروي در تهران . است هويت فضاهاي شهري مورد تاكيد قرار گرفته

اين فضاي شهري به عنوان ، پيشينه مكان و هويت آن مورد توجه قرار گرفته، هماهنگي ميان مصالح نما

اينكه اين فضا در هماهنگي با زمينه فرهنگي و پيشينه  با توجه به. است نمونه موردي انتخاب گشته

 نقش تعيين، فرضيه پژوهش بر اين اساس است كه استفاده از آجر در نماها، شده است مكان بازطراحي 

ها و ساير  نتايج حاصل از پرسشنامه. است كنندهاي در احساس تداوم و هويت اين فضاي شهري داشته

بيانگر نقش پررنگ مصالح ساختماني و به ويژه آجر در احساس هويت ، تكنيكهاي برداشت تصوير ذهني

 . باشد-و ارتباط با گذشته مي

 

 

 . نماي ساختماني، مصالح، معنا، هويت، آجر :واژگان كليدي

                                                           
١
  marjan.babaee.ud@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي ، كارشناس ارشد طراحي شهري 

2
  mahsa.goldar@gmail.com دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري 
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 استگاه طبيعت به عنوان مصالح نما در طراحي نماخ

 

1سلما حائري
 

 

است كه مي تواند تاثير مستقيمي بر روح و روان ساختار سيماي هر شهر از عناصر متفاوتي تشكيل شده 

عناصر سازنده مناظر شهري را مي توان به دو بخش عناصر طبيعي و مصنوع . هر شهروند داشته باشد

 . يك منظر شهري را چشم نواز مينمايد، تقسيم كرد كه غالبا تركيبي متناسب از اين دو در كنار يكديگر

محصور كننده فضاهاي شهري است ، ش سازنده اي از سيماي شهربه عنوان بخ، نماي بدنه هاي شهري

در . محيطي دلپذير را براي شهروندان فراهم نمايد، در عين هماهنگي، و بايستي بتواند با ايجاد تنوع

مسائل زيست ، عواملي چون مسائل فني و پايداري، نماسازي خارجي عالوه بر زيبايي و مفاهيم ويژه آن

 به كارگيري لذا انتخاب و نحوه . رهنگي نيز از اهميت و جايگاهي خاص برخوردارنداقتصادي و ف، محيطي

تاثير مناسبتري در ارتقاي كيفيت بصري و ، هرچه به عوامل مذكور بيشتر پايبند باشد، مصالح در نما

 . فني سيماي شهر خواهد داشت و محيطي مطلوب تر را در فضاي شهري فراهم مينمايد

ق مقايسه با معيارهاي از طري، ديوار سبز و يا ديوار زنده به عنوان نمونه هايي از نماي سبز، در اين مقاله

ميتواند در ، نماي سبز با كاركردي چندگانه. مورد بررسي قرار مي گيرد، امروزي و مصالح نوين

باط بازگرداندن محيط طبيعت به هسته زندگي شهروندان هم به لحاظ زيبايي شناسي و هم از نظر ارت

از جنبه هاي اقليمي ، نماي سبز به عنوان بخشي از فضاي سبز شهري. ادراكي تاثير بسزايي داشته باشد

براي . يفيت منظر شهري و كيفيت زيستي شهروندان مورد نقد و تحليل قرار ميگيردك، محيطي –

ي و ميداني بهره از روش مطالعه كتابخانه اي و بررسي و تحليل نمونه هاي اجراي، دستيابي به اين مهم

 . برده ميشود

مرور ضرورتها و تاثيرات ايجاد نماي سبز از جنبه هاي ذكر شده جمع بندي ميگردد تا بتوان ، در نهايت

زيست محيطي و فني آن را به لحاظ كاربردي مورد تامل و توجه قرار ، كاركردهاي ويژه زيبايي شناسي

 . داد

 

 

 

 

 

 

  اقليم، فضاي شهري، طبيعت، سبزاي نم، : مصالح نماواژگان كليدي

                                                           
١
  Haeriarchitects@gmail.com علمي مربي موسسه غيرانتفاعي آپادانا هيأت، كارشناسي ارشد معماري 
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مصالح مناسب ساختماني به كارگيري ضوابط نماسازي و نقش آنها در   

 )تهران 22و  5نمونه موردي: مناطق (

 

1مرجان گلي پور 
 

 

نماي هر ساختمان با نقش تعيين كننده اي كه در شكل دهي به منظر شهري دارد تحت تاثير عناصر و 

رنگ و بافت متفاوت اغتشاش و ، مصالح متعدد با جنس به كارگيري . جزئيات متعددي قرار دارد

امروزه هر مالك نماي . آشفتگي بصري را نه تنها در يك بنا بلكه در بدنه شهري به دنبال خواهد داشت

ساختمان خود را بدون توجه به ساير بناها و بر اساس ساليق و عاليق خود مي سازد و خواسته 

با به كارگيري مصالح متفاوت از مجاورين عملي مي سازد كه حاصل آن آشفتگي  جداسازي بناي خود را

بوجود آمده در بدنه و منظر شهري مي باشد در نتيجه نماسازي بر اساس ضوابط مشخص كه استفاده از 

اين نوشتار به طور خاص . نوع و رنگ مصالح را در چارچوب مشخصي ارائه نمايد اجتناب ناپذير است

رنگ و بافت ، مصالح مناسب ساختماني اعم از جنس به كارگيري نقش ضوابط نماسازي در  تالش دارد

آنها مورد مطالعه قرار مي دهد لذا در مرحله اول به بررسي اجمالي از ضوابط نماسازي مالك عمل 

سپس آن دسته از ضوابطي را كه مرتبط با مصالح ساختماني مي باشد از ، شهرداري تهران مي پردازد

رنگ و بافت آن مورد مداقه قرار مي دهد و در نهايت الگوهايي از ، نوع مصالح(جنس) به كارگيري يل قب

نماسازي را ارائه مي دهد كه بر اساس ضوابط مشخص ساخته شده اند و يك بدنه شهري مناسب را 

اي و اسنادي توصيفي بوده و در تحقيقات آن از منابع كتابخانه  -روش تحقيق تحليلي. بوجود آورده اند

 22و منطقه  5به عنوان نمونه موردي نماهاي ساختمانهاي مسكوني منطقه . استفاده شده است

 . شهرداري تهران جهت بررسي مطالعات مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

  منظر ، بدنه شهري، ضوابط و مقررات، نماسازي، : نماواژگان كليدي

                                                           
١
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت شهري نور طوبي، كارشناس شهرسازي دانشگاه گيالن 

Marjan_Golipour@yahoo.com 
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هاي شهر كرمان گيري تصوير ذهني مردم از نشانه شكلنقش مصالح ساختماني در   

2يصبا ناصر علو، 1سحر سلطاني
 

 

مناسبات مكاني و كالبدي به عنوان عاملي تاثيرگذار بر سيما و منظر شهري همزمان بر ادراك شهروندان 

يكي از هاي شهري به عنوان  نشانه. بر رفتارها و مناسبات اجتماعي آنان نيز تاثير ميگذارد، از شهر

نشانهاي موثر ميتواند . در درك محيط شهري و سيماي شهر نقش مهمي ايفا ميكنند، عناصر مهم بصري

يكي . ها نيز بر كيفيت بصري آن تاثير دارد اجزا و جنس نشانه. سيمايي منحصر به فرد به شهر ببخشد

 . دهنده آن است كه غالباً از طريق نما معرفي ميشود از اين اجزا مصالح تشكيل

به بررسي نقش ، هاي شهر كرمان از طريق مطالعات ميداني در اين تحقيق پس از مشخص كردن نشانه

-اين پژوهش از نوع توصيفي. ها توسط شهروندان پرداخته شده است-مصالح در به يادآوري نشانه

يداني مشاهدات م، ها از روش پرسشنامه و مصاحبه تحليلي و رويكرد كيفي است كه در جمع آوري داده

 . اي استفاده شده است و مطالعات كتابخانه

ها و تصوير ذهني  هاي اين پژوهش نشان ميدهند كه يكي از اصليترين عوامل در به يادآوري نشانه يافته

در درجه اول جنس مصالح و بعد از آن نحوه به ، جداي از كاربري بنا و ارزش تاريخي آن، مردم از شهر

هاي  نما و در مرتبه بعدي رنگ مصالح بكار رفته در نماي ساختمان كارگيري و چيدمان مصالح در

توجه ويژه مردم به مصالح نما و عوامل وابسته به ، طبق نتايج اين تحقيق. باشد-ها مي شاخص و نشانه

گيري منظر شهري مناسب و  نقش مهم مصالح در شكل، آن خصوصاً در ساختمانهاي شاخص شهر

هاي آينده و بهسازي و ساماندهي  داده و اهميت اين عوامل را در طراحي ادراك مردم از شهر را نشان

 . از طريق باالتر بردن كيفيتهاي بصري و كالبدي آن خاطر نشان ميسازد، شهر
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 s.soltani.ma@gmail.com ديزه نشگادا-ريشد معماارشناسي ركاي نشجودا 
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 تأثير مصالح كف بر سرزندگي فضاي شهري

 

3شهره عربزاده يزدي، 2محمود پورسراجيان، 1شيرين عربزاده يزدي
 

 

عدم سرزندگي و حضور ، اند يكي از مشكالتي كه بسياري از فضاهاي شهري امروزي با آن مواجهه

سرزندگي يكي از كيفيتهاي محيط زندگي است و عدم وجود آن در يك . كمرنگ مردم در آنهاست

اي كه ميتواند باعث كاهش امنيت فضا و باالرفتن  گونه به، خواهد داشتفضاي شهري تبعات نامطلوبي 

راهكارهاي متفاوت . آسيب به مبلمان شهري و نظاير اينها شود، كاهش حس تعلق، جرم و جنايت در آن

و گوناگوني براي حل اين مشكل انديشيده شده است كه بسياري از آنها عليرغم صرف هزينه و زمان 

حل ساده و اجرايي براي حل اين  ارائه يك راه، هدف از اين مقاله. اند طلوب دست نيافتهزياد به نتيجه م

به ، به روش كلي كيفي، مقاله حاضر. كارگيري آگاهانه و برنامهريزي شده مصالح كف است مسئله با به

بررسي . اي و برداشتهاي ميداني تهيه شده است تحليلي و به شيوه مطالعات كتابخانه -صورت توصيفي

ميدان تئاتر روتردام به عنوان نمونه موردي پژوهش حاضر و به عنوان يك فضاي شهري موفق مشخص 

فضاي متنوعي را ، ميكند كه استفاده از مصالح متنوع در بخشهاي گوناگون كف در يك فضاي واحد

مكان انجام هاي اجتماعي مختلف را در زمانهاي گوناگون به خود جذب ميكند و ا ايجاد كرده كه گروه

فعاليتهاي متنوع را در فضا فراهم مينمايد و باعث ايجاد يك فضاي سرزنده و يا ارتقاي سرزندگي يك 

 . فضاي شهري ميگردد
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 جستاري پيرامون نقش مقياس مصالح در كيفيت فضاهاي شهري

 نگاه به بافت قديم دزفولبا 

 

 2سجاد مؤذن،  1شينا ص برنجي

 

 

 

از آن زمان كه استفاده از مصالح بوم آورد و تكنيكهاي محلي در ساخت معماري و به تبع آن فضاي 

يكپارچگي و وحدت سيماي شهر دستخوش رنگ به رنگ شدن و ، شهري به بوته فراموشي سپرده شد

ابعاد و ، استفاده از مصالح نوين. شهر آشنا با خاطرات مردم شد از آن پس كمتر فضاي. ناهمگوني گشت

رفته رفته حضور پررنگ تدابير . تناسبات جديدي را به همراه آورد كه با تناسبات انساني همساز نبود

معماران در چگونگي انتخاب و كاربرد مصالح مناسب جهت تعديل ويژگيهاي اقليمي از سيماي معماري 

در اقصي نقاط كشور مشابه هم ، بربست و بناها فارغ از شرايط اقليمي متفاوت و فضاهاي شهر رخت

گرايي و  اگر ريشه ناهمگوني كنوني را در كالبد جديد اكثر شهرها؛ نسيان و فراموشي بوم. ساخته شدند

هاي غني فضاهاي شهري و به  ميتوان اميد داشت با غور و بازخواني بازمانده، دانش بومي دانست

توجه به اين نكته . اهليت معماري و شهرسازي ايراني را بازيافت دن اصول بنيادي حاكم بر آنهادآوريا

ضروري است كه در اين راستا توجه صرف به ويژگيهاي كمي و عيني كافي نبوده و بايد شواهد تاريخي 

 . تعامل انسان با محيط و فرهنگ را بازخواند

، كه پس از گذشت سالها؛ زيبايي اي آجري با نقشهاي متنوع ناهبافت قديم شهر دزفول آكنده است از ب

 . انگيزد خوانايي و تعلق خاطر را در درون هر رهگذري غريبه يا آشنا برمي

روح حاكم بر فضاهاي ساخته شده را تحت تأثير قرار ، تغيير مصالح و به تبع آن تغيير مقياس مصالح

واهد ميداني و مقايسه تطبيقي بين بناهاي جديد و آوري ش اين مسأله در اين پژوهش با جمع. ميدهد

اين مقاله با تحليل و مقايسه ويژگيهاي دروني و بروني بناهاي . قديم مورد بررسي قرار گرفته است

نكاتي استنتاج و بيان ، آجري شهر دزفول و مصاديق مختلف آجركاريهاي نغز آن به عنوان نمونه موردي

 . كند-مي

 

 

 

 

  دزفول ، معماري و فضاي شهري، گرايي بوم، مصالح: واژگان كليدي
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 نقش مصالح شهري در پيشگيري از ناهنجاريهاي رفتاري

 

2اميد مازار اتابكي، 1درخشنده اكبري
 

 

 

شهر بارزترين نمود تمايل بشر به زندگي و به منزله كالبدي است كه در آن حضور و حركت انسان جاي 

انتظارات و ، اي كه ساليق گونه مصالح مناسب و درخور فضا بهدهي فضاهاي شهري با  شكل. ميگيرد

استفاده از مصالح هماهنگ و متناسب با اقليم . تصورات مردم در آن لحاظ شود بسيار حائز اهميت است

اي كه عدم هماهنگي  به گونه. و نوع فضا سبب ميشود تا در نوع رفتار شهروندان در فضا اثر گذارد

، عدم سنخيت مصالح انتخابي با آب وهوا وشرايط اقليمي، و محيط پيرامونمصالح با بافت طبيعي 

عدم ، نداشتن مهارت كافي معماران محلي و كارگران بومي در استفاده و به كارگيري مصالح جديد

آشنايي دقيق با مصالح غيربومي و شيوه هاي ساخت آنها سبب شده كه رفتارهاي شهروندان در فضا 

در اين پژوهش با بررسيهاي مقدماتي و مباني نظري به بررسي مصالح . ل تغيير يابدتحت تاثير اين عوام

شهري و انواع آن و آلودگيهاي رفتاري پرداخته و در بخش مطالعة موردي با استفاده توأمان روش هاي 

چند فضاي شهري با مصالح متفاوت از هم مورد بررسي  مشاهده مستقيم و غير مستقيم (پرسشنامه)

اين پژوهش از . رفته و اطالعات مورد نياز اين نقاط گردآوري و سپس در مقايسه با هم تحليل شودقرارگ

تحليلي ميباشد كه مهمترين هدف آن كشف رابطه انواع  -نوع كاربردي و روش تحقيق آن توصيفي

ريق در نهايت ميتوان نتيجه گرفت كه از ط. مصالح و كنش رفتاري فرد در فضا تحت تاثير آن ميباشد

 . مديريت و برنامه ريزي در نوع استفاده از مصالح ميتوان از پيدايش آلودگيهاي رفتاري پيشگيري كرد

 

 

 

 

 

 

  آلودگيهاي ديداري، آلودگيهاي رفتاري، مصالح :واژگان كليدي
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 بررسي استفاده از مصالح بوم آورد و مصالح نوين در كفپوش پياده رو ها

 )استان لرستانمطالعه موردي در شهرداريهاي (

 

2ن)پرويز فاطمي كيا(المو، 1محمد مهدي گودرزي سروش
 

 

ورود مصالح جديد در چرخه صنعت و جايگزيني اين ، با ورود به هزاره جديد و گسترش روز افزون علم

عدم آگاهي ازچگونگي . . . جداي از ارزش فرهنگي و بصري و، مواد و مصالح با مصالح بوم آورد و قديمي

ي نزد دهنده آنها كه غالبا هم بصورت سرّعملكرد مصالح جديد (بدون در نظر گرفتن مواد تشكيل 

بنابر اين تحليل نوع مصالح با توجه به اقليم . صاحبان صنايع سازنده محفوظ بودند ) را بدنبال داشتند

. . قابليت دسترسي به مصالح و، هريشكل ظا، دوام، هماهنگي، رنگ مصالح، خاص مناطق مورد استفاده

ميتواند ضمن باال بردن زيبايي بصري موجب افزايش كيفيت زيستي و هويت بخشي به سكونت . 

چرا كه از يك سو باعث ، كف سازي فضا هاي شهري ازاهميت خاصي برخوردار است. ساكنان بشود

سهولت تردد و كيفيت بصري را ، زيبايي و جذابيت فضا ها ميشود و از سوي ديگر از لحاظ عملكردي

 . ممكن ميشود

در اين ميان يكي از نكاتي كه در استفاده از مصالح مختلف فارغ از طرحها و چگونگي اجراي آن اثر قابل 

محيط چه از لحاظ اقليمي و چه از لحاظ هماهنگي با طراحي بهينه كفپوش . توجهي دارد محيط است

 . مي نمايدها رابطه محكم و دو سويه اي بر قرار 

در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل و جمع آوري داده ها و اطالعات از طريق مطالعات و پيمايش 

، خدمات شهري، شهرداريها، در سازمانهاي ذيربط نظير( مصاحبه با متخصصان، پرسش نامه، ميداني

موجود و پياده رو سازيهاي در استان لرستان ) و داده هاي دسته دوم اوضاع و شرايط . . . دهياريها و

سپس با توجه به نتايج . مورد بهره برداري قرار گرفته در سطح استان مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت

راهكارهايي جهت ايجاد شرايط ، بدست آمده در اين زمينه نقاط ضعف و قوت مواد ومصالح بكار رفته

ت فضا هاي عمومي شهر و دستيابي به كمك به حفظ ارتقاي كيفي، مناسب محيطي براي شهروندان

شرايط مناسب و بهينه در زمينه استفاده از مصالح مناسب در كفپوش پياده رو هاي شهري ارائه شده 

 . است

 

 

 

  شهرداريها، عملكرد، اقليم، مصالح بوم آورد، مصالح نوين، : پياده رو سازي واژگان كليدي
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تاثير عامل تضاد ذهني دور و نزديك شهري بررسي و آسيب شناسي مصالح كاربردي منظر 

 در ادراك زيبايي شناختي منظر شهري

 يختني در مناظر شهرير نمونه مورد مطالعه : طراحي با مصالح دور

 2نفيسه سيده، 1محمدرضا اميني

 

فهم آنان را نسبت به شهر محل زندگيشان كامل مي ، ادراك شهروندان از فضاهاي سواره و پياده شهري

همپوشاني تصوير ذهني از دو نوع فضاي پياده و سواره شهري باعث نوع خاصي از ادراك نسبت به . كند

تا كنون . كالن شهرها مي شود كه طبيعتا باساير شهرها و همچنين با شهرهاي گذشته متفاوت مي باشد

ه تاكيد از مناظر شهري انجام شده است وهموار، پژوهشهاي كمي در مورد تفاوت ادراك پياده وسواره

از آنجا كه بيشتر شهروندان شهر را در تعاملي از دو ديد . اين پژوهشها بر يكي از دو مورد فوق بوده است

اين مسئله ميتواند به عنوان محور ورويكردي براي طراحي مناظر شهري در ، پياده وسواره درك ميكنند

، ا و رواج يافتن پاركهاي حاشيه اياز اينروست كه دركالن شهرها با گسترش بزرگراه ه. نظر گرفته شود

مسئله طراحي منظر بزرگراهها بايد هم از ديد ناظر پياده و هم ناظر سواره مورد توجه و بررسي طراحان 

 . منظر شهري باشد

امروزه استفاده از آنها در مناظر ، از طرفي با افزايش ميزان دور ريختني هاي ماندگار در شهرهاي بزرگ

. ي براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار در شهرها مورد توجه قرار گرفته استشهري به عنوان روش

استفاده از اين دورريختني ها به عنوان مصالح مصرفي در بافت شهري به علت ادراك متفاوتي كه در 

بافتهاي انتزاعي . ذهن عابر سواره و پياده (دور و نزديك ) ايجاد ميكند ميتواند مورد بررسي قرار گيرد

در چارچوب ديد ، اصل از دور ريختني ها كه عموما توسط ناظر سواره و از فاصله دورتر درك ميشودح

به دليل دربر داشتن اطالعات بيشتري كه ، اين ادراك نزديك. ناظر پياده با جزئيات بيشتر تجربه ميشود

زديك شده و به تكميل منجر به نوعي تعامل زيبايي شناسانه بين دور و ن، در اختيار بيننده قرار ميدهد

 . پيام طراح مي انجامد

 

 

 

 

تعامل زيبايي ، تضاد ذهني، بافت هاي انتزاعي، پارك هاي حاشيه اي، منظر شهري :واژگان كليدي

  شناسانه بين دور و نزديك 
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بررسي و آسيب شناسي مصالح كاربردي منظر شهري در محل برخورد بافت قديم و جديد 

 ليان بوشهر مطالعه موردي خيابان -شهر

 

 2دنيا اكبرزاده، 1راحيل ندومي

 

 

ي استفاده از مصالح جديد جهت طراحي ساختمان هاي  انگيزه، با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي

در اين راستا و به تبع معماري جهان . مدرن بيش از پيش در معماري و شهرسازي جهان ديده مي شود

تر و با سرعت اجراي باالتر در صنعت ساختمان سازي به كار  كم هزينه، در ايران نيز مصالح كاربردي تر

نگاه . اقليم منطقه و سازگاري با بافت تاريخي دارد، گرفته شد و حاصل نشان از عدم توجه به گذشته

ابزاري به ساختمان در بطن منظر شهري باعث شده است كه جايگاه اصلي بناهاي واجد ارزش تاريخي 

ر اين پژوهش استفاده از مصالح بوم آورد اقليم گرم و مرطوب شهر بوشهر در د. به فراموشي سپرده شود

قسمت اعظم بافت قديمي بندر بوشهر با تاريخي . منظر شهري محور ليان مورد بررسي قرار گرفته است

پنج هزار ساله در شمال شرقي شهر واقع شده كه توسط محوري به نام خيابان ليان از بافت جديد 

ساختمان هاي جديد اين محور بدون توجه به مجاورت با بافت تاريخي شهر . ه استشهري جدا گشت

در منظر شهري اين ناحيه مصالحي ناسازگار با اقليم گرم و مرطوب منطقه بكار رفته . شكل گرفته اند

از طرفي ضرورت ايجاب مي كند . است كه ضريب حرارتي شان تناسبي با دما و رطوبت باالي شهر ندارد

يجاد ساختمان هاي جديد مطابق با نيازهاي امروز در كنار بافت هاي تاريخي از اصول و قواعدي كه ا

 . منطقي پيروي كند تا به چهره و همچنين ارزش بناهاي قديمي خدشه اي وارد ننمايد

تحليلي به بررسي نوع مصالح ساختمان ها و منظر شهري محور ليان -در اين مقاله با روش توصيفي

در نهايت پيشنهاداتي جهت رفع معضل . توجه به مجاورت در كنار بافت قديم پرداخته مي شود بوشهر با

نماي اين محور بر مبناي مصالح بومي منطقه ارائه شده است تا تلفيق منطقي از منظر شهري در آن به 

 . وجود آيد

 

 

 

 

 

  خيابان ليان، بوشهر، منظر شهري، : مصالحواژگان كليدي

                                                           
1
  rahilnadoomi@gmail.comكارشناس ارشد معماري موسسه آموزش عالي دانش پژوهان اصفهان 

  donyakbarzadeh@gmail.comكارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران  2



 

 

 

٣٩ 

 

 تجربه عابرين كوچه از مصالحجستاري در باب 

 

  2سحر مرادي، 1گلكاريه عليرضا

 

نقش ، گيري رفتارهاي شهروندي ميباشند نظر به اينكه شهرها كالبدي هستند كه بستر و مأواي شكل

. ي اين كالبد در فرآهم آوردن ظرف مناسب در جهت اين مهم غيرقابل انكار است عناصر تشكيل دهنده

ي ادراك اين كالبدها توسط انسان و بالطبع مواد و عناصر تشكيل دهنده آنها  از اين جهت بررسي نحوه

در استفاده مطلوب و آگاهانه از مصالح در جهت خلق بسترهايي ، كه مصالح ساختماني ناميده ميشوند

هاي اجرايي در  از ديگر سو تجربه پروژه. اهميت مييابد، كه پاسخگويي ابعاد مختلف انسان باشند

اين واقعيت ناخوشآيند را تاييد ميكند كه نتيجه بدنه كارشناسي هنوز به جوابي مطلوب  شهرهاي ما

 . براي خلق اين كالبدها نرسيده است

حس بينايي در  به كارگيري به تدريج گرايش در ، پس از دوران رنسانس با كشف قوانين پرسپكتيو

انسان به ابزاري در جهت بازنمايي  اين تحول با سركوب ساير حواس ادراكي، ادراك محيط رواج يافت

واقعيت تبديل شد كه بعدها در نيمه دوم قرن گذشته اين رويكرد با تاكيد بر نقش بدن به عنوان مركز 

تا آنجا كه امروزه شاهد اهميت روز افزون و همه جانبه ادراكات . جهان ادراكي به چالش گرفته شد

در اين باب . هستيم، تمركز بر ادراك بصري، ي محضحسي و انتقادهاي گسترده نسبت به تصوير پردار

تخيل و ناخودآگاه ، خاطره، حافظه، يوهاني پاالسما با ديدگاهي پديدارشناسانه به ادراكات حسي پنجگانه

رنگ را مطرح ميكند بطوريكه هر تجربه ادراك ، نور، انسان ميپردازد و گرايش مجدد را نسبت به مصالح

در اين نوشتار ، براي دركي جامع از مفهوم ادراكات حسي پاالسما. دكن-مطرح مي» چند حسي«را 

، در بيان حس مكان، كريستفر الكساندر و ادوارد رلف، مستند به نظريه پردازاني چون نوربرگ شولتز

 . مكاني داد ميزند استفاده شده كيفيت و اصالت فضا براي توليد هويت در عصري كه بي

در ، اني با انتخاب يك كوچه در قالب يك نمونه موردي در شهر تهراندر اين راه طي يك پژوهش ميد

منطقه سعادت آباد به عنوان فضايي كه تجربه آن در دسترس است و دسته بندي مباني نظري مطرح 

شناسي آن بر مبناي مباني مطرح شده پرداخته ميشود سپس بر اساس نقد صورت  به نقد و آسيب، شده

، اكات حسي كامل انسان و نحوه ارتباط حسي او با محيط در فرآيند طراحيگرفته وتوجه به نقش ادر

ي ارتباط و مواجهه شهروند  چرا كه شناخت نحوه. چند پيشنهاد طراحي براي نمونه موردي ارائه ميشود

با كالبد تأثيري غيرقابل انكاري در فرآيند طراحي و ساخت كالبد براي كمك به خلق هويت شهروندي 

 . دارد

 

 هويت شهروندي ، ادراك بصري، تجربه محيط، : ادراكات حسيواژگان كليدي

                                                           
١
  alireza.golkarieh@gmail.com، معماري كارشناسي 

٢
 saharmorady@hotmail.com، داخلي معماري ارشد كارشناسي 
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 جايگاه مصالح مناسب در بافت و كف سازي محيط شهري جهت ارتقاي ادراك محيطي

 )(مطالعه موردي: نابينايان 

 

2شادي لطفي منش، 1حمد امين خجسته قمرم
 

 

 

از طرفي انسان به عنوان موجود زنده از زمان انسان و محيط پيرامون دو عامل وابسته به يكديگر هستند 

تولد تا مرگ توسط عوامل و بيماريهاي مختلف تهديد ميشود كه در برخي موارد موجب معلوليت 

. يكي از اين موارد ايجاد نقص در بينايي است كه منجر به كم بينايي و نابينايي انسان ميشود. ميگردد

لذا با توجه به ضعف و فقدان اين حس در انسان نابينا  بينايي اصلي ترين حس در ادراك محيط است

بهرهگيري و تقويت ساير حواس با استفاده از ابزارهاي مناسب ميتواند آنان را در ادراك محيط ياري 

مقاله حاضر با بيان تعاريف نابينايي و نحوه ادراك نابينايان از محيط به نقش مصالح در بافت . نمايد

، وان يكي از اجزاي سازنده فضا و منظر شهري كه پيرامون نابينايان وجود داردشهري و كف سازي به عن

اشاره نموده و با ارزيابي و بررسي مطالعات موردي به بيان ضوابط و استانداردهاي مطلوب و معرفي 

، ها به اهميت اين موضوع به عنوان يكي از عناصر ادراك فضايي نابينايان از محيط و منظر شهري نمونه

 . رداخته شده استپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظر شهري ، كف سازي، بافت، مصالح، ادراك، محيط شهري، نابينا :واژگان كليدي

                                                           
١
  m.amin.khojasteh@gmail.comموسسه آموزش عالي رشديه تبريز، مربي، كارشناسي ارشد معماري 

٢
  sh_lotfimanesh@yahoo.comدانشجوي كارشناسي شهرسازي  

 



 

 

 

٤١ 

 

 استفاده از مصالح سازگار با محيط زيست در منظرسازي نوين

 

1زهرا اكبري
 

 

. ناشدني از بحث توسعه به شمار مي آيد امروزه احترام به محيط زيست و محافظت از آن ضرورتي جدا

رويكرد اين مقاله نيز در بررسي مصالح مورد استفاده در ساخت منظر شهري با تاكيد بر سازگاري آنها 

 . بودن آنها مي باشد Eco-friendly   با محيط زيست و يا به عبارتي

توجه به استفاده . ابزار و عامل عينيت بخشي در هر پروژه ساخت و سازي به شمار مي آيند، مصالح

استفاده مجدد از مصالح موجود و نوآوري در توليد مصالح جديد سازگار با ، ابع مواد خاممحدود از من

مصالح در ساخت و سازهاي جديد و همچنين منظرسازي  به كارگيري رويكرد غالب در ، محيط زيست

 . نوين محسوب مي شوند

هره مي برد تا با اين نوشتار از بررسي پروژه هاي جديد منظر سازي پايدار در كشورهاي مختلف ب

گردآوري و ارايه نتايج آنها مجموعه اي از شاخصهاي استفاده از مصالح سازگار با محيط زيست در 

بخشي از اين مقاله به آسيب شناسي و بررسي مصالح مصرفي موجود . منظرسازي شهري را ارايه نمايد

نيازها و پتانسيلهاي ، ضعفدرمنظرسازي شهري كنوني كشورمان مي پردازد تا با شناخت نقاط قوت و 

 . راهكارهاي استفاده از مصالح جايگزين را معرفي نمايد، موجود

، پاك وغيرسمي بودن، منابع مواد خام، در پايان با درنظرگيري پارامترهايي نظير اثرات زيست محيطي

روشهاي ، يصرفه مندي اقتصاد، شكل ظاهري و پارامترهاي زيبايي شناختي، نياز آتي پايين به نگهداري

نصب و اجرا و پتانسيلهاي استفاده در ايران به معرفي نمونه هايي از مصالح ، توليد انبوه، ساخت و ساز

 . جديد موفق پرداخته مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

منظرسازي ، مصالح نوين، مصالح سازگار با محيط زيست، : مواد و مصالح منظرسازيواژگان كليدي

  توسعه فضاهاي بازشهري ، پايدار

                                                           
1
 zahra.akbari@umontreal.ca  كانادا، دانشگاه مونترال -دانشجوي دكتراي معماري منظر 
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 دار بومي گيري منظر هويت بررسي تاثير مواد اوليه موجود هر منطقه در شكل

  1عفت صبوحي

 

 

توجه ، با پيشرفت زندگي شهرنشيني و تقويت حضور و مشاركت شهروندان در تعريف محيط زندگي خود

گيري هويت بومي شهرهاي  متخصصان منظر شهري بر ميزان تاثير نوع مصالح ساختماني در شكل

در اين تحقيق با فرض وجود رابطه مستقيم ميان انتخاب نوع مصالح و مواد . متمركز شده استسنتي 

به بررسي ميداني شناخت مصالح بومي بكار رفته در نماي عناصر ، كاني و معدني موجود در هر منطقه

باشد نتيجه تحقيق كه همان تاييد فرض اوليه مي . مصنوع در شهرهاي مختلف ايران پرداخته شده است

مصالح بومي و مواد كاني و معدني موجود در منطقه در قالب يك ، همراه با اطالعات مربوط به نام شهرها

 . جدول نهايي ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد معدني، هويت بومي، مصالح، : نماي ساختمانواژگان كليدي

                                                           
١
  Townscape_88@yahoo.com كارشناسي ارشد طراحي شهري ، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دولت آباد 



 

 

 

٤٣ 

 

 بررسي نقش مصالح در كيفيت منظر خيابان

 )خيابان ناصر خسرو تهران در دوره قاجار و پهلويمطالعه موردي: بررسي (

 

2رضا كوليوند، 1ريحانه مطلبي
 

 

 

، مصالح ساختماني سازنده كالبد خيابان مي باشند و با توجه به ويژگي هاي فيزيكي مانند رنگ و بافت

 . ويژگي هاي كاركردي و تأثيرات معنايي در ادراك منظر خيابان نقشي تأثيرگذار دارند

كه از زمان قاجاريه با دستور ناصرالدين شاه ، اصرخسرو از نخستين خيابان هاي تهران استخيابان ن

ساخته شده است و ساختمان هاي مهمي از جمله شمس العماره و دارالفنون در جداره آن قرار داشته 

پديد مي  در دوران پهلوي با ورود تفكرات مدرنيستي تغييراتي در نحوه ساخت و ساز و اجزاء خيابان. اند

در اين مقاله با استفاده از اسناد تاريخي و منابع كتابخانه اي خيابان ناصرخسرو تهران در دو دوره . آيد

زيبايي شناسي ، سپس با روش تحليلي و بر پايه مؤلفه هاي عملكردي، قاجار و پهلوي شناسايي مي شود

در پايان نتايج نشان مي . يردو هويتي نقش مصالح در كيفيت منظر خيابان مورد بررسي قرار مي گ

دهند در دوران پهلوي تغييرات صورت گرفته و بكار گيري مصالح جديد سبب كاهش كيفيت منظر 

 . خيابان ناصرخسرو شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كيفيت ، ناصر خسرو، منظر خيابان، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
 دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظر 

2
 rezakoulivand@yahoo.com دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظر 
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 سازي بدنة معابر شهرينقش و جايگاه مصالح ساختماني در بومي

 (مطالعة موردي معابر شهر يزد)

 

 2كاظم قرباني، 1كاظم مندگاري

 

 

 

لذا چهرة . گيرداز طريق معابر آن شكل مي، كندنخستين تصويري كه از يك شهر به ذهن خطور مي

هاي اما وضعيت نابسامان بدنه. هاي نهفته در آن باشدمعابر هر شهر بايستي مظهر هويت و نماد ارزش

. سازي معابر در بازنمايي هويت يك شهر استانگاشتن نقش بدنهحاكي از ناديده، اكثريت معابر شهري

دهندة بدنة پرواضح است كه بخشي از اين آشفتگي به مصالح ساختماني به عنوان يكي از عناصر تشكيل

ز سازي به مثابة اولين گام در مسير احرابومي، از سوي ديگر در مقالة حاضر. گرددمعابر شهري باز مي

لذا توجه به نقش و جايگاه مصالح ساختماني در . اي بر آن دانسته شده استهويت سرزميني و مقدمه

 . رسدگرايي در اين راستا ضروري به نظر ميسازي معابر شهري و تدوين سازوكاري جهت بومبدنه

از طريق ، شهريسازي اكثر معابر در اين مقاله نخست با توجه به وجود مسائل تقريباً مشابه در بدنه

گرايي در معماري و شهرسازي و پژوهش اكتشافي به بررسي مباني نظري مرتبط و تبيين اهميت بوم

سپس به . سازي بدنة اين معابر پرداخته شده استجايگاه معابر شهري در آن و نقش مصالح در بومي

شناسي قرار مورد آسيباين مهم در معابر شهر يزد ، منظور درك بهتر موضوع و كشف ابعاد ناشناخته

گرفته و در نهايت با اذعان بر جايگاه مصالح ساختماني در نماهاي موجود در بافت شهري تاريخي به 

هاي پيشنهادي جهت نتايج حاصل از اين بررسي در قالب راهبردها و سياست، عنوان يك الگوي مناسب

 . سازي بدنة معابر شهري ارائه شده استبومي

سازي داراي وجوه مختلفي است كه توجه به دهد بوميآمده از اين مطالعات نشان ميتدساهم نتايج به

معابر شهري بر اساس معيارهاي ، از طرف ديگر. سازي استاولين سطح حصول بومي، آن از منظر اقليم

-هاي مختلفي تقسيم ميادراكي و ترافيكي به گونه، شناسانهطيف، شناسانهزيبايي، كالبدي، عملكردي

-هاي گذشته حاوي ظرفيتتجربه، به عالوه. كندشوند كه هر يك نحوة مواجهة خاص خود را طلب مي

در اين ، چون و چرا و تقليد كوركورانهتواند با قرائت و تفسير صحيح و نه تأييد بيهايي است كه مي

 . مسير تداوم داشته باشد

 

 

 دمعابر شهر يز، معابر شهري سازيبدنه، سازيبومي، مصالح ساختماني :واژگان كليدي

                                                           
1
 mondegari@yazd.ac.irدانشگاه يزد ، علمي(استاديار) دانشكدة هنر و معماري هيأتدكتراي معماري و عضو   

2
 Ersalkon@Gmail.com، دانشگاه يزد، كارشناس ارشد طراحي شهري  



 

 

 

٤٥ 

 

 هاي ارتقا كيفي منظر شهري در مداخالت شهري تبيين شاخص

 با تاكيد بر اهميت ساختاري مصالح

 2سجاد بيات، 1آزاده مهاجر ميالني

 

 

توسعه روزافزون شهرها و ورود فناوريهاي نو . گيري تعامالت اجتماعي ميباشد بستر شكل، فضاي شهري

، فضاي عمومي، زمينه تغيير نگرش به شهر، فناوري. نگرش به شهرها ميباشد ظهور باعث تحول در نوع

. است هايش مهيا ساخته مسكن و شيوه ساخت را به واسطه قدرتمند كردن انسان در تحقق خواسته

شناخت جايگاه ، مباني بهرهگيري از تكنولوژي، حال آنكه در اين ميان به علت شتاب روز افزون تغييرات

تاثير عرضه شتابان مصالح ساختماني جديد و استفاده . است برداري از آن مغفول مانده بهرههاي  و شيوه

 . در تغيير سيماي عمومي شهر و نماي ساختمانها قابل مشاهده است، از آنها بدون هيچگونه مباني

درك عوامل كيفي و كمي سيماي شهر و فضاهاي عمومي به واسطه ادراك عيني و ادراك ذهني تحقق 

عواملي كه از ، يپذيرد و بينايي مهمترين ابزار ادراك عيني ميباشد و ادراك ذهني همچون ظرفيم

مصالح ساختماني بر ادراك عيني و ذهني بواسطه . ادراك عيني حاصل ميگردد در خود جاي ميدهد

ه به هر يك حسي در مخاطب ايجاد كرده ك، بينايي تاثير مستقيم ميگذارند و با تفاوت در رنگ و بافت

در اين مقاله تاثير اين كيفيات . تبع آن شكلدهنده رفتاري است كه هنجار يا ناهنجاري را ايجاد ميكند

كردن و آرايش به معناي افزودن به  گيري هنجارها بررسي گرديد و پيرايش با مضمون كم بر شكل

 . عنوان ابزارهاي مداخله در جهت ارتقاء كيفيت بصري شهرها معرفي ميگردد

مقاله نسبت آرايش و پيرايش و كيفيت بصري را تبيين ميكند و درك ذهني به عنوان سطح اين 

عميقتري از ادراك را در پيوند با اين كيفيات بازشناسي ميكند و هدف آرايش و پيرايش در فضاي 

 . شهري را تاكيد بر ارزشهاي بصري و قوام آنها در جهت تبديل شدن ارزشها به هنجار ميداند

 

 

 

 

 درك عيني و ذهني ، پيرايش، آرايش، منظر شهري، : مصالحواژگان كليدي

                                                           
١
 Azadeh_milani@yahoo.com دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

٢
  Sajjadbayat67@yahoo.com دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 
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 بررسي تاثير فناوري نانو بر حفاظت و پاكيزگي نماي ساختمان هاي شهر

 

 2محمدعلي صبوحي، 1عفت صبوحي

 

 

استفاده از فناوري هاي نوين بخصوص فناوري نانو در راستاي رسيدن به توسعه پايدار از جمله 

يكي از موارد كاربرد اين . مطرح در حوزه هاي مختلف معماري و شهرسازي مي باشد موضوعات جديد

فناوري در اين حوزه مي تواند در ارتباط با ساماندهي نظافت و نگهداري نماي رو به منظر شهري 

در اين . ساختمان هاي مختلف باشد كه در ارتقاء كيفي منظر از ديدگاه شهروندان بسيار اثرگذار است

تحقيق با مطالعات كتابخانه اي به بررسي روشهاي مختلف پوشش دهي به مصالح ساختماني با هدف 

كاهش جذب آلودگي سطحي آنها به كمك مواد نانو ساختار و در نتيجه تداوم زيبايي نماها و افزايش 

 . رضايتمندي شهروندان از مشاهده جداره هاي شهري پرداخته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مصالح ساختماني ، نماي ساختمان، فناوري نانو : كليدي واژگان

                                                           
  Townscape_88@yahoo.comكارشناس ارشد طراحي شهري، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دولت آباد ١

٢
  M_Saboohi@sut.ac.irكارشناسي ارشد نانو مواد ، دانشگاه صنعتي سهند تبريز  دانشجوي 



 

 

 

٤٧ 

 

 مصالح نرم فضاهاي شهري، آب و گياه

 

1مريم طهماسبي 
 

 

 

ي اصلي ساختمانها و محورها و ميدانها را  ي عناصر سختي كه بدنه فضاهاي شهري عالوه بر مجموعه

هستند كه نقش آنها در تلطيف و نيازمند مصالح نرمي به عنوان عناصر حياتي فضاهاي شهري ، ميسازند

دو عنصر اصلي را ميتوان در اين ميان . تر كردن فضاهاي شهري بسيار حائز اهميت است هر چه انساني

البته آب و گياه در اقليمهاي مختلف و . بسيار شاخص نمود كه شامل عنصر آب و عنصر گياه است

به ادراكات محيطي براي باشندگان در همان هر يك نقشهاي بسيار متفاوتي از جن، متنوع سرزمين ايران

كه هر يك واجد ويژگيهاي فرهنگي متفاوتي ، اقليم و شهروندان شهرهاي گوناگون در سرزمين دارد

نقش دهندهي ، تا مناطق خشك و كويري ايران، از سواحل درياها و جنگلهاي انبوه، آب و گياه. است

از اينرو فراهم آوردن اين دو . منظرسازي شهري استويژه در  منظرسازيهاي متفاوتي براي مردم و به

عنصر ارزنده و جمع نمودن آنها در فضاهاي شهري متفاوت در اقليمهاي متنوع ايران نيازمند درك 

دو عنصر آب و گياه در اقليمهاي مختلف . روشني از معنا و مفهوم اين دو عنصر در زندگي مردم است

اي در  اين هويتها كه تأثيرات بصري ويژه. شهري ايجاد ميكنند هويتهاي محيطي ويژهاي را در فضاهاي

فضاهاي شهري دارند ميبايد به عنوان مصالح نرم و حياتي مورد توجه قرار گيرند و در فضاهاي شهري 

 . ها طراحي و اجرا شوند بوم ها و زيست مختلف منطبق با اقليم

بر اين دو عنصر اضافه شود مسأله نور خورشيد  اي كه ميبايد به عنوان يك عنصر افزوده و تكميلي نكته

ي به كارگيري از اين دو  و تابش آفتاب و تفاوت دماي فصول در اقليمهاي مختلف است كه بر روي نحوه

اين دو عنصر براي  به كارگيري بررسي اين موضوع ميتواند پتانسيلهاي موجود در . عنصر تأثيرگذار است

اي براي  ي اقليمي وسيع ايران روشن سازد و زمينه توجه به پهنه كيفي فضاهاي شهري را باي تقاار

 ي اصلي فضاهاي شهري براي ايجاد محيط در تعامل با بدنه، شناخت ظرفيتهاي عنصر آب و عنصر گياه

اين مقاله با بررسي اين دو عنصر و نقش آنها در فضاهاي شهري بر مبناي . پسند فراهم آورد هايي مردم

 يرداز و مطالعات ساختارشناسي هويت محلهاي شهر تهران و طرح مطالعات ارتقاروش طراحي مكانپ

كيفيت فضاهاي شهري تهران به تبيين نقش دو عنصر آب و گياه به عنوان مصالح نرم در كيفيت 

 . فضاهاي شهري ميپردازد

 

 

 

. هويت محيطي، ادراكات محيطي، فضاهاي شهري انساني، مصالح نرم:واژگان كليدي

                                                           
١
كارشناس شهرسازي مهندسين مشاور مانيستار پارسه ، كارشناسي ارشد طراحي شهري 

maryam.tahmasbi.a@gmail.com  



 

 

 

48

 

 جايگاه رنگ درايجاد مطلوبيت طراحي و منظر شهري

 مطالعه موردي: شهرك وليعصر(عج)تبريز

 

3صنم خجسته قمري، 2شادي لطفي منش، 1امين خجسته قمر محمد
 

 

 

امروزه چنان در تمام شهرها و محله ها ، رنگ كه خود عنصري هويتي و عاملي براي تقويت خوانايي است

كار گرفته مي شود كه ساخت بخش هاي تازه شهري در مناطق  به صورت تصادفي و سليقه اي به

تفاوت چنداني با ، كويري يا در حاشيه ي درياي مازندران و يا در اقليم سرد كوهستاني مثل تبريز

بي نظمي و بي هويتي موجود در رنگ ، اين مقاله با رويكرد توجه به اغتشاش. شهري مثل تهران ندارد

ي از مصالح مورد استفاده در نماهاي شهري با مطالعه موردي در شهرك آميزي بناها به عنوان جزئ

هدف از اين پژوهش ارائه راه كار براي ايجاد تجانس و تشابه . وليعصر (عج)تبريز به نگارش درآمده است

روش تحقيق مورد استفاده . دستيابي به عوامل شكل گيري يك منظر شهري مطلوب مي باشد "و نهايتا

نتايج نيز . ات كتابخانه اي و استنادي در كنار مطالعات ميداني و مقايسه تطبيقي استبراساس مطالع

فناوري و منابع تامين ، مصالح بومي، باتوجه به عواملي چون اقليم، بيانگر اين مهم است كه در هر شهر

، پنجره ها درب و، مي توان پي برد كه رنگ هاي مورد استفاده در نماها، مصالح و سليقه و فرهنگ افراد

بام بناها و اصوال تمامي عناصر شهري به يكسري رنگ هاي خاص  سقف و، مبلمان شهري كف سازي

 . محدود مي شودكه به نوعي شناسه مختص رنگي آن شهر محسوب مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 شهرك وليعصر تبريز  ،مصالح ،منظر شهري ،رنگ ،شهر :واژگان كليدي

                                                           
١
  m.amin.khojasteh@gmail.comموسسه آموزش عالي رشديه تبريز، مربي، كارشناسي ارشد معماري 

٢
  sh_lotfimanesh@yahoo.comدانشجوي كارشناسي شهرسازي  

٣
  sanam_khojasteh@yahoo.comمدرس دانشگاه پيام نور مركز تبريز، كارشناسي ارشد هنر(گرايش نقاشي) 

 



 

 

 

٤٩ 

 

 دگرگوني رنگ شهرنقش تغيير مصالح ساختماني در 

 

1نگين نشاط عفتيان
 

 

هاي مختلف قابل بررسي  موضوع رنگ در مصالح ساختماني و تأثيراتي كه بر منظر شهري دارد از جنبه

تشخيص مطلوبيت رنگها از يكسو به ظرافت كار طراحي مربوط است كه هماهنگي و تركيب رنگها . است

و از ، نمايد كه تأثيرگذاري مطلوبي بر بيننده داشته باشداي  در يك بنا و مكان را چگونه بدل به آميزه

هايي كه مورد پسند آنان است باز  ديگر سو به فرهنگ ادراكي جوامع در تركيب رنگها و نوع رنگ

زمينه مكانها در بوم ساخت طبيعي  ي رنگ با عناصر طبيعي مكان مانند رنگ پس اما رابطه. ميگردد

. يط مصنوع كه چشم به آن عادت كرده است نيز مربوط استي رنگهاي مح مكان و سپس آميزه

بخشي از شخصيت مكان را ، هماهنگي و كنتراست رنگها، طيف رنگهاي غالب، آميزهي رنگ در مكان

روها  اين رنگها محدود به رنگ مصالح اصلي به كار رفته در بناها و يا كفپوش پياده. تشكيل ميدهد

زمينه  نگ را دربر ميگيرد كه در يك فضاي واجد محصوريت از پسي وسيعي از ر بلكه گستره، نميشود

ي شهري رنگ  ها را شامل شده و در يك مكان پويا و سرزنده رنگ آسمان و درخت و تمامي بدنه

و حتي رنگهايي كه از ، ها را نيز شامل ميشود تمامي تابلوها و نقش و نگارهاي ديواري و ويترين فروشگاه

ايجاد مطلوبيتي كه واجد تأثيرگذاري مطبوعي بر چشم . داز بيرون ديده ميشو مان ويترينهادرون چيد

و بسياري موارد ديگر را نيز ، طراحيها، ساليق، اي از فرهنگها ست كه آميزه امري فرايندي، بيينده باشد

 . دربر ميگيرد كه نهايتاً آن چه را كه به عنوان شخصيت محيط در نظر ميگيريم برميسازد

ابتدا به شناسايي ساليق مردم نسبت به رنگ ها در فرهنگ ايران و سپس  ،وشتار سعي شدهدر اين ن 

هاي شهر تهران انتخاب شده  كه در اينجا ميدان-استخراج رنگ مايه كلي در يك گونه فضاي شهري 

گيري مطبوعيت اين فضاها را طريق شناسايي  ميزان اثرگذاري رنگ در فضاي شهري را در شكل -است

ين فاكتورهاي مؤثر در اين رابطه شناسي نمود؛ تا در انتها بتوان به پيشنهاداتي مبني بر چگونگي مهمتر

 . توسعه و يا بازآفريني اين ميدان ها دست يابيم

 

 

 

 

  يمنظر شهر، ي رنگ آميزه، فرهنگ ادراكي، هماهنگي، رنگ در مصالح ساختماني :واژگان كليدي

                                                           
١
 كارشناس شهرسازي مهندسين مشاور مانيستار پارسه ، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس 

negin_neshateffatiyan@yahoo.com 
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دهي كيفيت منظر  مصالح جديد در شكل به كارگيري ارزيابي ميزان رضايتمندي ساكنين از 

 )(نمونه موردي؛ محله اطلسي و محله امامشهر شهر يزد شهري پايدار

3علي بيدشكي، 2عليرضا قربانيان، 1بهنام متوسلي
 

يك محيط شهري منظر شهري در واقع شكل عيني و بصري از يك شهر است كه تمامي عناصر كالبدي 

را در خود جاي ميدهد كيفيت اين عناصر كالبدي ميتواند تعيين كننده هويت و كارآمدي ساختار 

مصالح ساختماني است كه همواره يكي از مصاديق عيني منظر شهري ، يكي از اين عناصر. شهرها باشد

هري در مقياس محله منظر ش. به زيبايي هر چه بيشتر شهر كمك ميكند، بوده كه وحدت بين فرم آنها

يكي از مهمترين عوامل در شكل گيري ذهنيت در مورد يك شهر مي باشد و از آنجائيكه در شهرسازي 

ي اقتصاد (به عنوان عامل فضاساز) و فرهنگ (به عنوان عامل سرعت اشاعه) در تمام  جديد دو مقوله

الگوها در ساخت كيفيت منظر  و باعث رواج انواع مدلها و، عناصر شهرها از جمله مصالح رخنه كرده

هاي اين روند را ميتوان با مقايسه مصالح به كار گرفته در محالت با -محالت شهرها شده كه نشانه

هدف ، از اينرو با توجه به حساسيت مسئله. به خوبي درك كردمطلوب و غير مطلوب اقتصاد و فرهنگ 

با  )محله اطلسي (از محالت باال شهرپژوهش پيش رو اين گونه است كه ميزان رضايتمندي ساكنين 

مصالح جديد  به كارگيري ساكنين محله امامشهر (از محالت پايين شهر) را نسبت به رواج و گسترش 

كارگيري مصالح جديد بر كدام -در شكل دهي كيفيت منظر شهري پايدار بررسي و مشخص كند كه به

بيشترين و كمترين تأثير را برجاي  يك از شاخصهاي كيفيت منظر شهري در محالت مورد مطالعه

توسعه اي و از  -پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي. گذاشته و مقايسه نسبت اين اثرات چگونه است

تحليلي و ميداني ميباشد و جهت جمع آوري اطالعات از روش اسنادي و  -حيث شيوه مطالعه توصيفي

سرپرستان خانوار محالت مورد مطالعه ميباشد پيمايشي بهره گرفته شده است جامعه آماري اين تحقيق 

نفر انتخاب شده و شيوه دسترسي به  135حجم نمونه ساكنين در هر دو محله بر اساس فرمول كوكران 

به منظور تحليل متغيرها و شاخصهاي . ها به صورت ساده احتمالي از نوع سيستماتيك بوده است نمونه

ولفوويتز بهره  -كروسكال واليس و دورهاي والد، آزمونهاي مان وايتنيو  spss مورد مطالعه از نرم افزار

هاي تحقيق نشان ميدهد كه از ديدگاه ساكنين محله اطلسي شاخصهاي منتخب  يافته. ايم گرفته

زيباشناسي و عملكردي و از ديدگاه ساكنين محله امامشهر شاخص زيست محيطي مصالح بيشترين 

 . اند مونها را به خود اختصاص دادهدرصد معناداري و گرايشهاي آز

 

  spss نرم افزار، محله اطلسي و محله امامشهر، كيفيت منظر شهري، مصالح جديد :واژگان كليدي

                                                           
١
 يزد ريزي شهري و كارشناس دفتر امور فني و مطالعات عمران روستايي بنياد مسكن استان كارشناسي ارشد برنامه 

Behnam67sh@yahoo.com 
٢
 ريزي شهري  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان يزد و كارشناس ارشد برنامه 

٣
 ريزي شهري دانشگاه يزد  كارشناسي ارشد برنامه دانشجوي 
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 ارتقاي كيفيت بصري منظر شهري

 انتخاب و ارزيابي مصالح نما بر مبناي كثرت گروههاي استفاده كننده فضاي شهري

 

2مرجان بابائي، 1مهسا گلدار
 

 

. ي جمع كثيري از مردم قرار مي گيرد شهر به ويژه ساختمان ها و نماهاي آن هر روز در تجربه منظر

بر اساس نظام ، اعم از عام و خاص)( ساز چه در مقام يك مخاطب عام و چه در مقام يك تصميم، مردم

ختماني ارزشگذاري خاص خود كه متاثر از سازمان شناختي آنها مي باشد به منظر شهري و نماهاي سا

 . سازنده آن مي نگرند و بر پايه معيارهاي ذهني خود در مورد كيفيت بصري منظر شهر قضاوت ميكنند

كننده رنگ و جنس نماها و نقش مهمي كه  به عنوان عامل تعيين، با توجه به اين كه مصالح ساختماني

پرسش مهم اين ، به شدت تحت تاثير قضاوت هاي شخصي است، در كيفيت بصري منظر شهرها دارند

است كه چگونه مي توان ميزان مطلوبيت مصالح به كار گرفته شده را ارزيابي نمود؟ در شرايطي كه 

طراحان شهري و مردم هر يك بر اساس نظام ارزشي ، مديران شهري، معماران، مهندسين ناظر، مالكان

هنگام انتخاب ، ساز چگونه مي توان در مقام يك تصميم، خاص خود در اين مورد تصميم مي گيرند

، در عين حفظ وحدت كلي نماها و با در نظر گرفتن ارزش هاي مورد نظر گروه هاي مختلف، مصالح نما

 بهترين گزينه را يافت؟ 

اين پژوهش به منظور ايجاد وحدت و هماهنگي در ، در راستاي پاسخگويي به پرسشهايي از اين دست

هاي  دهد كه بر مبناي آن ميتوان در ميان گزينهمصالح نماهاي شهري چكليستي را پيشنهاد مي 

ليست ابتدا گروه هاي مختلف مخاطب و نيز  در تهيه اين چك. انتخاب بهينه را يافت، موجود مصالح

سپس . شده است سازي مصالح مورد استفاده در نماهاي شهري شناسايي  تاثيرگذار در فرآيند تصميم

استخراج ، توجه مردم كه اساس چك ليست پيشنهادي ميباشد معيارهاي مورد، با استفاده از پرسشنامه

 گشته و در نهايت به منظور سنجش و وزن دهي اين معيارها نسبت به هم و انتخاب گزينه بهينه تكنيك

AHP  به كار گرفته شده است . 

 

 

 

 

 چك ليست ، ارزيابي، معيار، گروه هاي مختلف، مصالح نما :واژگان كليدي

                                                           
1
  mahsa.goldar@gmail.com دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري 

٢
  marjan.babaee.ud@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي ، طراحي شهريكارشناس ارشد  
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 آفرينش فضاي شهري، شكل، ماده

 3سعيده سادات مصطفوي، 2شهره عربزاده يزدي، 1حسين فائق

 

تغيير به خودي خود نكوست كه عالم . روزگاري است كه جامعه ايراني در تكاپوي تغيير به سر مي برد

شتاب مهار ، همواره در حال تغيير است اما نكته نا صواب امر از اينجا حادث مي شود كه اين تغيير

 . به خود گرفته و به طبع آن تعادل در حيات جامعه بشري را بر هم زده است ناشدني

در قرون گذشته زندگي ايراني در بعد اجتماعي و در مقياس شهري به حوزه هاي محدودي خالصه مي 

عبادت و تحصيل علم سه عرصه اجتماعي قدرتمندي بودند كه اغلب حضور بيرون از ، كسب و كار. شد

اين در حالي است كه مردمان زمانه ما سهم به مراتب بيشتري . سنت درآن خالصه مي شدخانه مردمان 

معماري و ، اما آيا متناسب با اين سهم بزرگ از حيات امروزي. را در خارج از خانه خود سپري مي كنند

شهرسازي ما كه به زعم بزرگان ظرفي است براي زندگي شكل جديد مناسبي به خود گرفته است؟ آيا 

فضاهاي شهري به وجود آمده بستر مناسبي براي پاسخگويي به نيازهاي شهري يك شهروند مي باشند؟ 

متناسب با كاربري و اهداف ، آيا كالبد فضاهاي شهري در به وجود آمدن فضاهاي با كيفيت شهري

قابل  احداثشان موفق بوده اند؟ و آيا به طور كلي همراهي شكل و ماده طرح را به يك اتفاق صحيح و

 احترام مبدل ساخته است؟ 

نگارندگان اين نگاره برآنند كه تالش هايي در جهت پاسخ به پرسش هاي فوق از منظر مصالح به كار 

هندسه و بافت كالبد فضاهاي ، فرم ها، گرفته شده در كالبد فضاي شهري انجام دهند و به وسيله اشكال

نها مي باشند فضاهاي شهري امروزي خود را محك الفباي به وجود آمدن آ، شهري كه مصالح ساختماني

زده و اصول شناخته شده معماري در زمينه هاي نظري و طراحي را در آنها بسنجند و در آخر مقايسه 

 . مختصري با فضاهاي شهري ناب روزگار سنت انجام دهند

سردر ، سيننمونه هايي از چند محيط مصنوع در حوزه ي شهري (ميدان امام ح، در جهت وضوح بحث

اتر شهر تهران) بررسي مي شود و به طور اجمالي تاثير مصالح به كار رفته در اين سه محيط تئباغ ملي و 

 . برالگوهاي رفتاري جاري در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

 

 

 

 فضاي شهري ، شكل، : مادهواژگان كليدي

                                                           
  hosseinfaegh@gmail.com دانشجوي معماري دوره كارشناسي دانشگاه يزد ١
  Sho.arayad@gmail.com دانشجوي معماري دوره كارشناسي دانشگاه يزد . ٢
 Lucky1991_love@yahoo.com  دانشجوي معماري دوره كارشناسي دانشگاه يزد . ٣
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 هاي محله اي نقش مصالح در ارتقاء كيفيت منظر شهري با تاكيد بر پياده راه

2سيما بستاني، 1مهدي حقيقت بين
 

 

منظر شهري سطح تماس انسان و شهر است و فضاهاي شهري مكانهايي است كه رفتارهاي عمومي 

منظر و فضاهاي شهري همواره در تعامل دوطرفه با انسان و فعاليتهاي او . شهروندان در آنها جريان دارد

فعاليت در شهر و فضاهاي شهري از يكسو در ايجاد و كيفيت به عبارتي ديگر مردم با حضور و . هستند

منظرشهري مؤثر هستند و از سوي ديگر كيفيت منظرشهري ميتواند بر درك مردم از شهر و فضاهاي 

ترين اليه  سطحيترين و عيني، در مقياس خرد، در اين ميان. شهري و بالتبع بر رفتار آنها تاثيرگذار باشد

هاي شهروندان به  هستند كه قالبي مادي براي تحقق طرحها و ايده "انيمصالح ساختم"منظرشهري 

شمار ميروند و در وجه متعالي خود ميتوانند عنصري هويتساز و اثرگذار در ادراك شهروندان از شهر و 

واقع ارتباط ميان مصالح و منظرشهري مقولهاي موثر در معماري و شهرسازي  به. فضاهاي شهري باشند

رو تالش براي يافتن معيارهاي تاثيرگذار مصالح بركيفيت منظر و سيماي شهري امري از اين. است

 . ضروري به حساب ميآيد

اي در شهرها ارتباطي مستقيم با تقويت تعامالت اجتماعي شهروندان و تقويت  هاي محله راه پياده

راهها  اين پيادهكيفيت بصري منظر و تا حدي كيفيت محيطي . هاي شهري دارند سازمان هويتي محله

ارتباطي مستقيم با ميزان توجه سازندگان به نقش مصالح ساختماني بكار رفته و چگونگي استفاده از 

هاي محلهاي ميتواند نقش مؤثري در تقويت  راه استفاده مناسب از مصالح ساختماني در پياده. آنها دارد

 . اشدخوانايي و پيامد آن تقويت حس تعلق ساكنين داشته ب، سرزندگي

 و مقايسه تطبيقي چندين پياده، تحليلي-است كه با استفاده از روش توصيفياين مقاله حاصل پژوهشي 

 سرزندگي و تقويت حس، به بررسي نقش مصالح در ارتقاي خوانايي، هاي شهري ايران راه در محله

اصول و معيارهايي  نتايج اين مقاله شامل. ها پرداخته است مكان و پيامد آن افزايش حس تعلق در محله

هاي  راه جهت چگونگي استفاده از مصالح ساختماني در راستاي ارتقاء كيفيت كالبدي و فضايي پياده

 . اي است محله
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 نماهاي آلومينيومي آفتي براي شهر پايدار

1اصغر مواليي
 

 

اي مستقيم بوده و پايداري ساختمانها نيز  پايداري شهرها با پايداري ساختمانها داراي رابطهترديد  بي

ترين مصالح  امروزه نماهاي آلومينيومي يكي از رايج. با پايداري مصالح بكار رفته در آنها گره خورده است

وشاندن نازيباييهاي بنا و اين نوع نماسازي با پ. مورد استفاده در نماي ساختمانها در شهرهاي ايران است

بطوريكه اغلب ساختمانهاي . ظاهر زيبا و با رنگ دلخواه ارائه ميدهد يك نمايي به، اجراي آسان و سريع

اين مصالح . نوساز و حتي ساختمانهاي دولتي نظير بانكها از چنين مصالح و نماسازي استفاده مينمايند

 نسبت به آلودگيهاي زيست، هاي اقليمي با زمينهناسازگاري ، سوزي پذيري در برابر آتش ضمن آسيب

هدف اين پژوهش مطالعه نماهاي آلومينيومي ، با چنين باوري. محيطي نيز عملكرد مثبتي نداشته است

گيري از  اين پژوهش كيفي با بهره. با رويكرد پايداري و آسيبشناسي اين نوع مصالح و نماسازي ميباشد

 . هدف مذكور را مورد پژوهش قرار ميدهد، ها موردي نمونه العهروش تحقيق تحليلي و تطبيقي و مط

بررسي . داراي نقاط ضعف متعددي از لحاظ توسعه پايدار را داراست، با فرض اينكه نماهاي آلومينيومي 

 نبود مقررات كنترل و هدايت -1نشان ميدهد كه ، چندين نمونه از ساختمانهاي داراي نماي مذكور

نماي مذكور هيچ ارتباطي با كاربري و  -2. استفاده از نماهاي آلوينيومي ميشودكننده باعث افزايش 

جذب و دفع ، خوردن كنشهاي تابش اين نوع نما باعث برهم -3. فعاليتهاي دروني ساختمان ندارد

مجموع انرژي  -4. حرارت و اخالل در سرمايش و گرمايش طبيعي فضاها و آسايش محيطي ميشود

برداري بيشتر از مصالح بومي ديگر بويژه آجر  نصب و بهره، حمل، در فرايند توليد بكاررفته براي نما

، بطور كلي روند رو به افزايش استفاده از مصالح آلومينيومي ضمن تهديد پايداري منظر شهري. ميباشد

شناسي نماسازي الومينيومي  از نظر زيبايي. وحدت بين اجزاي ساختمان و شهر را تضعيف مينمايد

عي تظاهر به زيبايي است كه در صرفا بدنه بيروني ساختمان را شامل شده و هيچ ارتباطي با محتوي نو

تدوين قوانين و مقررات كنترل كننده و محدود كننده استفاده از مصالح الومينيومي . دروني آن ندارد

 . ديكي از راههاي هدايت صحيح اين جريان فزاينده و تهديدكننده پايداري شهرها ميباش
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دانشكده معماري ، دانشگاه هنر اسالمي تبريز، نشاني: تبريز .تبريزدانشگاه هنر اسالمي ، دانشجوي دكتري شهرسازي اسالمي 

 molaei.2488@gmail.com و شهرسازي
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 چالشها و راهكارها، جربه مديريت نما و منظر شهري در منطقه يك شهر تهرانت

 با نگاهي ويژه به مبحث مصالح و فناوريهاي نوين ساختماني 

2فاطمه ستوده علمباز، 1مصطفي حسيني كومله
 

 

 

حكمرانان اين شهرها را بر آن داشته تا جهت ، گسترش رقابتهاي موجود ميان كالنشهرهاي جهان

هاي انساني مبتكر را  با ارتقاء كيفيتهاي محيطي زمينه جذب سرمايه، جانبه دستيابي به پيشرفت همه

ر كارآمد با طراحي شهري خوب به عنوان يك ابزا، در چنين شرايطي و با همين رويكرد. فراهم نمايند

تكيه بر تهيه اسناد هدايت كنندهاي همچون سند مديريت منظر شهري مورد توجه حكمرانان شهرهاي 

 . پيشرو جهان قرار گرفته است

به موضوع ، در كشور ما عليرغم وجود مصوبات كالن قانوني در سطح شوراي عالي شهرسازي و معماري

از پانزده كالنشهر . طور شايسته پرداخته نشده است كنترل نماهاي ساختماني و مديريت منظر شهري به

اهواز و تهران اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و تالشهايي هرچند ، تنها در سه شهر اصفهان، كشور

اين مقاله به بررسي تجربه كنترل نما و منظر شهري منطقه . ناقص در اين زمينه صورت پذيرفته است

چالشهاي پيش رو و راهكارهاي پيشنهادي با تمركز بر ، وت شهر تهرانيك به عنوان يكي از مناطق پايل

در اين راستا پس از بررسي اختصاري مفهوم . مبحث مصالح و فناوريهاي نوين ساختماني پرداخته است

تجربه مديريت نما و منظر شهري ، المللي مديريت منظر شهري تجارب داخلي و بين، منظر شهري

تطبيقي به بررسي چالشهاي -قرار گرفته و سپس با رويكردي تحليليمنطقه يك مورد بررسي 

پيش روي مديريت منظر شهري در  "مطالعاتي-نظري"و  "ساختاري-فرايندي"، "اسنادي"، "مديريتي"

 . ايران پرداخته شده و راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفته است

برنامه مصالح و فناوريهاي نوين  ناشي از ورود گسترده و بيمشكالت ، پس از آن به صورت موردي

 عدم توجه به مالحظات زيست، آورد ساختماني به فضاهاي شهري كشورمان (عدم استفاده از مصالح بوم

عدم توجه به بستر محلي و تاريخي در انتخاب مصالح و استفاده از مصالح به عنوان هدف نه ، محيطي

مديريت منظر شهري به وجود آمده و راهكارهاي برون رفت از مشكالت مذكور ابزار) كه در نتيجه ضعف 

 . مورد بررسي قرار گرفته است

 

 فناوريهاي نوين ساختماني ، مصالح، مديريت منظر شهري، نماي ساختماني :واژگان كليدي
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٢
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 تجهيزات ، نقش مصالح مورد استفاده در تاسيسات

  سيماي شهريو زيرساختهاي شهر در ساخت منظر و 

  1پدرام رضايي

 

تجهيزات و زيرساختهاي شهري به منظور تامين نيازهاي ، رويكردي صرفاً فني و عمراني به تاسيسات

. تا باقي زوايا و ابعاد اين مقوله در ساخت پنهان يا ناديده انگاشته شود شده است شهروندان باعث 

و تاسيسات  (Infrastructure)زيرساختهاي شهري ،(Facilities)تجهيزات، (Installations)تاسيسات

لذا تاثيرات عمدة بصري در جاي جاي . در ساخت كالبدي شهر نقش بسزايي دارند  (Utilities)ضروري

آسفالت و ، بتن، تاسيسات را ميسازد سيمان، تجهيزات، آنچه كه زيرساختهاي شهري. شهر ميگذارند

، معمول در اقصي نقاط شهر(از پياده راه گرفته تا پياده رو مصالحي كه بطور يكسان و. انواع فلزات است

كيوسكهاي روزنامه ، هاي تلفن همگاني باجه، رفوژ مياني بزرگراه، بوستانهاي شهري، حاشية بزرگراه

فروشي و سطلهاي زباله) استفاده شده و بعضا بدون توجه به عواقب زيست محيطي و مخرب به دليل 

اين حضور مداوم و يكسان در ساخت شهر تاثيرات بصري خود را در . ميشوندفرسايش و آلودگي استفاده 

، عالوه بر اين مسائل. دليل تاثيرپذيري عام از ديدگاه فني و عمراني برجاي گذاشته است منظر شهري به

ندگان از فضاي شهري كن عدم توجه به نيازهاي مخاطبين و استفاده، مكانيابي(جانمايي) نامناسب

ارتباطي و آسايش تاثير بسزايي ، هاي آن در سيماي شهري بويژه سيماي فعاليتي هنگوباتوجه به 

 . ميگذارد

با تكيه بر روش استقرايي كه اساس طرح مطالعاتي ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري تهران(مطالعه توسط 

ساهل و به اين فرضيه رسيد كه زيرساختها و تاسيسات نه در ت، مهندسان مشاور مانيستارپارسه) است

ارتباط موثر با شهروندان و منظر شهري بلكه بعضا در تقابل با نياز ايشان و رفتارها در فضاهاي عمومي 

اين پژوهش برآن است تا با روش استنتاجي برآمده از راه تجربي به علت يابي و . اند ساخته شده

تجهيزات شهري بپردازد تا ، زيرساختها، تشخيص درست تاثيرات و تاثرات مصالح بكار رفته در تاسيسات

لذا در اين پژوهش با . منظر و مكانهاي شهري قدمي برداشته شود، يافت در ارتقاء كيفيت فضا از اين ره

تجهيزات و زيرساختهاي شهري در نمونة مطالعه(محور ميرداماد) به ، بندي تاسيسات شناخت و دسته

جهت اصالح و كاهش اغتشاشات بصري در  سيماي شهري پرداخته و راهكارهايي، تحليل تاثيرات بصري

 . محور مطالعه ارائه نمايد

 

 

 مطلوبيت منظر شهري، و تأسيسات شهري تجهيزات، مصالح :واژگان كليدي

١
كارشناس شهرسازي مهندسين مشاور مانيستار پارسه ، اي دانشگاه تهران ريزي منطقه دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه 

pedram93@yahoo.com 
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 نقش بوم و عناصر بومي در كيفيت بخشي به سيماي شهري

 2حسين مهدوي پور، 1عاطفه جعفري نجف آبادي

 

 

 

و يكنواخت شدن معماري و شهرسازي نقاط مختلف كشور يكي از پيامدهاي پيشرفت تكنولوژي يكسان 

آنچه چهره شهرهاي ما را ميسازد به تفاوت معماري ساختمانهاي ما در روش و . در دوران معاصر است

 جاي كشور  تكنيكهاي ساخت مربوط ميشود كه موجب گوناگوني معماري و درنتيجه شهرسازي در جاي

تكنيك و پروسه ، داراي يك روش، خصيت يا هويت خوداي متناسب با ش ؛ كه هر جامعهشده است

، اي ساخته وژي و يكسان شدن جزئيات و تكنيكدرحاليكه امروزه با پيشرفت تكنول. خاص ميباشد

گوني از بين رفته و سيماي مناطق مختلف را  همچنين استاندارد شدن بسياري از تجهيزات اين گونه

 . حي سيماي شهري نقشي ندارديكسان ساخته است و ارزشهاي جوامع در طرا

با توجه به اينكه هر شهر داراي يك سيماي خارجي و يك سيماي داخلي ميباشد كه سيماي خارجي 

يك شهر همان تصوري است كه از يك شهر در ذهن باقي ميماند و خاطره ميشود و سيماي داخلي آن 

لزوم توجه بيشتر به عناصر  .چيزي است كه شهروندان هر شهري در داخل آن ميبينند و حس ميكنند

اي  سازنده شهرهاي امروزمان حس ميگردد و يكي از عوامل و عناصري كه در اين عمل مهم نقش عمده

براي هدايت و كنترل تأثير ، بنابراين. دارد تأثير تكنولوژي و فرايند ساخت و ساز در هر منطقه است

 . قطعاً درنگ و تعمق بيشتري نياز است ،هاي فرهنگي و در اينجا سيماي شهري تكنولوژي بر سيستم

وجويي است براي اتخاذ رويكردي مناسب در خصوص ماهيت عناصر و تكنيكهاي بومي  اين مقاله جست

و اين كه چگونه ميتوان با استفاده از پتانسيلهاي بوم و محل هر منطقه به ارتقاء كيفيت شهري پرداخت 

شناسي  منظور اين مقاله شامل دو بخش است: بخش اول آفتبدين . و هويت شهرها را به آنها بازگرداند

و بخش دوم در جستجوي ارائه راهكار مناسب ، و نقد و بررسي مشكالت موجود بر اساس هدف مقاله

) نقش ارتباط 2هاي شهري  ) نقش عناصر و تكنيكهاي بومي در دانه1جهت حل مسئله در دو حوزه: 

 . ها را به بررسي ميپردازد بين دانه

 

 

 هويت شهري ، سيماي شهري، كيفيت شهري، عناصر بومي، تكنولوژي، : بومواژگان كليدي

                                                           
١
 دانشگاه يزد، ناسي ارشد معماريشكار 

 Hmahdavi@yazduni.ac.irدانشگاه يزد ، معماريهنر و  علمي دانشكده هيأتعضو  2
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 مقايسه ي مصالح بومي و مصالح مدرن در تقويت حس مكان 

 فضاهاي شهري شهر زنجان 

2سيده ندا صادقي، 1نرگس رجائي پور
 

 

سيماي فضاهاي شهري بحران بي هويتي و اغتشاش ، يكي از بحران هاي معماري و شهرسازي معاصر

لذا توجه به نماي ساختمان ها كه مرز جداكننده داخل و خارج ساختمان بوده و سيماي شهري را . است

بناهايي كه با مصالح خاص محلي ساخته ، در گذشته. از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد، شكل ميدهد

د از وحدت و انسجام بيشتري ميشد سبب ميگرديد خانه هايي كه مناظر شهر سنتي را شكل ميدادن

با ظهور معماري مدرن مناظر شهري دستخوش تغييرات اساسي گرديد و ناهمگوني . يرخوردار باشند

هدف از اين . چشمگيري در سيماي شهري و تصوير ذهني شهروندان و ببيندگان از شهر بوجود آمد

يسه ي آن با مصالح مدرن مقاله بررسي نقش مصالح بومي در تقويت حس مكان فضاهاي شهري و مقا

روش اين پژوهش توصيفي و تحليلي است و در آخر شهر زنجان به عنوان نمونه موردي براي . ميباشد

نتايج حاصل از اين تحقيق مبين وجود روابط دروني ميان . تحليل هاي مورد نظر انتخاب شده است

 . هروندان استاستفاده از مصالح بومي در تقويت حس مكان فضاهاي شهري در ميان ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنجان، حس مكان، مصالح مدرن، مصالح بومي، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
  Narges.rj88@gmail.com دانشگاه هنر اسالمي تبريز، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

٢
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد علوم و تحقيقات، دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري 

Neda.7742@yahoo.com  



 

 

 

  



 

 

 

  

 مصالح بوم آورد و معماري ايراني
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 تحوالت معماري و ويژگي هاي سبكي، آجر

 1اسكندر مختاري طالقاني

مصالح گلي را از ميراث معماري جهان كسر كنيم چه باقي خواهد ماند؟ تصور معماري بدون  اگر سهم

خاك و فرآورده هاي آن سهل . مصالح گلي در طول تاريخ تمدن بشري در كره مسكون بي معناست

ا قابليت انطباق با اقليم هاي متفاوت ر. مي توانند به اشكال مختلف تجلي يابند. الوصول و فرم پذيرند

، آجر، پس گل و مشتقات آن (خشت. در اين حال براي توان هاي اقتصادي متفاوت كاربرد دارند. دارند

ظرفيت و در عين حال ) ابزاري براي برآوردن نيازهاي جوامع مختلف انساني . . . سفال و كاشي و، چينه

 . گو باشدساز است و توانسته است ذوق و خالقيت معماران براي آفرينش فضاي معماري پاسخ

آجر يكي از فرآورده هاي محصوالت گلي است و به نوعي پيشرفت در فن آوري محصوالت گلي به 

تركيب آب و خاك و فرم ، سهم انسان در اين ميان. آجر حاصل آب و خاك و آتش است. حساب مي آيد

ضعف ذاتي گل را برطرف  آناستحكام  ي آجر وسخت. دادن به آن به ابعاد فرم پذير و قابل حمل است

دوام حاصل اين استحكام است بنابراين معماري حاصل از مصالح آجري به نسبت معماري . مي كند

از سويي ديگر استحكام آجر سبب پايداري سازه معماري مي . حاصل از مصالح گلي و خام ماندگار است

داشته در عين حال كه ظرافت ظرافت اندام هاي سازه را در معماري آجري به همراه  كه خود  گردد

 . خود ابزاري است براي تنوع بخشيدن به خالقيت معماران در آفرينش فضا

توسعه و دوام فرهنگ معماري گلي در طول زمان حاصل تجربه است و امري خلق الساعه ، پيشرفت 

نسان نسبت اين تجربه حاصل انديشه ا. معماري گلي در اثر تجربه به دستآوردهاي نوين مي رسد. نيست

معماران مي توانند . به موضوع آفرينش فضا با بهره گيري از مصالح در دسترس و امكانات محلي است

اين تجربيات همان سبك . تجربيات جديدي را به ارمغان آورند، براي نسل هاي متفاوت از جوامع انساني

، عوامل اقتصادي، عماريعالوه بر نقش معماران در شكل گيري سبك هاي م. هاي متفاوت معماري است

اما ابزارهاي آفرينش اثر معماري . اجتماعي و فرهنگي نيز در شكل گيري سبك هاي معماري تأثير دارند

. كه همان مصالح ساختماني است نيز از محدوديت ها و در عين حال از ظرفيت هايي برخوردار است

 . ر خالق اثر قرار داردشكل و ابعاد آجر از جمله اين ظرفيت هاست كه در اختيار معما

بازشناسي تحوالت معماري ايران در طول هزاره ها نشان مي دهد كه معماران از اين قابليت جهت ارائه 

 همان سبك هاي معماري است، اين قرائت هاي متفاوت. قرائت متفاوتي از فضاي معمارانه بهره برده اند

 ( درر سازه بنا يا در آرايه ها از آجرهاي متفاوتيدر عناصر و جزئيات د، كه در آن عالوه بر آفرينش فضا

، به ديگر بيان در سبك هاي متفاوت. بهره برده است )ابعاد و اندازه در فرم و نحوه چينش و نمايش 

بازخواني اين وجه از نقش آجر مي تواند در موضوع مطالعات معماري مورد توجه قرار . متفاوت است

 . گرفته و تدقيق گردد

 مصالح گلي، آفرينش فضا، سبك، : آجرليديواژگان ك

                                                           
1
 واحد تهران مركز -پژوهشگرميراث فرهنگي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ، دكتراي پژوهش هنر 
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 هاي سنتي منطقه گرم و خشكهاي ضخيم خشتي بر نوسان دمايي و خانهارزيابي جداره

 

 1ابرقويي فاطمه اكرمي

 

 

هاي سنتي فضاهايي وجود دارد كه در زمانهاي شديدا گرم و سرد سال رفتار در بسياري از ساختمان

ها را براي اين ساختمان، دماي مناسب بسياري از فضاهاي خاص. دهندحرارتي مناسبي از خود نشان مي

يكي از عواملي كه در بروز رفتار حرارتي مناسب نقش مهمي ايفا . كنداكثر مواقع سال قابل سكونت مي

اينرسي حرارتي زياد جداره هاي ضخيم سبب كاهش نوسان دمايي و . اينرسي حرارتي است، كندمي

در اين پژوهش با استفاده از روش مطالعه ميداني از طريق ركوردگيري . شودميافزايش زمان تاخير 

دو طبقه با حياط مركزي در منطقه گرم و خشك حوالي  اي از خانه هاي سنتي دو ايوانينمونه، حرارتي

 با مطالعه الگوي بافت مجاور روند نوسان دما و تغيير زمان. شهر يزد از لحاظ حرارتي ارزيابي شده است

-فضاهاي مكانيابي شده در جهت و ارتفاع. تاخير در مقطع طولي و ارتفاعي اين خانه بررسي شده است

ديد مناسبي ، بررسي روند نوسان حرارتي در طول و ارتفاع ساختمان. دماي متفاوتي دارند، هاي مختلف

 . دهدها با مصالح سنتي به متخصصان مياز رفتار حرارتي جداره

 

 

 

 

 

 

 

 

اقليم گرم و ، زمان تاخير، نوسان دما، اينرسي حرارتي، مصالح سنتي، جداره ضخيم: كليديواژگان 
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  nafisse.akrami@gmail.comدانشگاه ايالم، دانشجوي كارشناسي ارشد انرژي و معماري، فاطمه اكرمي ابرقويي 1 
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 انبرريدگاه كااز دي خشتي هان :كالبد ساختماار ي پايدرمعماو خشت 

 

1مهروزان ضا فررحمدا
 

 

هاي خشتي در بافتهاي سنتي بسياري از شهرهاي مناطق مركزي ايران وجود  اگرچه هنوز هم خانه

دامنه . نه تنها ساختار كالبدي اين ساختمانها بلكه روش كاربري آنها تغييرات عمده يي كرده است، دارد

هاي خشتي پاسخگوي نياز  اين تغييرات به حدي وسيع است كه ديگر طرحهاي سنتي و كالبدهاي خانه

نياز به كار ، هاي خشتي در عصر حاضر آگاهي از ميزان مطلوبيت خانه. كاربران نوگراي خود نيستند

در حاليكه نگاهي حتي اجمالي به بافتهاي ، عالوه بر اين. بررسي و مطالعه سيستماتيك دارد، علمي

هاي خشتي در حال تخريب و بافتهاي  سنتي در شهرهاي كشور به سادگي نشان ميدهد كه اكثر خانه

در مدارك علمي و مقاالت كماكان اين ساختمانها ، شهري شامل آنها رو به زوال و نابودي هستند؛ اما

براي يافتن پاسخ به اين . دانشگاهي به عنوان الگوهايي از معماري پايدار و قابل قبول معرفي ميشوند

نه تنها بايد شناختي جامع در مورد خود ، سوال كه آيا معماري خشتي ايراني پايدار است يا رو به زوال

 . نظرات كاربران واقعي آنها را نيز جويا شدها و  بلكه بايد ديدگاه، اين ساختمانها پيدا كرد

هاي كاربران و  با در نظر گرفتن ديدگاه، مند به صورت سيستماتيك و نظام، اين مقاله پژوهشي

هاي خشتي در اثر چالشهاي فرهنگي اجتماعي را مورد تجزيه و تحليل قرار  تغييرات خانه، ساكنين

انهاي خشتي و الگوهاي سنتي تا چه حد ميتوانند به ناتيج اين پژوهش نشان ميدهد كه ساختم. ميدهد

اين پژوهش . براي ايجاد شهر و محيط زيست پايدار مؤثر باشند، چالشهاي زندگي مدرن پاسخگو بوده

هايي است كه از طريق آنها ميتوان كيفيت و نحوه استفاده از ساختمانهاي خشتي  همچنين روشنگر راه

 . الگوي معماري خشتي پايدار در شهرهاي ايران دست يافتسنتي را ارتقا داد تا به يك 

 

 

 

 

 ديدگاه كاربران، ساختمانهاي خشتي، معماري پايدار، خشت: واژگان كليدي
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 بررسي آسايش حرارتي سياه چادرهاي عشاير در فصل تابستان

 

 3شهريار معتمدي، 2ابرقويي فاطمه اكرمي، 1زينب فاضلي

 

 

هايي است كه بدليل همخواني مناسب با زندگي اين جالبترين معماريمعماري كوچ نشين ها يكي از 

هاي سبك و سياه چادر يكي از نمونه سرپناه. دهدمردم هنوز هم زنده است و به حيات خود ادامه مي

اين چادرها كه بافته شده از . انعطاف زيادي در بر پايي زندگي كوچ نشيني دارد هقابل حمل است ك

. انايي قابل مالحظه اي در تامين آسايش حرارتي عشاير در فصلهاي گرم و سرد دارندتو، موي بز هستند

-از اين رو عشاير مناطق مختلف در سرتاسر ايران بخش اعظم سال را زير اين سياه چادرها به سر مي

 اين مقاله آسايش حرارتي سياه چادرهاي منطقه ايالم را با مطالعه ميداني از طريق ركوردگيري. برند

گواه نحوه ، تفاوت نوسان دماي داخلي چادرها نسبت به دماي محيط پيرامون. كندحرارتي بررسي مي

بديهي است شناخت صحيح . هاي اطراف اين منطقه استعملكرد مناسب اين چادر ها در دامنه كوه

مجدد آن در عرصه  به كارگيري و  رفتار حرارتي اين مصالح بومي رهنمودي براي استفاده صحيح

 . معماري كنوني باشد
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  nafisse.akrami@gmail.com    مدانشگاه ايال، دانشجوي كارشناسي ارشد انرژي و معماري 2 
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٦٥ 

 

 نقش مصالح در ادراك چند حسي از حياط خانه ايراني

1حسين باقري
 

 

 

مطرح  "يوهاني پاالسما"توسط ، براي نخستين بار به صورتي منسجم "ادراك چند حسي"توجه به 

از طريق معماري مصالح ، كاربست دريافت چند حسي در ادرك محيط، در اين پژوهش. گرديده است

. بازشناسي جايگاه مصالح در ادراك محيط معماري است، هدف از اين پژوهش. . مورد توجه بوده است

، چند حسي از طريق مصالحو استخراج معيارهاي ادراك ، چگونگي پاسخدهي به نيازهاي حسي انساني

توصيفي و هم چنين مطالعه _در اين راستا با روش كيفي و رويكردي تحليلي. پرسش پژوهش بوده است

 . در پاسخ بدان اقدام گرديده است، نوشتارهايي در ارتباط با پديدارشناسي پاالسما

اشتراك حواس پنجگانه مصالح در حياط خانه ايراني بر مبناي  كاربرد، يافته هاي پژوهش نشان داده

، باد و خاك، آسمان، حضور مصالح طبيعي و ارتباط با طبيعت از طريق مصالحي چون آب. انساني است

نتايج . به مفاهيم نمادي نيز اشاره داشته است، زيبايي شناسانه و اقليمي، فارغ از جنبه هاي عملكردي

 -اني كه همواره به رابطه ي انسانبه عنوان راهكارهايي براي طراحان محيط و معمار، حاصل شده

 . راهگشا خواهد بود، معماري از طريق مصالح حساس اند -طبيعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حياط، خانه ايراني، مصالح، يوهاني پاالسما، ادراك چندحسي :واژگان كليدي

                                                           
  ايران، تهران، ي معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده ١

h_bagheri@arch.iust.ac.ir 



 

 

 

66

 

 حياط مركزي اقليم گرم و خشك اهميت كاربرد جرم حرارتي در خانه هاي

 نمونه موردي شهر كاشان

 

 3نازنين نصراللهي، 2جمال خداكرمي، 1زبيده بيات

 

 در. باشد مي ساختمان بخش در انرژي مصرف ميزان ترين بيش ايران كشور در دانيم مي كه طور همان

 و معماري طراحي مسائل به توجه عدم از ناشي ميزان اين كه است الزامي نكته اين ميان ذكر اين

 در مهم مسائل از يكي. باشد مي فسيلي هاي انرژي از استفاده صحيح وجود فرهنگ عدم همچنين

كاربرد صحيح جرم حرارتي در جداره . باشد مي طراحي در فرآيند استفاده مورد مصالح، معماري

همواره به عنوان يك راهكار اقليمي در معماري سنتي مناطق گرم و خشك ايران وجود  ها ساختمان

 درجه 20 الي 15 بين اغلب كه بوده زياد شب و روز در حرارتي اتاقليم تغيير اين در معموالً. داشته است

 درجه كه شب در و گرديده ذخيره گلي قطور ديوارهاي روز در در گرما اين كه باشد يم گراد يسانت

 از استفاده با. شود يم هدايت خارج به ديوارها ذخيره شده گرماي، نمايد يم تنزل بسيار خارجي حرارت

 در و كرده جذب روز طول در را گرما كه شود طراحي اي گونه به تواند مي ساختمان يك، ويژگي اين

ميزان جرم  هدف از اين تحقيق بررسي تأثير. نمايد آزاد را آن دارد نياز آن به كه زماني و در شب هنگام

. باشدحرارتي پوسته خارجي خانه هاي حياط مركزي بر عملكرد حرارتي آنها در اقليم گرم و خشك مي 

در اين راستا پس از بررسي اجمالي اقليم گرم و خشك و خانه هاي حياط مركزي كاشان به بررسي 

در مرحله بعد با استفاده از . كار رفته در پوسته اين بناها پرداخته مي شود ويژگي هاي حرارتي مصالح به

حرارتي در خانه هاي حياط  كار گيري مصالح با ميزان متفاوت جرم تأثير به Design Builderافزار  نرم

كارگيري مصالح مناسب در  نتايج حاكي از آن است كه به. مركزي مورد بررسي قرار مي گيرد

ها دارد  ها مي تواند نقش مهمي در موازنه انرژي و بهينه كردن مصرف انرژي در ساختمان ساختمان

 تأسيسات شدن تر كوچك يجهنت در و، سرمايشي و حداكثر گرمايشي بارهاي كاهش باعث حرارتي وجرم

 . ميشود ساختمان

 

 

 

 جرم حرارتي، مصالح، خانه هاي حياط مركزي، كاشان، اقليم گرم و خشك :واژگان كليدي
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 اي با استفاده از مواد ارزان قيمتبهينه سازي سيستم ديوارهاي خشتي و چينه

 3هدي برزگر گنجي، 2صبا سلطان قرايي، 1هيربد نوروزيان پور

 

امروزه استفاده مجدد از . ساختمان ها با خاك در ايران و كشورهاي خاورميانه سابقه طوالني داردساخت 

ديوار گلي و . دست يابي به پايداري در همه ابعاد آن خواهد بود براي راهي مصالح بومي برگرفته از خاك

ا براي هر شرايط و هر توان آنراي امروزه شايد در برابر مصالح جديد نتواند رقابت كنند و نميچينه

ساختماني پيشنهاد كرد اما اين مصالح مزايايي دارد كه در بسياري از موارد با كاهش معايب آن استفاده 

سوال كه در اين تحقيق مطرح شده است اين است كه كدام مواد و مصالح . مجدد از آنرا توجيه مي كند

مورد استفاده قرار  در ايران اي چينه اي و خشتيبا هزينه كم مي تواند به منظور افزايش عملكرد ديواره

 گيرد ؟ 

، هزينه بودن كم، انرژي اتالف كم ايران مزاياي بسياري دارند كه مي توان به خشتي موجود در ديوارهاي

عوامل . اشاره كرد. . . و باال حرارتي جرم و ماهر كارگر از استفاده بدون ساخت آسان، بازيافت بودن قابل

 كم-1براي ارتقاء سيستم بايد در نظر گرفته شود بايد داراي چهار ويژگي داشته باشد: اي كه اصلي

مقاوم  -4زيست  محيط با سازگاري -3كششي افزايش دهد  مقاومت -2دسترس باشد  قابل و هزينه

براي اين منظور مي توان مصالح بسياري براي . زمان طول بودن در برابر فرسايش و شسته شدن در

 . ني و غيره، خرما الياف، نارگيل بجاي كاه پيشنهاد كرد مانند الياف جايگزيني

در اين تحقيق ديوارهاي چينه اي و خشتي . تجربي با رويكردي توصيفي تحليلي است تحقيق روش اين

ساخته  با استفاده از مدل هاي آزمايشي كه با استفاده از خاك و مواد جديد و ارزان قيمتي بجاي كاه

آنها را در مدت زمان مشخص در برابر شرايط ، پس از ساختن مدلها. آزمايش خواهند شدشده و سپس 

 SWOTدر نهايت نتايج حاصل در جدول . اندبخصوص بارندگي مصنوعي قرار گرفته، معمول جوي

مي تواند در بعضي از شرايط  ديوار گلي. بررسي شده تا نقاط ضعف و قوت هر كدام باز شناخته شود

اين سيستم معايبي هم دارند كه باعث شده كه امروزه از آن كمتر . دستيابي به پايداري باشدراهي براي 

در برابر فرسايش طبيعي و عدم  خصوص بي ثباتي به مشكل، عمده ترين اين معايب. استفاده شود

 هاستفاد مورد مواد از يك هر در نهايت در اين تحقيق نشان داده خواهد شد. مقاومت كششي آنها است

تا چه مقدار مي تواند در برابر عوامل جوي و فشار مقاومت كنند و تا چه  ديوار خشت در تقويت براي

اين تحقيق تالشي است برا مناسب سازي ديوار گلي در عصر حاضر . حد كارايي خود را حفظ مي كنند

 . براي اقشار كم درآمد و مناطقي كه دسترسي به تكنولوژي مناسب ندارند

 الياف، بهينه سازي، خشك، چينه، ديوار گلي :ديواژگان كلي
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هاي دروني و بيروني كاربرد مصالح در شهرهابازآموزي از ويژگي  

 هاي غني دانش بومي ايرانيبا بررسي نمونه

 

 1شينا ص برنجي

 

 

هاي محلي در ساخت معماري و به تبع آن فضاي از آن زمان كه استفاده از مصالح بوم آورد و تكنيك

يكپارچگي و وحدت سيماي شهر دستخوش رنگ به رنگ شدن و ، به بوته فراموشي سپرده شدشهري 

ابعاد و تناسبات ، استفاده از مصالح نوين. ديگر فضاي شهر آشنا با خاطرات مردم نشد. ناهمگوني گشت

معماران در رفته رفته حضور پررنگ تدابير . جديدي را به همراه آورد كه با تناسبات انساني همساز نبود

هاي اقليمي از سيماي معماري و فضاهاي چگونگي انتخاب و كاربرد مصالح مناسب جهت تعديل ويژگي

در اقصي نقاط كشور مشابه هم ساخته ، شهري رخت بربست و بناها فارغ از شرايط اقليمي متفاوت

 . شدند

 گرايي و دانش بوميشي بوماگر ريشه ناهمگوني كنوني را در كالبد جديد اكثر شهرها؛ نسيان و فرامو

هاي غني فضاهاي شهري و به يادآوردن اصول توان اميد داشت با غور و بازخواني بازماندهمي، دانست

توجه به اين نكته ضروري است كه . ها؛ اهليت معماري و شهرسازي ايراني را بازيافتبنيادي حاكم بر آن

ي كافي نبوده و بايد شواهد تاريخي تعامل انسان با هاي كمي و عيندر اين راستا توجه صرف به ويژگي

 . محيط و فرهنگ را بازخواند

ها؛ هاي متنوع كه پس از گذشت سالبافت قديم شهر دزفول آكنده است از بناهاي آجري با نقش

 . انگيزدخوانايي و تعلق خاطر را در درون هر رهگذري غريبه يا آشنا برمي، زيبايي

اي غني از كاربرد مصالح و د تا با تأمل در بافت قديم شهر دزفول به عنوان نمونهكناين مقاله تالش مي

اش را دريافته و با نوازيو روح آشناييهاي نهان دلهاي همساز با اقليم و فرهنگ بومي؛ ويژگيتكنيك

با كاربرد راهكارهايي مبتني بر دانش روز و بينش اصيل در ارتباط ، نگاهي به دانش و فناوري نويننيم

 . پيشنهاد دهد شهرها بصري كيفيت مصالح براي ارتقاء
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 روايت هوش و شيشه

 املي بر كاربست هوشمندانه و بخردانة از شيشه در معماري سنتي ايران ت

 و لزوم توجه به آن در معماري امروز

 

2زهرا مجتهدزاده ، 1مرتضي محمودي مهماندوست
 

 

شيشه يكي از مصالحي است كه در قالب عنصر معماري ظهور يافته و به واسطة بروز عيني و تجلي 

در نظر اول و با نگاهي عملكردي بر . اي ايفا ميكند گيري و تظاهر بنا نقش عمده منظرين خود در شكل

عالمي از ، و ديد به ذهن تداعي ميشود؛ اما با نگاهي مفهوميمندي و هدايت نور  شيشه دو امكان بهره

اساس شيشه تبديل  تجليات معنايي و ادراكات حسي بر اين دو ساحت در معماري جاري است و بر اين

بر پاية شواهدي كه در پژوهش به آن پرداخته . ساز و مبين معنا در معماري ميگردد به عنصري كيفيت

نوعي تجلي عيني و كيفي داشته ، سنتي به كمك تمهيد و خالقيت معمارانهاين مهم در معماري ، شده

هاي متاخر تاريخي در ورود فرهنگ و مفاهيم  اما تحوالت عصر مدرن و استقبال معماري دوره. است

به تدريج بر ادبيات و تعاريف حاكم بر كاربست ، مصالح به كارگيري حد و قيد در  بيگانه و آزادي بي

در . ري تاثير گذارده و سبب افول و تنزل شان و ظرفيت حقيقي بروز شيشه گرديدشيشه در معما

ديگر شيشه نقش چنداني در بروز كيفيت در فضاسازي و خلق معاني ندارد و ، معماري نابسامان امروز

اي  اعتباري كمي و كاذب نيز يافته؛ اعتباري كه در برجهاي تمام شيشه، البته در برخي موارد

ها و  اين پژوهش به دنبال يافتن شيوه. كشور به خصوص تهران به اوج خود رسيده است كالنشهرهاي

گيري از شيشه در معماري سنتي و نقش هوش و خرد معمار در كاربست آن است تا از آن  اهداف بهره

. طريق بتوان نگرش مبتني بر مفاهيم و تعقل در كاربست شيشه را در معماري امروز نيز تسري بخشيد

تاريخي و توصيف و تحليل و استدالل  -هاي تفسيري تلفيقي از روش، تحقيق در اين پژوهش روش

بروز و نمودي هوشمندانه در خلق ، بر اين اساس ما معتقديم شيشه در معماري سنتي ايران. است

كاركرد و معنا داشته است كه اين تجلي مبتني بر تعقل و تامل را ميتوان در عناصري چون ، كيفيت

بر اين اساس شيشه به عنوان مصالح معماري بايد در . پيگيري نمود. . . جاچراغي و ، جامخانه، يارس

كاركرد و مفهوم را با يكديگر پيوند زده و ، سودمندي، زيبايي، ظهور فيزيكي و در تبلور معنايي خود

 . معنا و رمز را پديد آورد، تعمق، فضايي حاكي از امنيت

 

 

 

 جاچراغي ، جامخانه، ارسي، هوش معمارانه، : شيشهواژگان كليدي

                                                           
١
  m.mahmodi.25@gmail.comكارشناس ارشد معماري دانشگاه شهيدبهشتي  

٢
  z_mojtahedzade@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي  
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 بررسي تاثير مصالح امروزي بر روي هويت روستاهاي مناطق گرم و خشك

 پشت) (نمونه موردي روستاي توران

 

 2اكبر كوششگران علي، 1فرشته صادقيه

 

 را آن كالبد زمان طي در كه است هايي انسان زندگي محل و معماري و فرهنگ گيري شكل بستر، مكان

 خود آگاه عمل مركز كه است اين روستايي و شهري هاي سكونتگاه ويژگي از يكي. اند آورده وجود به

 متفاوتي هاي هويت و ها ويژگي داراي مردم عمل و ها ديدگاه بودن متفاوت علت به و هستند ها انسان

 چگونهمناطق گرم و خشك  روستايي مسكنشود كه  پرداخته مي موضوعدر اين مقاله به اين . شوند مي

 . توانند بر هويت روستا تاثير بگذارند مي امروزي مختلف هاي روش و مصالح انواع از استفاده با

 ؛آاليشي بي و سادگي همانند معماري هاي ارزش از برخورداري ضمن ايران روستاهاي كالبدي بافت

 از استفاده، معيشتي عملكرد با هماهنگي، زيست محيط با انطباق، شناختي زيبا و بصري الگوهاي داراي

 دليل به كشور روستاهاي از برخي كالبدي بافت ميان اين در. است بومي دانش و آورد بوم مصالح

از . باشند مي ارزشمند ميراثي عنوان به فرهنگي و تاريخي، معماري خاص هاي ويژگي از برخورداري

در اين مقاله با بررسي هويت شناخته . باشد يزد ميپشت در  روستاي تاريخي توران، جمله اين روستاها

توان تاثير ساخت و سازها و به ويژه استفاده مصالح  اش مي ي اين روستا و مقايسه آن با وضع كنوني شده

 . جديد در اين روستا را بررسي كرد

 در دگيسا. كند مي آرامش و سادگيبه  تظاهرمناطق گرم و خشك  روستايي معماري پيچيدگي

سيما و ساختار كالبدي روستاهاي ايران با . باشد مي نواز چشم اما، تضاد از فارغ و همرنگ، لينگ اي چهره

روز به روز ، هاي فرهنگي و بومي نزد ساكنان روستا تر شدن ارزش پيشرفت تكنولوژي و همچنين كمرنگ

به دنبال شهرها از هويت و  ادامه اين روند روستاهاي ما را نيز، بديهي است. شوند زدگي مي دچار بحران

 . سيماي اصيل خود دور خواهد كرد

هايي كه در گذشته فرد روستايي با آن مواجه بود و حضور تعداد بيشتري  از بين رفتن محدوديت

گيري از مصالح  هاي در دسترس و قابل انتخاب مصالح ساختماني سبب شده است تا امكان بهره گزينه

هايي را  باشد ولي مشكالت و آسيب اين اتفاق به نسبت خوب و مفيد مي. باشدمتنوعي در روستاها فراهم 

از جمله اين . ما سعي بر آن داريم تا اين مشكالت را مورد بررسي قرار دهيم. نيز به همراه داشته است

مشكالت دقت نكردن در انتخاب مصالح جديد در بناهاي روستاي و يا بوجود آمدن سيماي يكپارچه در 

 . باشد ها ميروستا

 

 پشت  توران، روستا، هويت، مصالح امروزي :واژگان كليدي

                                                           
1
 f.sadegheih86@gmail.comدانشگاه يزد ، يمعمار و هنر دانشكده، يمعمار ارشد يكارشناس يدانشجو 

2
 a.koosheshgaran@yazduni.ac.ir دانشگاه يزد، يمعمار و هنر دانشكده، ارياستاد 
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 از نگاه معماري سنتي، چيستي و چرايي كيفيت هاي نهفته در مصالح 

 2شايسته نامور، 1محمدحسين آيت اللهي

 

  )1(". فراورده هاي آدميان بي انديشه هايي كه شكل دهنده و سامان دهنده ي ماده اند محقق نمي شود"

محصول دستگاه فكري و و مفاهيم نهفته در علوم سنتي ، ماده و مصالح به كار رفته در معماري سنتي

بنابراين مواد تغيير نكرده اند بلكه توانايي انسان در درك عمقي آن به مفاهيم نهفته در ديدگاه . ست

د و اولين گام در لذا شناخت عمقي ماده است كه آن را به جهان حيات مي بر. مدرن نزول يافته است

معماري مواد مظهر انديشه و جهان بيني معماراني ست كه به . دادن صور واشكال مختلف به ماده است

از همين رو مقاله حاضر درصدد شناخت چيستي و چرايي كيفيت هاي نهفته در . آن صورت داده اند

و بررسي ، دي و ميداني مختصرمصالح به كاررفته در معماري سنتي برآمده است تا از طريق مطالعه اسنا

به شاخص هاي مفهومي معماري سنتي ايران در قالب معماري مصالح ، مفاهيم نهفته در معماري سنتي 

تا بتوان ، پرداخته و از اين طريق به كيفيت هاي مصالح سنتي دست يازيده و به تحليل آن ها بپردازد

كه مي خواهند كيفيت هاي ، ني ارائه دادچارچوبي براي شكل دهي به مفاهيم وانديشه هاي معمارا

برخاسته ازدستگاه فكري سنتي خويش را در قالب هر ماده و يا مصالح جديدي كه از ديدگاه هاي نوين 

 . به صورت آورند، و مدرن نشئت ميگيرند

 

  162فالمكي محمدمنصور، ريشه ها و گرايش هاي نظري معماري، ص )1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجويان معماري ، وحدت، اصالت ، مفاهيم معماري سنتي ايران ، :كيفيت مصالح واژگان كليدي

                                                           
١
  hayatollahi@yazduni.ac.ir علمي دانشگاه يزد هيأتدكتري معماري و عضو  

٢
 shayesteh.namvar@gmail.com كارشناسي ارشد معماري دانشگاه يزد 
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بررسي سازوكار ادراكي روستانشينان از جنس و رنگ مصالح بومي در فضاهاي كالبدي 

 روستايي(نمونه موردي روستاي وركانه همدان)

 

 3مونا مهاجراني، 2مجتبي خانيان، 1سحرسماواتي

 

 

يعني شرايط فيزيكي خارجي كه ، هامحرك. باشدتوسط اعضاي حسي انسان ميتجربه چيزي ، ادراك 

در ذهن ، آغازكننده ادراك بوده و به اين ترتيب ادراكات پنهاني، دارنداعضاي حسي را به فعاليت وا مي

هاي فيزيكي آن مكان و ذهن درنتيجه سينرژي ويژگي، كيفيت حس يك مكان، بنابراين. شوندبيدار مي

بنابراين ، دليل اينكه قسمت عمده درك از محيط اطراف دركي بصري استبه. گيردشكل مي بيننده

ترين نمونه از عمده 2. اي خواهند داشتهاي بصري براي ايجاد ادراكات مورد نظر اهميت ويژهمحرك

 . باشندها و فضاهاي كالبدي رنگ و جنس مصالح ميهاي بصري در سكونتگاهاين محرك

 ميشود ديده بشر زندگي در نظم از هايي سايه آنها در كه هايياليه بررسي به هنگامي كه ازسوي ديگر

 و پناهگاه، ده از پيش و شهر ايجاد از پيش، و ده نيايشگاه، آبادي كه كنيممي مشاهده، پردازيم مي

 اساس بر انسانها. است داشته وجود جمعيدسته زندگي به ميل، هااين همه از پيش و بوده غار و اردوگاه

اين تأمين . اند داده شكل، سازد تأمين را آنها نيازهاي كه ايگونه به را روستاها، جمعي خرد و تجربه

نيازها در ساخت فضاهاي كالبدي روستايي غالبا با استفاده از مصالح بوم آوردي كه در طبيعت همان 

-كليشه به صورتهاي روستايي عمدتا حطر، عليرغم اين حقيقت مهم. همراه بوده است، باشدروستا مي

وجود آمدن اغتشاش معنايي در ذهن و موجب به و با مصالح غيربومي اجرا شده وار در روستاهاي كشور

پژوهش حاضر . ها از روستاي گذشته شده استروستانشينان از كالبد موجود با تصوير ذهني آن

مصالح را با مطالعه موردي روستاي وركانه  چگونگي ادراك فضاهاي كالبدي روستايي از جنس و رنگ و

باشد را با روش مدلسازي معادالت ساختاري از آورد ميهمدان كه نمود يك روستا با ساخت بوم

ها در اين روستا بيانگر نتايج حاكي از تحليل يافته. متغيرهاي پنهان ذهني مورد بررسي قرار داده است

ا رنگ و جنس بومي موجب افزايش حس دلبستگي به مكان اين حقيقت است كه استفاده از مصالحي ب

بر اين استفاده از اين مصالح موجب عالوه. شودها به شهر ميمانع از مهاجرت آن در روستاييان شده و

 . شده و باروري اقتصادي در روستا را سبب خواهد شد هاي توريستي روستاارتقائ پتانسيل

 

 

 فضاي كالبدي روستا، مصالح بومي، سازوكار ادراكي :واژگان كليدي

                                                           
١
  s.architect00@gmail.comهمدان، دانشگاه بوعلي سينا، كارشناسي معماري 

2
 mojtaba.khanian@yahoo.comنخبگان  و جوان پژوهشگران باشگاه، همدان اسالمي، واحد آزاد دانشگاه 

3
 mona.moha5@gmail.comهمدان ، دانشگاه بوعلي سينا، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 
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 مقايسه تطبيقي مصالح بكار رفته قبل از زلزله و پس از بازسازي بافت معماري شهر بم

 2نورا مهرآيين، 1سكينه تاج الديني

 

چنانكه تاثير آن در تمام تار و پود آن. اقليم ميباشد، گيري شهرها يكي از مهمترين عوامل موثر در شكل

معماري بناها و شهرها ، در ايران. تك بناها و عناصر معماري فضاها ديده ميشود بافت شهري و حتي تك

 ترين نمودهاي تاثير مصالح بومي و اقليم بر شكل در اقليم گرم و خشك يكي از بارزترين و مشخص

اسالمي را در اين اقليم  -هاي معماري ايراني ترين فرم گيري بناها و شهرهاست و ميتوان خالقانه

اي منحصر بفرد از اين اقليم برگزيده شده و سعي در  عنوان نمونهه در اين مقاله شهر بم ب. كرد مشاهده

هاي شهر قبل از زلزله و مقايسه  گيري خانه بررسي تاثير مصالح بوم آورد و رويكردهاي اقليمي در شكل

 . آن با مصالح جديد استفاده شده در نوسازيهاي پس از زلزله شده است

 از هدف. است شده انجام اي مقايسه –ط به اين مقاله با تكيه بر روشهاي پيمايشي و علّي پژوهش مربو

هاي استفاده بهينه از مصالح بوم آورد و تاثير دانش بومي مصالح در  تحليل شاخص، اين مقاله انجام

 . هاستيسه تطبيقي آنهاي مورد بررسي و مقا گيري معماري سنتي بم در نمونه-شكل

انجام شده مويد اين مطلب است كه مصالح بوم آورد مهمترين عامل تاثيرگذار در هر اقليم محاسبات 

ميباشند و ميتوان به وضوح دريافت كه مصالح سنتي و بومي شهر بم با اصول معماري پايدار و اقليم 

ني؛ هاي نوساز كنو-منطقه كامالً هماهنگ بوده و همچنين نسبت به مصالح مورد استفاده در ساختمان

مطابقت بيشتر با استانداردها و در نهايت اتالف انرژي بسيار ، عالوه بر سازگاري بيشتر با شرايط محيطي

 . . كمتري دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

پايداري، شهر بم، دانش بومي، اسالمي-معماري ايراني، : مصالح بوم آوردواژگان كليدي

                                                           
١
 علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان هيأتعضو ، كارشناس ارشد مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 

s_tajaddini@uk.ac.ir  
٢
  noora.mehr@yahoo.comمدرس دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بناها و بافتهاي تاريخيكارشناس ارشد مرمت و احياء  
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 زمينه ساز پيوند معماري سنتي و مدرن، مصالح

 موردي معماري شهر يزدنمونه 

 2فاطمه اميربيكي تفتي، 1مليحه السادات نوراني

 

 

با ورود جريان تجدد به ايران تحوالت چشمگيري در فرم و سبك معماري صورت گرفت كه همواره با 

تجميع اين دو امر باعث شده گستره متنوعي . دگرگوني و دگرديسي مصالح ساختماني همراه بوده است

اين ناهمگوني و عدم تجانس به ، نماهاي متفاوت و ناهمگون بوجود آيد و به دنبال آن از ساختمانها با

 . صورت گسترده در خيابان شهرهاي مختلف از جمله يزد نيز ديده شود

اين ناهمگوني چهره خود را با ، در شهر يزد به عنوان يكي از شهرهاي ايران با پيشينه غني معماري

 در اين شهر به كرات شاهد بناها با مصالحي بوده. هنده نشان داده استوضوح بيشتر و به نحوي آزارد

ايم كه نه تنها كمترين ارتباطي با فرهنگ مردم ندارند بلكه تهديد كننده امنيت و آسايش رواني آنها نيز 

 . ميباشند

فكري آن بديهي است عبور ناگزير از دوران سنت و پا نهادن شهر به دوران جديد بدون توجه به مباني 

هاي آن از حيث استفاده صحيح از  منجر به از هم گسيختگي سيماي شهري و ضعف بصري جداره

 . مصالح شده است

در اين مقاله سعي شده است زمينه پيوند هرچه بيشتر معماري سنتي و مدرن به واسطه مصالح را 

اين راهكارها در . ر يزد باشيمبررسي نموده و به دنبال راهكارهايي براي ارتقا نقش مصالح در معماري شه

سطوح متفاوتي ارائه ميشوند كه يكي از آنها ايجاد هماهنگي بصري در ميان مصالح و ديگري استفاده از 

اما طرح اين موضوع به معناي رد خالقيت و نوآوري . مصالح بومي و متناسب با اقليم شهر يزد ميباشد

ط امروز ارتقا داده و بخشي از ناهمگوني و عدم تجانس نيست بلكه بايد مصالح بومي را متناسب با شراي

در ارائه . كه در خيابانها ميان بافت قديمي و بافت جديد شهر ديده ميشود بدين وسيله برطرف نماييم

هاي جديد شهري و در نتيجه تعامل بيشتر  راهكارها بايد تحكيم روابط ميان بناهاي سنتي با ساخته

 . لحاظ گردد، آنها با يكديگر

 

 

 

هماهنگي ، معماري شهر يزد، معماري مدرن، معماري سنتي، : ارتقا مصالح ساختماني واژگان كليدي

 ميان مصالح

                                                           
١
  Nourani_art86@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشكده هنر و معماري يزد 

٢
  Fateme.a.beiki@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشكده هنر و معماري يزد 
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 جستاري در مفهوم مصالح بومي و كاربرد آن در فضاهاي شهري و روستايي

 

 1جواد ديواندري

 

 

درنظرات همه صاحب نظران متعددي در خصوص مصالح بومي سخن گفته اند لكن آن چيزي كه 

مشترك است وجود بيشترين همگرايي و همزيستي با بوم و محيط و حداكثر سازگاري ميان انسان و 

، سنگ، خاك، اينكه در گذشته معماران چگونه با طبيعت اطراف خويش. فرآيندهاي طبيعي مي باشد

ر خور تامل و تفكر گرفته و آنها را تحت اختيار خويش در آورده اند د چوب و مصالح ديگر انس و الفت

لكن آنچيزي كه باعث گرديده امروزه كاربرد آن در فضاهاي شهري و روستايي كم رنگ شود ، است

، عوامل متعددي همچون سياستهاي اقتصادي. داليلي فراتر از جنبه هاي فيزيكي و كالبدي آن دارد

لذا . يشان موثرنداجتماعي و فرهنگي در مقبوليت مردم نسبت به كاربرد مصالح بومي در فضاها

بازشناسي مصالح بومي و ويژگيهاي آن و آسيب شناسي كاربرد آن در فضاهاي شهري و روستايي 

 . ضروريست

در اين مقاله با ارائه راهبردهايي در جهت توسعه و گسترش كاربرد مصالح بومي در بستر جغرافيايي هر 

حقيق بكار رفته كه مبتني بر منابع در روش ت. متوليان را در تصميم گيري كمك مي نمايد، منطقه

مورد شناسايي . . . اجتماعي و، چالشهاي فرهنگي، كتابخانه اي و برداشتهاي ميداني تجربي مي باشد

 . قرار گرفته و نتايج بدست آمده در قالب راهبردها ارائه مي گردد
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 مصالح  نقش متقابل فرهنگ و 

 (بررسي موردي؛ بافت تاريخي شهر يزد)

 

 2مهدي حاتمي تاجيك، 1سيد محمد كاظمي

 

. اجتماع و، هاي فرهنگ سير تحوالت تاريخي در معماري و شهرسازي ايران از قرون متمادي تأثير حوزه

اسالمي به شكلي منحصر بفرد  -فرهنگ در جامعه ايراني. را در برپايي آثاري فاخر نمايان ساخته است. . 

همانگونه كه ميراث فرهنگي تبلوري از دانش و . ش جامع تري ايفا نموده استقنگر ن و تا حدي بوم

گيري از مصالح در معماري و  بازشناخت بهره. بينش جامعه گذشته را با چنين بستري نشان ميدهد

ر رهگذري فرهنگي براي نسل امروز الزم و ضروري است تا آينده شهرسازي جامعه گذشته و نيز امروز د

 . را بتوان با معرفت و دركي وسيعتر به پيش برد

آيا فرهنگ در انتخاب مصالح متناسب با معماري و شهرسازي نقشي دارد؟ آيا مصالح  :سوال تحقيق

 ساختماني ميتواند بر فرهنگ يك جامعه تأثيرگذار باشد؟ 

پژوهشي در اين راستا ميباشد و بدنبال ارتباط متقابل فرهنگ يك جامعه و كاربرد نوع ، مقاله حاضر

اي و مطالعات ميداني بوده و  روش تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه. مصالح در ساختمان سازي است

شكل با رجوع به بافت تاريخي و فرهنگي شهر يزد و برخي بناها كه جلوه تمام نماي فرهنگ عامه را 

 . آوري شده تجزيه و تحليل ميگردد اطالعات جمع، ميدهد

، محرميت، در طول تاريخ فرهنگ و باورهايي چون: احترام به طبيعت ،نتيجه تحقيق مشخص ميكند

همچنين با گذر زمان و . نقشي تعيين كننده در انتخاب مصالح داشته است. . . جلوگيري از اسراف و

 هايي چون: تجمل فرهنگ مردم ايجاد شده كه در مواردي انديشهدگرگوني در ، نفوذ مصالح جديد

خودكفايي يا ، جويي-اسراف و يا صرفه، تغيير در نگرش به طبيعت، گرايي در مقابل ساده زيستي

 . وابستگي را در جامعه تغيير و ايجاد نموده است

 

 

 

 

 معماري بومي، مصالح، فرهنگ: واژگان كليدي

                                                           
  m_hatami2002@yahoo.com علمي دانشگاه علم و هنر يزد  هيأتعضو  ١

٢
 Smkazemi59@gmail.com علمي دانشگاه علم و هنر هيأتعضو  



 

 

 

٧٧ 

 

 هاي موقت ايران سكونتگاه مصالح بوم آورد در معماري

 

 1نجمه حساس

 

نشين از طرفي تابع شيوة زندگي در حال حركت و از طرف ديگر  مسكن ايالت كوچ، در زندگي متحرك

بر پايي سكونتگاههاي وابسته به اين . اقتصادي و اجتماعي حاكم بر آنان است، منطبق با نظامات طبيعي

ولي انسان در اين شيوة زندگي تالشي در جهت به اختيار ويژگيهاي خاص خود را دارد ، نوع از زندگي

. بلكه از آن به بهترين صورت براي رفع نيازهايش استفاده كرده است، در آوردن طبيعت و مهار آن نكرده

ولي هيچگاه سكونتگاه هاي ، از خصوصيات معماري ايران استفاده از مصالح محلي يا بوم آورد بوده است

به كار رفته در اين ساختار با ديدگاه سازه اي مورد مطالعه قرار نگرفته است و نشينان و مصالح  كوچ

. هرگاه سخن از سازه و مصالح به ميان مي آيد صرفاً بناهاي پايدار و دائمي مورد تحليل قرار مي گيرند

هاي  در اين راستا به بررسي مصالحي كه طبيعت در اختيار كوچنشينان قرار داده تا در ساختار سرپناه

پرداخته و كيفيت آنها را از طريق آزمايشات كنترل كيفيت براي اولين بار ، موقت از آن استفاده نمايند

اين كنترل به منظور ارزيابي مداوم محصول براي حفظ خصوصيات آن ، مورد مطالعه و بررسي قرار داده

ته شده در اين پژوهش از آزمايشات كنترل كيفي روي منسوج باف. در محدوده تعريف شده انجام ميشود

چوب و مدول االستيسيته منسوج ، طناب، مي باشند و همچنين چگالي چادر» مكانيكي  -فيزيكي« نوع 

اين مقاله بر اساس بخشي از . پوشش چادر بدست آمده است، طناب، چوب و ضريب پواسون چوب، چادر

كه در تحقيقات به عمل ، عشاير فارسپايان نامه كارشناسي نويسنده با عنوان حفاظت از سياه چادرهاي 

آمده توانسته سازه بودن اين ساختار چادري را به اثبات برساند و در نتيجه منجر به ثبت سياه چادرهاي 

 . تنظيم گرديده است، قشقايي فارس در فهرست ميراث معنوي ايران شده

 

 

 

 

 

سياه چادر، كيفيتكنترل ، سكونتگاه موقت، سازه چادري، : بوم آوردواژگان كليدي

                                                           
١
 Plakat341@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناهاي تاريخي  
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 شهرهاي ايران (نمونه موردي:چهار اقليم ايران) نقش مصالح همساز در معماري بافت قديمي

 

2نوكار بهار، 1زينب كركه آبادي
 

 

 

معتدل و مرطوب ، گرم و خشك، (گرم و مرطوب، بافتهاي قديمي شهرهاي ايران در چهار اقليم متفاوت
هماهنگ با اقليم كمترين تاثير نامطلوب بر محيط و كاهش كـارگيري مصـالح بومي و ه و سرد) با ب

نهايتا پايداري محيط زيست و افزايش دوام بناها را سبب گرديده اند همچنين تركيب ، مصرف انرژي
مصالح و طبيعت با عناصر معماري در ساختمانها و بناها شرايطي را فراهم ميكند كه انسان بتواند 

 . فراهم كندآسايش را در فضاي زندگي خود 

امروزه شاهد عدم تناسب و همحواني مصالح بكار رفته در معماري بناها با ، بافتهاي جديد شهرهاي ايران
اقليمي و حتي فرهنگي مي باشد و در هنگام مقايسه و كنار هم قرار گرفتن ، طبيعي، شرايط محيطي

برقراري ارتباط با بنا و فضاي عـدم امكان ، بافت هاي جديد و قديم در شهرها به آشفتـگي هاي بصـري
كه براي ، و ناپايداري محيط زيست هويدا ميگردد، شهري و ضعف در استفاده از انرژي هاي محيطي

 معماري و شهرسازي غني كشور ايران بسيار دردناك است 

مصالح همساز با محيط در بافتهاي  به كارگيري در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه نقش و اهميت 
تاريخي و رعايت اصل خودبسندگي و نيارش در ساختمان ها و بناهاي قديمي بيان گردد و در كنار آن 
به مقايسه و بررسي نمونه هايي از معمـاري و مصـالح استفاده شده دربافت قديمي چهار اقليم متفاوت 

 . ايران پرداخته شود

كه با ، تحليلي است، صورت كيفـي مي باشد وتكنيك تحقيق توصيفـي به، روش تحقيق اين پژوهش
 . استفـاده از روش هاي مطالعـات كتابخانه اي و اسنادي صورت مي پذيرد

 

 

 

 

 

 

  چهار اقليم ايران، بافت قديمي، معماري، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
 z.karkehabadi@ yahoo.comسمنان  واحد اسالمي آزاد علمي دانشگاه هيأت عضو 

٢
سمنان  واحد اسالمي آزاد دانشگاه شهري ريزي برنامه و جغرافيا دكتري دانشجوي و شهرسازي كارشناس 

b.nokar@yahoo.com 



 

 

 

٧٩ 

 

ن بناهاي شوشتريسنگ رودخانه اي در ساخت و تزياستفاده از قلو   

 
 1نجارآسيابانيداود 

 
 
 

قلوه سنگ يكي از مصالح موجود و در دسترس بوده كه از ديرباز تاكنون در ميان بسياري از شهرها و 
 . مناطقي كه مشرف به رودخانه مي باشندكاربرد داشته و مورد استفاده قرار مي گرفته است

بختياري در اطراف و حتي بدليل وجود رودخانه خروشان وسركش كارون با بستري مناسب از سازند 
عبور از ميان شهر تاريخي شوشتر موجب ازدياد و فراواني قلوه سنگ كه به گويش محلي بنام گالل نيز 

ازدياد و دردسترس بودن گونه هاي مختلف مصالح در . خوانده مي شود را در اين شهر فراهم آورده است
در شوشتر نيز به همين علت عليرغم . بال داردهر منطقه سبب استفاده هاي زيادتر از آن مصالح را بدن

جهت استفاده در كف سازي و بلوكاژ و همچنين ، ايجاد ديوار چيني ها در برخي از مناطق مستمندتر
اين موضوع نيز با ذوق و سليقه هاي . كف فرش منازل و معابر جايگاه و مرتبه خاصي را داشته و دارد

سبب خلق نقوش و طرح هاي متفاوتي در چيدمان قلوه فرش ها  متفاوتي كه در استادكاران موجود بوده
يكي از مهمترين ويژگيهاي قلوه سنگ عدم انتقال رطوبت به سطح روئين و يا داخل بنا مي . داشته است

 . باشد

ويژگي هاي ساختاري و اساس دسته بندي و نحوه به ، در اين مقاله سعي است تا به بيان اهميت ها
 . مراه كاربرد آن بيان نماييمه شته تا حال را بهدست آوري آن از گذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوشتر ، گالل ، قلوه سنگ  :واژگان كليدي

                                                           
١
  Davood.Najar@Gmail.comمهندس عمران پايگاه ميراث جهاني سازه هاي آبي شوشتر 
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 بررسي كاربرد چوب در معماري بوشهر 

 
2امين نعمتي موردراز ، 1آزاده كريمي

 

 

، در فالت ايران به سبب مسائل اقليمي و پوشش گياهي كمتر از چوب در معماري استفاده شده است
ولي در بوشهر شاهديم كه از چوب به عنوان يك مصالح ساختماني مهم و تعيين كننده در جاهاي 

كه استفاده از چوب به تنوع آن ، گون شده است اكالبد و ساختار استفاده هاي گون مختلف از تزئينات تا
اني و روش تحقيق به صورت ميد. و ويژگي هاي چوب و ويژگي هاي اقليمي اين منطقه بر مي گردد

در اين نوشتار سعي بر اين است كه چرايي و . مراجعه حضوري در بافت تاريخي بوشهر مي باشد
 . چگونگي و محل استفاده از چوب را در بافت تاريخي بوشهر مورد بررسي قرار دهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوشهر، بومي معماري، مصالح ساختماني، : چوبواژگان كليدي

                                                           
دانشگاه پيام نور واحد بوشهر ، گروه معماري، علمي هيأتعضو ، كارشناسي ارشد مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي ١

karimiazadeh7@gmail.com  
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر ، گروه معماري، علمي هيأتعضو ، دانشجوي دكتري مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي 2

amin.nemati.m@gmail.com 



 

 

 

٨١ 

 

 اقليم و مصالح در هويت بخشي به معماري ايرانيبررسي نقش سازگاري 

 3محمد مهدي شعباني، 2هاني ارجمندي، 1فرشته مظاهري خورزني
 

امروزه توجه بسياري را در وجوه ، رشد روزافزون جمعيت و توسعه ابنيه در كنار دستاوردهاي نوين علمي
. بخش به معماري ميباشدبررسي و شناخت عوامل هويت ، مختلف ميطلبد؛ يكي از مهمترينِ موارد

معماري در هر اجتماعي نمايانگر هويت آن منطقه است كه در بستر محيط از عوامل خرد و كالن 
 . تشكيل ميشود

مذهبي و ساير مناسبات ، در اين راستا هويت بومي را ميتوان در الگوهاي برخاسته از شرايط فرهنگي
، رگرفته از تعامل ميان اقليم و معماري ميباشداما آنچه از ياد رفته است هويت ب، اجتماعي دانست

 . بخشي از اين تعامل در به كارگيري مصالح ساختماني و تكنولوژي بومي فراهم ميشود

نمايد ناسازگاري يكي از اجزاء  آنچه كه امروزه به طور خواسته يا ناخواسته معماري بومِ ما را تهديد مي
پتانسيلهاي ناشي از كاربرد مصالح بومي و مصالح جديد ناهمساز توجهي به  معماري با اقليمِ آن يعني بي

و اين گونه ، با محيط ميباشد؛ كه از نتايج آن خلق آثاري است كه تعلق به يك منطقه مشخص ندارد
 . گشته شكل ميگيرد سيماي شهرهاي جديد به صورت ناموزون و با هويتي گم

عالوه بر ارتقاء سطح زندگي و حفظ اكوسيستمها  با استفادة بجا از طبيعت و مصالح مناسب اقليمي
اينك الزم است در ساختمانهاي . گيري معماري و در نهايت شهري با هويت بود ميتوان شاهد شكل

با توجه به تكنولوژي و فناوريهاي نوين و با ، مصالح ساختماني مطلوب آن اقليم را شناسايي نمود، جديد
بومي مدرني را ابداع نمود كه هر كدام مناسب منطقه بومي  مصالح، توجه به طبيعت مصالح بومي

در اين پژوهش سعي بر آن شده تا با شناخت نقش و جايگاه مصالح بومآورد در معماري . خويش باشند
هويت در شرف ، ضمن توجه به مصالح جديد ساختماني، بررسي ويژگيهاي معماري بومي، ايراني

اين راستا تحقيق به صورت كيفي بوده كه مطالعه نتايج تحقيقات  در. فراموشي معماري را زنده نمايد
 . را مبناي كار خود قرار داده است، پيشين در اين حوزه

 

 

 

 

 هويت بومي، طبيعت، سازگاري اقليمي، مصالح بوم آورد، : معماري بوميواژگان كليدي

                                                           
١
پرديس البرز، مدرس موسسه آموزش عالي آزاد آرمان  -دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه تهران 

f.mazaheri100@yahoo.com 
٢
  honey.arjomandi@gmail.com، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ UKMدانشجوي دكتري معماري، دانشگاه ملي مالزي  

٣
 UKM mmahdi.shabani@gmail.com دانشجوي دكتري معماري، دانشگاه ملي مالزي  
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 بعد پنهان مصالح

 مصــالح ذاكر و معمــاري مقدس

 

 1يمطهره ترك

  

صورت و عدد است كه معماري ظرف حاوي اين محتوا بوده و ، در بينش اسالمي متشكل از ماده جهان
بنابر آيات قرآن . صرفنظر از حرام و يا حالل بودن داراي شأنيت و قابليت نزولي روحاني مي باشند، مواد

آنچه كه . اند شعور و معرفت حقيقي، وبيش صاحب عقل ي مخلوقات اعم از مادي و مجرد كم كريم همه
عدم توجه به بعد پنهان مصالح در طراحي و انتخاب ، در اينجا با آن به عنوان مسئله مواجه هستيم

اينكه بدانيم نوع شعوري كه براي مصالح و به طور كلي جمادات قائليم از چه جنسي است؟ . مصالح است
نسبتي برقرار است؟ سؤاالتي و بين شعور مصالح با شأن آنها و در نتيجه جايگاهشان در يك معماري چه 

اين . است كه نگارنده را بر آن داشت تا به بعد معنوي و پنهان مصالح و معماري متأثر از آن بپردازد
به روش كيفي و با استداللي ، پژوهش به دليل حساسيت در فهم يا تفسير پديده ها از نظر معاني

ت كه مواد هر اندازه از ذات و طبيعت منطقي انجام خواهد گرفت و فرض نگارنده بر اين اساس اس
خويش دوري گزينند صفت ذكر در آنها تنزل خواهد يافت و هر اندازه كه از نظر وجود به ذات سرمدي 

بنابراين معماري بنا شده با مصالح ذاكر بر . خويش نزديكتر باشند سباح و ذاكر خداوند خواهند بود
 . وار است و امتداد و تجلي الهي خواهد بودمطلقيت و عدم تناهي است، اصول خيريت و كمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ذكر، بعد پنهان مصالح، معماري :واژگان كليدي

                                                           
١
 m.torki.s@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد 
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 بررسي قابليت مصالح در اجتماع پذيري

 نمونه مورد مطالعه: حياط خانه ايراني

 
 1حسين باقري

 
 

يكديگر و جبران در جهت نزديك تر كردن انسان ها به ، توجه به محيط كالبدي، با افزايش فردگرايي
اهميت بيشتري ، بخشي از تعامالت اجتماعي از دست رفته در بناها و بافت هاي معماري و شهرسازي

در اين پژوهش . هدف از اين تحقيق بررسي نقش معماري مصالح بر اجتماع پذيري است. يافته است
، حياط خانه ايراني كدامندويژگي هاي اجتماع پذيري ، به سواالت زير پاسخ داده شود، تالش خواهد شد

روش . بيش ترين قابليت را در تقويت تعامالت اجتماعي داراست، و كدام جزء كالبدي و مصالح حياط
و به روش تحليل سه گانه اروين پانوفسكي به شناخت اليه هاي معاني ، توصيفي بوده _تحقيق تحليلي

 . ي اثر هنري (تصاوير) خواهيم پرداخت درباره

و در بين مصالح حياط خانه ، حوض آب، ژوهش نشان مي دهد؛ در بين عناصر كالبدييافته هاي پ
حوض آب به دليل . آب بيش ترين قابليت را در بروز رفتارهاي اجتماعي شايسته داشته است، ايراني

، عملكردي، و آب به دليل توجه به كاركرد اقليمي، قرارگيري در مركزيت كاركردي و فاصله همجواري
 . تت برقراري تعامل اجتماعي بوده اسسانه و معنايي مورد توجه افراد در جهزيباشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آب، مصالح، حياط، خانه ايراني، اجتماع پذيري :واژگان كليدي

                                                           
h_bagheri@arch.iust.ac.ir ايران، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت، دانشجوي كارشناسي ارشد١
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 ادراك چندحسي فضا به مدد:مصالح بوم آورد، ونت گاهي به نام سياه چادرسك

 
 1الهام خدادادي

 
 
 

در . عنوان سكونتگاه برخي از عشاير در مناطقي از كشورمان بر پا مي شوددر دوران حاضر سياه چادر به 
ساخت و برپايي اين سكونت گاه كه در طي زمان با آداب و رسوم و ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي 

از مصالح بومي ، زندگي عشاير هماهنگ شده و به اندازه و قامت سنن و روش زندگي آنان در آمده است
 . قشالقي آنان استفاده مي شودمناطق ييالقي و 

خاستگاه مصالح و طريقه و ابزار عمل آوري آنان به منظور استفاده در سكونت گاه و روش برپايي آن مي 
تواند در برانگيختن ادراكات پنج گانه كامال متفاوت با سكونت گاه شهري و مسكن به مفهوم متداول آن 

  .عمل كرده و به تعاريف جديد فضايي منجر شود

اين خانه در زمره انواعي از سكونتگاه است كه در آن رنگ مصالح به كار رفته جز ويژگي جدايي ناپذير 
استفاده از مصالح طبيعي كه با دست بافته مي . نام خانه بوده و در مشخص نمودن كيفيت آن موثر است

دلخواه بر روي بدنه آن  پيوند ايستايي قطعات به كار رفته در مسكن با بافت نقش ها و طرح هاي، شوند
به دست آمدن مصالح ساخت در ، و هم ياري افراد خانواده در آماده كردن قطعات يك خانه و برپايي آن

فرآيند ساخت سكونت گاه را بومي نموده و در ايجاد حس تعلق نسبت به آن موثر ، معيشت عشايري
 . است

مصالح به كار رفته و فرآيند به عمل آوري ، آن به نظر مي رسد در پديد آمدن سياه چادر با كيفيات ويژه
ادراك ، اين مقاله به بررسي تاثير مصالح بومي دركيفيت بخشي به مسكن. آن نقش موثري داشته باشد

 . چند بعدي جهان و حس تعلق نسبت به سياه چادر مي پردازد

ن سكونت گاه و مصالح بررسي مطالعات انجام شده در حوزه اي، روش تحقيق انتخاب شده در اين مقاله
به كار رفته در آن و مشاهده و مطالعه سكونت گاه عشاير قشقايي در زمان كوچ و اطراق گاه هاي ييالقي 

 . در اطراف سميرم است
 

 

 

 

 

حس تعلق ، فرآيند ساخت، مصالح بوم آورد، ادراك حسي، : سياه چادرواژگان كليدي

                                                           
١
 khoda.elham.arch@gmail.com، يزد معماري و هنر دانشكده ارشد كارشناسي، معماري مهندسي 



 

 

 

٨٥ 

 

 فضاهاي معماري سنتي ايرانيمدول و نقش آنها در مصالح و طراحي ، پيمون

 
1شيرافكن سعيد

  

 

 از برخي در را آن ميتوان حتي كه داشته بسزايي نقش جهان و ايران معماري در تناسبات باز دير از

 يكي بنا در هماهنگي و تناسبات ايجاد براي هندسه و رياضيات از استفاده. دانست پايه و ركن معماريها

 علوم همراه به علوم اين. يافتند دست بدان فراوان تالشهاي پي در گذشته معماران كه بود كارهايي از

 معمار. بودند جهان در ماندگار آثار خلق براي هايي وسيله ايستايي، شناسي زيبايي جمله از ديگر نظري

 طراحي براي ديگر ابزار و هندسه كمك به را پيمون نام به تناسبي )مدول و تناسب( زمينه اين در ايراني

 ايراني تناسبات نام به كسي كمتر شايد حاضر حال در اما. كردند ايجاد نظر مورد بناهاي بهتر هرچه

 بر مقاله اين در. اند شنيده را يونان كالسيك طالئي تناسبات و مدول نام محققان افراد اكثر و بداند

 در آن هاي اندازه و شده پيمون تعريف در سعي پيشين نظريات مرور و اي كتابخانه پژوهش اساس

 بررسي امروزي معمارانه طراحي فرآيند در آن مهم نقش چناچه. است گرديده معرفي متريك سيستم

 سنتي معماري در هزينه و وقت در جويي صرفه دهنده نشان پژوهش اين از حاصله نتايج. است شده

 گوناگوني كاهش توان مي نوين فضاهاي طراحي منظور به ايراني معماري اصول از پيروي با. است بوده

 . كرد احيا را بومي معماري و ايجاد را ها اندازه و ابعاد

 

 

 

 

 

 

  ايراني معماري، طراحي، تناسبات، مدول، پيمون :واژگان كليدي

                                                           
١
ايران  صنعت و علم دانشگاه تاريخي بافتهاي و بنا احياء و مرمت ارشد كارشناسي دانشجوي 

S_Shirafkan@Arch.Iust.Ac.Ir 
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 در معماري سلجوقيان "خلوص مصالح"رويكردي تحليلي پيرامون مفهوم 

 3سارا رئيس المحدثين، 2محمد ايزديان، 1بهزاد علي پور

 

مصالح ساختماني عالوه بر جايگاهي فني كه بر مبناي خصوصيات فيزيكي و شيميايي دارا مي باشند از 

به گونه اي كه اين . ويژگي هايي بصري و كيفي در جريان شكل گيري اثر معماري نيز برخوردار هستند

ين عناصر در شكل جايگاه استفاده از مصالح را با توجه به عملكرد و نحوه به كارگيري ا، ماهيت ويژه

يكي . گيري فضا مشخص نموده و شخصيتي مستقل براي هر بنا در حوزه طراحي معماري رقم مي زند

، توقعي ذهني است كه هر يك از مصالح "مي باشد كه بنا بر تعريف  "خلوص مصالح  "از اين ويژگي ها 

حاضر با توجه به هدفي كه پژوهش . "بنا بر خصوصيات و ويژگي هاي ذاتي و كيفي خود دارا مي باشند

تحليلي و با مطالعات كتابخانه اي و  -دنبال مي كند بر آن است تا با استفاده از روش تحقيق توصيفي

بيان "و در نهايت  " به كارگيري نحوه  "، "تعريف"ميداني به ارائه تجزيه و تحليل هاي كيفي نسبت به 

به عنوان يكي از دوره هاي شاخص معماري  خلوص مصالح در سه بناي معماري سلجوقيان "جايگاه 

 . ايران در استفاده از مصالح بپردازد

مطابق با اصول مصالح شناسي معماري سنتي ، از اين رو در اين پژوهش ابتدا مصالح شناسي بناهاي فوق

صورت مي پذيرد سپس با استفاده از تحليل هاي كيفي پيرامون نحوه انتخاب و نقش اين مصالح در 

به تعريفي از خلوص مصالح و جايگاه آن در معماري اين دوران ، يري كالبدي و فضايي هر بناشكل گ

به در نهايت مي توان بيان داشت كه تعريف خلوص و تحقيق پيرامون چگونگي . پرداخته خواهد شد

لح مبتني بر ويژگي ذهني معماران در اين دوره بوده و تفسيري جديد از انتخاب مصا، مصالح كارگيري 

بر مبناي تناسب روح عنصر با ويژگي هاي كالبدي و فضايي و فارغ از مالحضات فني و اجرايي داشته 

امري كه مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشكالت معماري حال حاضر پيرامون انتخاب . مي باشد

 . و چگونگي كاربرد مصالح در صنعت ساختمان باشد

 

 

 

 

 

 معماري سلجوقيان، روح عنصر، خلوص، مصالح ساختماني :واژگان كليدي

                                                           
١
 Balipoor@gmail.comكارشناسي ارشد طراحي شهري  

  Izadian.mo@gmail.comكارشناسي ارشد معماري ٢
٣
 sara_r989@yahoo.com شهریكارشناسي ارشد طراحي  



 

 

 

٨٧ 

 

ايجاد منظر فرهنگي تركيبي، داليل پايداري عناصر معماري ايران با وجود استفاده از مصالح 

 سازه هاي آبي شوشتر  :بررسي نمونه موردي -ناپايدار

 

1امين محمودزاده
 

سنتي ايران و مصالح دستاورد انقالب اگر بخواهيم نسبت ويژگيهاي مقاومتي ميان مصالح بوم آورد و 

بعنوان مثال . رتبه هاي برتر اغلب به مصالح مدرن خواهد رسيد، صنعتي اروپا را با يكديگر مقايسه كنيم

نسبت مقاومت كششي ديوار هاي برشي بتن آرمه و ديوارهاي آجر رسي با مالت گل وگچ بسيار متفاوت 

با يكديگر مي ، ي كليت عناصر سازه در حيطه معماري رااما هنگامي كه نسبت كارايي و پايدار. است

نسبت عمر سازه آجري رسي با مالت گل وگچ درگنبد سلطانيه با عمرهزارسال وساخته هاي ، سنجيم

تنها ارتباط با كيفيت ، بنابراين عمر مفيد سازه. بتن آرمه در سي سال پيش تهران قابل مقايسه نيست

كليت مصالح از . روشني درسازه هاي آبي شوشتر ديده مي شوده باين ويژگي . مصالح نخواهد داشت

دچار هوازدگي شديد ، سنگهاي ماسه اي با مقاومت بسيار اندك ساخته شده است كه در برابر كم آبي

سنگهاي مورد استفاده نيز . در برابر ضربه بسيار ضعيف هستند، نيز، مي گردد و در هنگام اشباع در آب

بيش از يك هزار سال سن دارند و ، اين سازه ها بر اساس اسناد. رسوبي تشكيل شده انداز نوع سنگهاي 

چگونه اين شدني است؟ اين مقاله در . روز وشب در برابر فرسايش آب رودخانه كارون دوام آورده است

با بررسي ويژگي هاي مصالح سازه هاي آبي شوشتر وبررسي . پي پاسخگويي به اين پرسش است

، اجرا سنتي و فرهنگ حفاظت سنتي و شيوه هاي مديريت فرهنگي سنتي، يي متفاوت مانندفاكتورها

بصورت يك سيستم ، پاسخ را در ميانه روابط منظر فرهنگي شوشتر نهفته يافته است و در نتيجه گيري

 . و يا مدل مديريتي معرفي خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

مديريت بومي ، حفاظت سنتي، منظر فرهنگي، معماري پايدار، : مصالح كم مقاومت واژگان كليدي

                                                           
١
مدرس دانشگاه شيراز ، دانشگاه هنر اصفهان، پژوهشگر دكتراي مرمت واحياي بناهاو بافت هاي تاريخي 

Shushtar1389@gmail.com  
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 نقش آفريني درخت كُنار در معماري سنتي شوشتر

 

 2علي محمد چهار محالي، 1راضيه صفاري

 

 

 

شهر شوشتر از جمله شهرهاي استان خوزستان است كه در اقليم گرم و نيمه مرطوب ايران واقع شده 

حاصلخيز شهر شوشتر و وجود منابع آبي نوع خاك ، بواسطه ويژگي هاي اقليمي اين منطقه. است

يكي از درختاني كه در سطح گسترده و بوفور در اين منطقه يافت مي شود درخت سدر يا ، خدادادي

 . مي باشد  (Ziziphus) كُنار است كه اسم علمي آن

در در دسترس بودن و مقاومت بااليي كه چوب آن دارا مي باشد ، اين درخت از گذشته بواسطه فراواني

 . معماري كاربرد فراوان داشته است

نمونه كاربردي اين چوب ارزشمند در معماري بومي منطقه را مي توان استفاده در طاق هاي تخت اجرا 

، استفاده در نبشيها و اتصاالت بنا بعنوان كش، نظير طاق خونچه پوش محلي بعنوان تير حمايل در طاق

وفور براي ساخت درب و پنجره مصداق اين ه ايجاد پوشش و بمنظور ه استفاده بر روي نعل درگاهها ب

 . مدعا بيان نمود

بسياري از موارد كاربردي چوب درخت كُنار در برخي مشاغل سنتي نيز قابل رؤيت مي باشد كه بي 

شك بي ارتباط با موضوعيت اين مقاله نيست از جمله كاربرد فراوان اين چوب ارزشمند در ساخت اجزاء 

همچنين برخي ابزار كارهاي مربوط به معماري را نيز از چوب درخت كُنار تهيه . شوشتراستآسيابهاي 

 . نظير ساخت ابزاري بنام اُوزه كه مخصوص جابجا نمودن سنگهاي حجيم بوده است. مي نمودند

اين مقاله كه بيشتر بر اساس تحقيقات و پژوهشهاي ميداني بويژه گفتگو هاي فراوان با اساتيد فن و 

مي كوشد تا به معرفي ويژگي هاي ساختاري درخت كُنار و كاربردهاي آن ، عماران بومي گردآوري شدهم

 . در معماري بومي منطقه پرداخته و خواننده را با ارتباط اين درخت ارزشمند با معماري آشنا سازد

 

 

 

 

 

 

  چوب، معماري، درخت كُنار، شوشتر: واژگان كليدي

                                                           
كارشناس معماري پايگاه ميراث جهاني سازه هاي آبي تاريخي شوشتر  -كارشناس معماري ١

razieh.safari@yahoo.com 
 alim4mahali@yahoo.comكارشناس مرمت پايگاه ميراث جهاني سازه هاي آبي تاريخي شوشتر -كارشناس مرمت ٢



 

 

 

٨٩ 

 

 سكونتگاه هاي زاگرس پايدار بومي در جهت حفظ و ارتقاي توسعه بررسي جايگاه معماري

 نمونه موردي: روستاي پالنگان

 

 2ايوب مرادخاني، 1كاوان گل محمدي

 

بافت پيراموني خود و نحوه بهره گيري از مصالح ، امروزه اهميت پژوهش در ارتباط با مسكن روستايي

امري قابل تأمل در وجوه ، ي به عنوان منابع طبيعي در سكونتگاه هاي روستايي با قدمت تاريخيبوم

شناخت جنبه هاي متعدد بهره گيري از مصالح بومي و لحاظ . مختلف توسعه پايدار اين روستاها است

ر قابل نمودن آنها در طرح هاي هادي و ساير توسعه هاي روستايي بر استمرار اين مهم در آينده غي

توصيفي مبتني بر نمونه موردي (روستاي پالنگان) در  -اين پژوهش با روش تحقيق كيفي. اغماض است

اقتصادي ، پي آن است نقش و جايگاه مصالح بومي را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در پايداري اجتماعي

ساكنين اين گونه سكونت گاه ها در طول ساليان متمادي را به واسطه تجربياتش  و زيست محيطي

در اين بررسي با تدوين آيتم هاي تاثيرگذار بر توسعه پايدار كه قابل تعميم به  . مطالعه و نقد نمايد

 . منجر مي شود، توسعه سكونتگاه هايي با ويژگي هاي همگون و مطالعات آتي اين عناوين است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكونت گاه هاي زاگرس، معماري پايدار، توسعه پايدار، مصالح بومي :واژگان كليدي

                                                           
١
كردستان ، اسالمي واحد سنندجمدرس گروه معماري دانشگاه آزاد ، كارشناسي ارشد مهندسي معماري 

kavan.architect@yahoo.com 
٢
، كردستان، مدرس تمام وقت گروه معماري مركز آموزش علمي كاربردي سنندج يك، كارشناسي ارشد مهندسي معماري 

ayoobmoradkhani@yahoo.com 



 

 

 

90

 

  محلي آورد بوم مصالح از استفاده
 (بندرعباس) فارس خليج ي حاشيه تاريخي مساكن ساختار در

 بندرعباس شريف تاريخي خانه :موردي نمونه ي

3نژاد فرشته مرتضي سيد، 2ابويي رضا، 1پور حسين الله
 

 

 

 گذشته بومي معماري ويژگيهاي از يكي تاريخي بناهاي ساختار در محلي آورد بوم مصالح از استفاده

 و خاص خود نوع در كه هستند آوردي بوم مصالح جمله از نيمكوب گچ و ها سنگ. شود مي محسوب

 حال در. آيند مي شمار به منطقه اين چندل چوب، مرجاني (chandal) بومي معماري ويژگيهاي از

 از منطقه اين در بومي مصالح و ها تكنيك از استفاده با بناها ساخت و مصالح اينگونه از استفاده حاضر

 و اند رفته ميان از كامل بطور كه گچ سنتي پخت هاي كوره بخصوص، شده است  منسوخ و رفته ميان

 آمد و رفت دليل به و هستند كم بسيار چندلي پوششهاي. دارند قرار كامل نابودي ي آستانه در

 فرسايش هاست چندل استقرار محل كه خورها ي كناره در قوي هاي موج ايجاد و سنگين شناورهاي

 سپردن فراموشي به طرفي از. شوند مي نابود و منهدم باارزش درختان اين از اصله صدها روزانه و يافته

 و رفتن بين از موجب جديد سازهاي و ساخت و بومي مصالح بكارگيري همچنين و بومي معماري

 مطالعاتي. است محسوس و ضروري ها روش اين حفظ به نياز و است شده سنتي هاي روش بكارگيري

 سنتي و قديم مهندسان و معماران حرفهاي و فني تجارب حفظ راستاي در تواند مي قبيل اين از

 هاي پوشش زيستگاه همچنين و شده منسوخ آورد بوم مصالح اينگونه از استفاده آنجاييكه از. باشد

 تحقيقات كنون تا و باشد مي نابودي به رو نيمكوب گچ تهيه و گچ سنتي پخت هاي كوره و چندلي

 و نگر كل نگاه يك مقاله اين مطالعاتي فرآيند در، است نگرفته صورت خصوص اين در جامعي و كامل

 هاي خانه از يكي و) بندرعباسس(فار خليج حاشيه از منطقه اين بومي مصالح به توصيفي، تحليلي

 بكار آن در مصالح اين كه شريف تاريخي ي خانه نام به بندرعباس در فارس خليج ي حاشيه تاريخي

 . است گرفته قرار بررسي مورد رفته

 

 

شريف تاريخي ي خانه، مرجاني هاي سنگ ،نيمكوب گچ،چندل چوب، بومي مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
  lale_hosseinpour@yahoo.comتاريخي هاي بافت و بناها احياء و مرمت ارشد كارشناس 

٢
  r.aboui@aui.ac.irاصفهان هنر دانشگاه علمي هيأت عضو، تاريخي بناهاي بازسازي و مرمت دكترا 

٣
 اصفهان هنر دانشگاه استاديار، تاريخي هاي بافت و بناها احياء و مرمت ارشد كارشناس 



 

 

 

٩١ 

 

 بناهاي با ارزشچالش هاي استفاده از مصالح سنتي در مرمت 

 مورد مطالعه : استفاده از چوب شورانه در مرمت بناهاي باارزش

 2سيد محمد رضا قدكيان، 1سيد هادي رضوي

  

مصالح  به كارگيري در مرمت بناهاي با ارزش استفاده از روش هاي مورد استفاده در دوره ساخت بنا و 

بوم آورد و هماهنگ با بنا از اصول مهم در حفظ اصالت يك مكان ميراث فرهنگي به شمار مي آيد و 

استفاده از روش ها و مصالح مدرن در صورتي جايز مي باشد كه روش ها و مصالح مورد استفاده در 

. ملي اثبات شده باشدگذشته كارايي الزم را نداشته باشند و موثر بودن اقدامات مدرن از نظر علمي و ع

منشور ميراث بوم ، )1994نارا (سند ، )1964منشورهاي و توصيه نامه هاي جهاني از جمله منشور ونيز (

)  2003ضوابطي براي حفاظت و مرمت سازه هاي ميراث معماري( ) و منشور ايكوموس1999ساخت ( 

 . بر اين موضوع تاكيد مي كنند

به ويژه در مرحله ، مواد و مصالح ناهمگون در مرمت بناهاي خشتيامروزه در كشور ما استفاده از 

به جاي مصالح سنتي و همگون به داليلي نظير دسترسي آسان و سرعت در اجرا رايج ، استحكام سازي

حال آنكه به كارگيري چنين مصالحي در بناهاي خشتي مخاطرات خاص خود را براي بنا در . شده است

اليست كه مصالح بوم آوردي موجود است كه ضمن هماهنگي با بنا خود اين در ح. پي خواهد داشت

 . عامل آسيب به بنا نخواهد شد

اين نوشتار ضمن بيان چالش هاي پيش روي مرمتگران در استفاده از مصالح سنتي براي مرمت بناهاي 

به معرفي  -تاريخي و عدم استفاده از آن ها با وجود تاكيد منشورهاي جهاني و متخصصين امر مرمت

يكي از مصالح كمتر شناخته شده به نام چوب شورانه مي پردازد و با برشمردن مزاياي استفاده از آن در 

 . مرمت بناهاي خشتي داليل عدم تمايل به استفاده از آن در مرمت بناهاي تاريخي ذكر مي گردد

 

 

 

 

   چوب شورانه، منشورها و توصيه نامه ها، : مصالح سنتي واژگان كليدي

                                                           
١
 hadirazavii@yahoo.com كارشناسي معماري 

٢
  smrgh_2006@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي - 
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 آشنايي با گچ محلي شوشتر و موارد كاربرد آن

 
 2اسما آقاجاني، 1محمدرضا بهادري

 
 

كه توافقي همه شمول ، يكي از اصول پنجگانه ي مطرح شده توسط استاد پيرنيا در مورد معماري ايراني
مصالح استفاده از ، بارزترين شاخص و معرف اين اصل. اصل خودبسندگي است، را پيرامون خود مي بيند

، آن چنان كه معماران ايراني مي كوشيدند ساخت مايه هاي بنا. بوم آورد در فرآيند ساخت بنا است
 . يعني مواد و مصالح آن را از نزديكترين محل به دست آورند

كه با ، مايي معماران چيره دست بودهاز ديرباز محل هنرن، كهن شهري در دشت خوزستان، شوشتر
در كليه ي مراحل احداث ، خالقيت و زيبايي، ضمن به كارگيري اوج ظرافت، تسلط به شيوه هاي ساخت

وجود و وفور منابع و معادنِ فراوانِ مصالح . هميشه به استفاده از مصالح بوم آورد تأكيد مي ورزيدند، بنا
الح از جمله مص. همواره آزاديِ عملِ بي نظيري را به سازندگان بنا در اين منطقه داده است، ساختماني

بوم آوردي كه به وفور در اين محدوده ي جغرافيايي يافت مي شود مي توان به سنگ (در انواع مختلف 
گچ گُلُو (گالب) و گچ غريبه از ، در اين ميان. اشاره نمود. . . گچ و، آجر، و با كاربردهاي متنوع)

تري برخوردار است جهت اندود گچ گُلو كه از مرغوبيت باال. پركاربردترين مصالح بوم آورد اين منطقه اند
پس از تركيب با انواعِ ، و پوشش سطوح خارجي بناها مورد استفاده قرار مي گرفته است و گچ غريبه

در اين . به عنوان مالت به منظور بندكشي در ساختمان هاي مختلف به كار مي رفته است، ديگرِ گچ
ضمن معرفي اين دو نمونه ، ه با معماران محليمقاله برآنيم تا با استفاده از تحقيقات ميداني و مصاحب

به شيوه ي عمل آوري و موارد مصرف آن ها پرداخته و سرانجام مقايسه اي تطبيقي ميان اين دو ، گچ
 . انجام شود

 

 

 

  )گچ گُلُو (گالب -گچ غريبه  -مصالح بوم آورد  -اصل خودبسندگي  -شوشتر  :واژگان كليدي

                                                           
كارشناس ارشد پايگاه ميراث جهاني سازه  -گروه شهرسازي ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالمي، كارشناس ارشد شهرسازي  ١

  bahadori.mohammadreza@gmail.comهاي آبي تاريخي شوشتر
٢
آزاد  پژوهشگر، شوشتر واحد اسالمي آزاد دانشگاه، تربيتي علوم ارشد كارشناسي دانشجوي 

asma.aghajani@gmail.com  



 

 

 

٩٣ 

 

امكاني به بازتجديد معماري خاكي، ديوار خاك كوبيده شده  

 
1سجاد جعفري

 

 

مصالحي كه زيبايي آن از جنس . شود ترين مصالح موجود برشمرده مي خاك به عنوان يكي از طبيعي
. ياداور بسياري از حقايق فطري براي او ميباشد، زيبايي طبيعت است و به دليل حضور در خاطره بشري

پذيري مثال زدني آن به خاك اهميت  بيشتر مناطق و شكلدر دسترس بودن خاك در ، عالوه براين
ي حاضر به دنبال آن بوده تا با معرفي مصالحي متناسب با موجوديت انسان  مطالعه. بخشد اي مي ويژه

نه تنها از آن به عنوان مصالحي براي ساخت زيستگاه موقت خود استفاده كند بلكه با اين كار احترامي 
بنابراين سعي شده تا در ابتدا به بررسي اجمالي پيشينه . يز گذاشته باشدبه طبيعت پيرامون خود ن

استفاده از خاك و مصالح خاكي پرداخته شود تا آشنايي هرچند اندك با كارهاي انجام گرفته با اين 
 - Rammed earth) سپس اين مطالعه به بررسي كامل ديوارخاك كوبيده شده. مصالح به دست آيد

Pise)  تا با بررسي روش . پردازد يكي از مصالح خاكي نوين كه در حال استفاده است مي به عنوان
اجراي اين نوع ديوار و كارهايي كه توسط معماران و پيشگامان اين روش انجام گرفته با مزيتهاي آن 

و  بادوام و مقرون به صرفه بودن از نظر هزينه، عدم نياز به نماسازي، همانند در دسترس بودن مصالح آن
اي به صورت  در انتهاي اين مطالعه سعي شده با انجام مطالعه. هم چنين معايب احتمالي آن آشنا شد

مصالح خاكي كه هماهنگي كامل ، اي ي پژوهش براساس مطالعات كتابخانه و شيوه تحليلي –توصيفي 
 . با اقليم گرم وخشك و همچنين بافت ارزشمند تاريخي دارد را ارائه كرد

 

 

 

 

 

 روش اجرا، ديوار خاك كوبيده شده، مصالح خاكي نوين، مصالح خاكي، خاك :واژگان كليدي

                                                           
  sajad9928@gmail.comدانشجوي كارشناسي دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد ١
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 از منظر نمادشناسي، شخصيت بصري مصالح ساختماني بوم آورد

 
 ، 3محمدرضا كاظمي، 2عليرضا كاظمي، 1سحر پوركشكولي قشقايي

5امين دودمان، 4صالح پوركشكولي قشقايي
 

 

هر مصالحي در مواجهه با مخاطب . مصالح است، شكل گيري معناي فضا يكي از معيارهاي تأثيرگذار در
اين معنا در صورتي كه جامعيت پيدا كند و در بازه ي زماني طوالني به ، معنايي را منتقل مي سازد

در . صاحب شخصيت بصري است، به بيان ديگر به نماد تبديل شود، صورت تكرار شونده منتقل شود
از اين ، ري مصالح بوم آورد در كاربري هاي مختلف كاهش زيادي داشته استسال هاي اخير به كارگي

تداعي ، در زمان حال باشد، رو در ذهن مردم بيشتر از آن كه تداعي كننده ي بناهاي شاخص شهري
در واقع مي توان اين گونه بيان كرد كه ، كننده ي ادوار گذشته و بناهاي برجاي مانده از گذشته است

اين مقاله سعي در بررسي شخصيت مصالح بوم آورد . مصالح بوم آورد به روز نشده استشخصيت بصري 
در گذشته و تأثير نمادين آن در معماري امروز از منظر روان شناسي محيط در شكل گيري معناي فضا 

توجه اين پژوهش معطوف به نحوه ي به كارگيري مصالح بوم آورد در معماري امروز است به گونه . دارد
به نظر مي رسد استفاده ي ، اي كه بتواند كاركرد نمادين آن در بناهاي شهري معاصر نيز ديده شود

. مي تواند قدم ابتدايي در راستاي رسيدن به اين هدف باشد، مصالح بوم آورد در بناهاي شاخص شهري
خانه اي ه گردآوري و تحليل داده هاي كتابتوصيفي و تحليلي و مستند ب، روش تحقيق اين پژوهش

 . است

 

 

 

 معنا ، بوم شناسي، مصالح، نماد :واژگان كليدي

                                                           
١
 porkashkoli@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات فارس 

ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات فارسدانشجوي كارشناسي ٢
٣
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات فارس 

٤
 كارشناس معماري  

٥
 راسگانوكارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد خ 



 

 

 

٩٥ 

 

 آسيب شناسي به كارگيري مصالح غيربومي در نوسازي

 و مرمت اماكن مذهبي بافت تاريخي شهر يزد 

2مسعود دهقانپور هنزائي، 1علي ساكت يزدي
 

 

 
 اما اماكن، متروك مي شوندهاي سنتي يزد به تدريج  خانه، هرچند با ظهور تجدد و تغيير سبك زندگي

به حيات خويش ادامه داده و عاملي براي حضور مردم در بافت تاريخي ، مذهبي همچون گذشته
براي زنده نگاه داشتن بافت تاريخي و ، بخشي و توسعه اين اماكن توان، از اين رو مرمت. ميباشند

اما مشاهده . خوردار ميباشدهمچنين حفظ ارزشهاي اصيل معماري ضرورت يافته و از اهميت خاصي بر
ميشود اكثر فعاليتهايي كه تا كنون در اماكن مذهبي درون محلهاي انجام گرفته است نه تنها ارزشهاي 

هاي بصري فراواني نيز در بافت  بلكه منجر به ناهماهنگي، اصيل معماري اين اماكن را حفظ ننموده
ناهمگون در از بين بردن اصالت منظر شهري تاريخي شده است كه نقش استفاده از مصالح غيربومي و 

 . تأمل برانگيز است

، با مديريت و هيئت امناي برخي از اينگونه اماكن مذهبي، در اين نوشتار با توجه به آشنايي نگارندگان
سازوكار فعاليتهايي كه انجام شده به صورت خاطره ثبت شده است و سپس مورد مطالعه و تجزيه و 

، "تخصص"حضور سه گانة ، است و راهكاري كه براي مقابله با اين روند حاصل آمده تحليل قرار گرفته
در مرمت و نوسازي اين اماكن ميباشد كه منجر به انتخاب مناسب مصالح خواهد  "اعتقاد"و  "عمل"

 . شد

 

 

 

 

 يزد ، بافت تاريخي، اماكن مذهبي، نوسازي، مرمت، : مصالح غيربوميواژگان كليدي

١
 ali.saket.y@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت بنا و بافتهاي تاريخي دانشگاه هنر اصفهان 

٢
  dehghanpour_masoud@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد منظر دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
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آوردي نيازمند نگاهي نوبوم و بوم   

 )بر اساس نقد و نظري بر رويكردهاي امروزين به مصالح بومي(

 2سيد علي اكبر كوششگران، 1مرجان زارع

 
اما پرداخت نظري به آن ، با اينكه پيشينه ي استفاده از مصالح بومي به آغاز تاريخ معماري برمي گردد

نگرش ها و اصطالحات متفاوتي در ، معماري مفاهيمدر تاريخ تئوريك . اي طوالني نيست داراي سبقه
آنچه از مصالح بومي در ذهن شكل مي گيرد اغلب مصالح طبيعي و . ارتباط با بوم و بوم آوري وجود دارد

 . يا مصالح در دسترس است بدون توجه به ويژگي زماني هر دوره و لزوم ارتقاء آن

از مصالح بومي و همچنين تالش هايي علمي جهت در چند دهه ي گذشته شاهد استفاده هايي نادرست 
ارتقاء كيفي مصالح بومي در كشورمان بوده ايم كه هر كدام به نوعي حاكي از عدم شناخت صحيح بوم و 

حال مسئله اصلي تبيين نگاهي معاصر به مصالح بومي است و اينكه در عصر . . بوم آوردي است
بر طبيعي بودن كافي نيست ودر هر مكان و زمان خاص  در تعريف اين واژه ها تنها تكيه، تكنولوژي

 . تعريفي متفاوت مي طلبد

به نظر مي رسد در تعريف مصالح بومي و ارتقاء آن بايد معيارهايي صحيح و امروزين وجود داشته باشد؛ 
 نظر به اينكه يكي از اهداف اين مقاله فراهم آوردن. كه در اين مقاله قصد پرداختن به آن را داريم

بستري نظري براي استفاده ي صحيح از مصالح بومي در طرح هاي مرمتي و معماري است؛ لذا ضرورت 
 . دارد يافته هاي نظري به همراه چند نمونه موردي ارائه گردد

 

 

 

 

 

 

  ارتقاء مصالح بومي ، بوم آوردي، بوم :واژگان كليدي

                                                           
١
  Mzare95@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه يزد  

٢
  Koosheshgaran@gmail.comاستاديار گروه معماري دانشگاه يزد  



 

 

 

٩٧ 

 

 روستاييتأثير نقش مصالح بوم آورد در ارتقاء سطح كيفي زندگي 

 مطالعه موردي: روستاهاي پهنه دشت استان سمنان

3حسن نورانيان، 2محمدرحماني قصبه، 1جواد محمدي
 

 

اهميت روز افزون مطالعات كيفيت زندگي در پايش سياست هاي عمومي و نقش آن بعنوان ابزاري 

از حيث ، كردنهمواره امري قابل رصد ، كارآمد در مديريت و برنامه ريزي فضاهاي مدني و روستايي

كيفيت زندگي در سكونتگاه هاي روستايي معموالً از طريق شاخص هاي ذهني . كمي و كيفي بوده است

حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات و رضايت باشندگان در فضاهاي روستايي و همچنين با استفاده از 

تعامل مستقيم با صرفه هاي در حقيقت اين مقوله در . شاخص هاي عيني محيط اندازه گيري مي شوند

صرفه هاي انرژي و صرفه هاي ساخت قرار مي گيرد كه بازه ي بلند مدت تأثيرات فرهنگي و ، اقتصادي

در اين نوشتار سعي بر آن است تا رابطه معكوس گزاره ي دو شرطي . اجتماعي را به همراه خواهد داشت

زندگي را با تكيه بر رويكرد بهبود وضعيت  اثرات هويت آفرين مصالح بوم آورد در ارتقاء سطح كيفيت

اين مقاله از روش مطالعات . مورد بررسي و تحليل قرار دهد، معيشت و اقتصاد در جوامع روستايي

قياسي و تطبيق پذير با ، ميداني براي دستيابي به اطالعات عيني استفاده مي كند كه از نظر منطق

ون و منابع در بستر مطالعات كتابخانه اي نيز سود خواهد همچنين از نظر مرور مت. نگرش به آينده است

 . برد

 

 

 

 

صرفه هاي ، صرفه هاي اقتصادي، كيفيت زندگي، مسكن روستايي، : مصالح بوم آوردواژگان كليدي

  انرژي 

                                                           
١
  javad1_mohamadi@yahoo.com عضو انجمن نخبگان معماري ايران، مدرس دانشگاه شاهرود 

٢
 علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر هيأتعضو، آلمان -دكتراي تخصصي معماري دانشگاه صنعتي برلين 

٣
 معاونت بازسازي بنيادمسكن انقالب اسالمي سمنان ، علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر هيأتعضو 
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 بهره وري از مصالح ساده و مفيد در بناهاي تاريخي شوشتر

 

 2علي رضا چهارمحالي، 1علي محمد چهارمحالي

 

يكي از ، استفاده از مصالحي با بهره وري باال و كارآمد كه در دسترس بوده و به راحتي قابل تهيه باشد

 . اصول اوليه در فرهنگ معماري ايراني است

بقاع و مساجد و همچنين برخي آثار ، در معماري خانه ها و برخي اماكن مذهبي شوشتر نظير حسنيه

از پهن ، پر كردن پشت آن تا حد شكرگاه از پوكه آجر و سنگبعد از اجراي تاق و ، آبي تاريخي آن

اين مواد كه به . قاطر و االغ تا باالي تيزه تاق ها استفاده مي شود، خشك شده برخي حيوانات نظير اسب

سهولت در دسترس بوده با نام سمات شناخته مي شود كه با روش خاص و در زماني كه شرايط براي 

 . گردد كار فراهم باشد اجرا مي

از روي تاق آجري تا انتها و باالي كار يعني اجراي كاهگل را در شوشتر اصطالحاً سغري مي گويند كه 

در اين ميان سمات كه در وسط سغري قرار دارد . يكي از تخصص هاي معماري در اين شهر مي باشد

لي موثر در جلوگيري عالوه بر وزن سبكي كه دارا مي باشد به دليل حجم و ضخامت اليه مصرفي آن عام

از اتالف انرژي در بنا و نيز به واسطه چربي هاي موجود در آن ايزوله ي مناسبي براي بنا به حساب مي 

در بيان سنجش ميان مواد و مصالح پر كننده امروزي سعي گرديده تا مقايسه با نمونه پوكه معدني . آيد

 . كه نقش سمات را در بناهاي امروزي دارد انجام گيرد

آن حاصل بررسي هاي ميداني مي باشد در نظر دارد تا خواننده را با معماري  بخش اعظماين مقاله كه 

 . شوشتر آشنا ساخته و به تشريح اين مصالح ارزان و مفيد و شيوه اجراي آن آشنا سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 سغري ، تاق، سمات، شوشتر :واژگان كليدي

                                                           
  alim4mahali@yahoo.com شوشتركارشناس حفاظت و مرمت پايگاه ميراث جهاني سازه هاي آبي تاريخي  ١
  a_4mahali@yahoo.comكارشناس حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي  ٢



 

 

 

٩٩ 

 

 فن شناسي و نحوه مرمت كاشيكاري گنبد

 منظر استاد علي اصغر شعربافاز 

2سميه داوودي، 1بهمن سلطان احمدي
 

 

سيماي بافت هاي تاريخي با توجه به اصول بسياري كه زيربناي شكل گيري معماري گذشته اين مرز و 

از جمله مواردي كه در معماري سنتي ايران همواره از اهميت زيادي . شكل گرفته است، بوم بوده

از كاشي و ، در ميان مصالح گوناگون در ادوار مختلف. صحيح مصالح مي باشدكاربرد ، برخوردار بوده

كاشيكاري بسيار بهره گرفته شده و استفاده شايسته از اين نوع مصالح جايگاه و ارزش ويژه اي به بناهاي 

يكي از ويژگي هاي معماري سنتي ايران بازآفريني و مرمت ابنيه قديمي مي . معماري بخشيده است

با توجه به اين ، در اين ارتباط. ه اين امر با شناخت مواد و مصالح و كاربرد صحيح آن ممكن استباشد ك

حفظ و مرمت ، ساخت، مهم ترين عنصر سيماي شهري به حساب مي آيد، كه گنبد مساجد و آرامگاه ها

 . پوشش آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد

است كه براي تحليل از روش مصاحبه اي و مطالعات  تحليلي – اين مقاله بر اساس روش توصيفي

، بنا به علل مختلف از جمله كمبود منابع جامع و متمركز در اين زمينه. كتابخانه اي استفاده شده است

با توجه به تجربيات استادكاران ، بنابراين اين پژوهش، پژوهش با فراز و نشيب هايي بسيار روبرو بوده

و پاسخ و مشاهده انجام گرفته و نيز مبتني بر مطالعات و برداشت هاي كاشيكاري به صورت پرسش 

 . ميداني پيش رفته است

بازشناسي و واكاوي آثار استادكاران برجسته اي چون استاد علي اصغر شعرباف مي تواند در ايده يابي و 

فته و اشتباهات ضابطه پردازي براي كاربرد صحيح مصالح هدايتگر بوده و در پيشگيري از تكرار راه ر

مي تواند ما را در انتخاب مصالح و شيوه ساخت و كاربرد جزئيات و ، به عبارتي ديگر. گذشته مؤثر باشد

 كاشي كاري گنبد و سطوح مدور ، در اين نوشتار. تزئينات دقيق و عملكردي رهنمون سازد

ماري سنتي و جايگاه موردنظر است و سواالتي را در جهت شناساندن مواد و مصالح كاشيكاري در مع

 . استفاده از آن مطرح مي كند

 

 

 

 كاشيكاري، گنبد، سطوح مدور، : استاد علي اصغر شعرباف واژگان كليدي

                                                           
 b.sa.archi7@gmail.com دانشگاه سوره تهران ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري اسالمي  ١

 دانشگاه پيام نور تهران واحد پرند ، كارشناس معماري  ٢
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 مصالحي بوم آورد وروش اجراي آن در معماري بومي ناحيه اورامانات نبررسي سنگ به عنوا

 

4ترابيپورپژمان ، 3كرماني علي يظهري، 2فهيمه ياري، 1محمدرضا بمانيان
 

 

انگيز وجود دارد  مناطقي با بافتي ساده اما حيرته) ناحيه بين كردستان و كرمانشا(در ناحيه اورامانات 

. آورد را در آنها شناسايي و معرفي كرد كه ميتوان شاخصه هاي متفاوتي از معماري بومي با مصالح بوم

عنصر اصلي در . مختص خود را داراست معماري بومي اين ناحيه با استفاده از مصالح بوم آورد هويتي

سنگ به عنوان مصالحي ، واسطه موقعيت جغرافيايي كوهستانيش سنگ مي باشده اين معماري ب

و شاخصه هاي منحصر بفردي . بومآورد نقش مهمي در معماري و تكنولوژي ساخت اين ناحيه داراست

امكان ، حاضر به لحاظ محدوديتدر مقاله . ازهويت پنهان اين معماري را در خود حفظ كرده است

و سعي برآن است كه بتوان در اين پژوهش هر چند مختصر ، بررسي همهجانبه اين معماري ميسر نيست

كه با توجه به برخورداري از معماري منحصر به ، به معرفي معماري سنگي زاگرس غربي پرداخته گردد

 . ه و بررسي بيشتري استفرد سنگي كه به صورت خشكه چيني اجرا شده است شايان توج

روش تحقيق در اين پژوهش روش موردپژوهي با استفاده از راهكارهاي تركيبي است كه در آن گروه 

تحليلي گونه هاي مختلف  -با استفاده از تكنيكهاي توصيفي، پژوهش به نمونه هاي موردي مراجعه كرده

داده و در نهايت به بيان مشخصه هاي  مسكن روستايي در اين ناحيه را مورد بررسي و دسته بندي قرار

، پس از بررسي نمونه هاي موردي ارتباط طراحي مسكن با معيشت. معماري در هر مورد ميپردازد

 . مصالح و طبيعت منتج ميگردد، سازه، اقليم، فرهنگ

 

 

 

 

 

 

  گونه شناسي ، خشكه چيني، اورامانات، مسكن روستايي :واژگان كليدي

                                                           
تهران ، تربيت مدرسدانشگاه، استاد تمام دانشكده هنر و معماري١
 yari.fahim@gmil.com تهران ، تربيت مدرس دانشگاه، دانشكده هنر و معماري، كارشناس ارشد معماري فني ٢
٣
 داتشگاه هنر اصفهان، معماري  دانشجوي دكتري 

 كرمان ، ي دانشگاه آزاد اسالميكارشناس ارشد معمار ٤



 

 

 

١٠١ 

 

 هاي مرجاني در ساخت و ساز بومي حاشيه خليج فارس مزيت هاي تعريقي سنگ 

 نمونه : معماري بومي بوشهر

2فاطمه صداقت، 1سيد مجيد مفيدي شميراني
 

 

خواص مكانيكي ، تركيب شيميايي، بافت، مصالح با توجه به ويژگيهايي خاص ازجمله نمود ظاهري

كه مورد استفاده قرار مي گيرند و از جمله مصالحي . طبقه بندي مي شوند. . .  اثرمحيطي و، وفيزيكي

مصالح بوم آورد است كه استفاده از آن در رسيدن به معماري پايدار ، به راحتي در دسترس هستند

بندر بوشهر درگذشته از جمله مهمترين راههاي ارتباطي ايران و ساير . داراي اهميت بسياري است

در آن رونق خاصي داشته است و تجار هند و آفريقا كشورها بوده و بازار داد و ستد و معامالت بازرگانان 

همين موقعيت تجاري و . براي خريد و فروش كاال به اين بندر مي آمدند، و اعراب حاشيه خليج فارس

نقش عمده اي در معماري و به طور كلي شكل گيري شهر داشت و عامل رشد و ، جغرافيايي بندر بوشهر

موجب حفظ بافت تا به امروز شده است به ، فاده در اين بافتمصالح مورد است. توسعه آن بوده است

مصالحي ، سنگ هاي مرجاني. طوريكه در مقابل رطوبت و گرماي هوا از خود مقاومت نشان مي دهد

 . بومي است كه با هوشمندي براي اين اقليم برگزيده شده است

سعي در ، امل معماري بومي با ارزشو عناصر و عو، مقاله حاضر با توجه به بستر محيطي و اقليمي بوشهر

بيان مزيت هاي سنگ هاي مرجاني براي اين اقليم كرده و در ادامه راهكارهايي كه موجب كاهش 

 -براي اين منظور از روش تحقيق تحليلي. مصرف انرژي شود را ارائه مي كند كه از اهداف اصلي است

پژوهش . رابطه با اين موضوع استفاده شده استاسنادي و با استناد به مطالعات و بررسيهاي ميداني در 

تعريف و . اسنادي كار رفته شده در اين نوشتار شاهد بر مطالعه اسناد مانند آرشيوها و آمار رسمي است

استفاده آنها در تاريخ و تحليل نمونه هاي موجود ؛ به رسيدن ، مزيت ها، معرفي سنگ هاي مرجاني

كاربردي فراگير در برنامه ، نتايج اين پژوهش. كمك شاياني مي كندراهكارهاي كاربرد آنها در امروز 

 . مجريان و مسئولين مي تواند داشته باشد، طراحي و احداث بناها براي متخصصين، ريزي

 

 

معماري پايدار ، گرم و مرطوب، سنگ هاي مرجاني، مصالح بوم آور، مصالح: واژگان كليدي

                                                           
١
 Ph.D ،. Ma.U.D ،. Ma. Arch ،. Sp./Energy 

٢
 تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، غرب-واحد تهران، دانشگاه آزاد اسالمي ، كارشناسي ارشد معماري 

Fatemeh.sedaghat67@yahoo.com  
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 )پل خواجونقش مصالح در شكل گيري نشانه شهري(

2سارا اسفندياري ظهير، 1فهيمه السادات احمدي
 

 

تاريخ و ارزش ها و ، فضايي و نشانه اي براي بازتاب فرهنگ -نشانه شهري در واقع يك شاخص مكاني
. اين مكان مي تواند يك مكان بلند مرتبه يا يك مكان مقدس و مانند آن باشد. شكل دهنده هويت است

پل . ظاهري ترين بعد مورد توجه قرار مي گيرد و پيام را منتقل مي كندمصالح يك نشانه شهري در 
هجري قمري توسط شاه  1060خواجو يكي از نشانه هاي شهري شهر اصفهان مي باشد كه در سال 

اين پل در حافظه . عباس دوم صفوي بر خرابه هاي پل قديمي حسن خان تركمن ساخته شده است
ماكان حضور دارد و اهميت تاريخي آن از ديدگاه معماري و طراحي تاريخي شهر حضور داشته است و ك

اين پل يك بند آبه(سد) بوده؛ آب رودخانه زاينده رود در فاصله سي و . شهري بركسي پوشيده نيست
همينطور يك محور ارتباطي پيوند دهنده دو محله خواجو . سه پل تا پل خواجو جمع مي شده است

اين پل همچنان اين عملكرد ها را حفظ كرده و خود را . هي نيز داشته استباهم بوده و عملكرد تفرجگا
آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته . به عنوان يك اثر تاريخي ارزشمند از بافت اطراف جدا نكرده است

خواهد شد بررسي اهميت نوع مصالح در شكل گيري نشانه هاي شهري است؛ سپس به طور خاص نقش 
ري ساختاري و ظاهري پل خواجو به عنوان عنصر باز تاب كننده ي مجموعه اي از مصالح در شكل گي

ادبيات تحقيق موضوعي با استفاده از منابع كتابخانه اي خواهد . بررسي مي شود، ارزش ها در طول زمان
 . بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصفهان، پل خواجو، مصالح، : نشانه شهريواژگان كليدي

                                                           
١
 fahimehahmadi16@yahoo.com پژوهان اصفهانغيرانتفاعي دانش ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

٢
  sarah_esfandiary@yahoo.comغيرانتفاعي دانش پژوهان اصفهان ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 
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 معماري بومي ايراناصل مرمت پذيري در مصالح و 

 
 2فاطمه دانشمند، 1رضا صادقي

 

در معماري بومي نقاط مختلف كشورمان شاهد آن هستيم كه روايت نوسازي و تجديد حيات كالبدي از 
بي شك سامان كالبدي و نظم در مجموعه ساختاري الزمه نمايش . دريچهاي ارزشمند بيان ميگردد

 يا –كيفي و استمرار حيات در يك بناست؛ معمار ايراني تالش كرده تا با استفاده از اصل مرمت پذيري 
اعاده كيفيت عملكردي بخشهاي فرسوده بنا ، به شكلي -موضعي مصالح فرسوده  تبديل و ترميم، تغيير

امر در معماري خشتي به اوج خود ميرسد بنحوي كه ترميم در آن به عنوان بخشي  اين. را فراهم نمايد
جدا نشدني از حيات كالبدي مطرح و غير قابل حذف است؛ به بيان ديگر اگر مرمت پذيري از معماري 

تالش براي خالقيت معماري و رشد توانمنديهاي ساختاري توجيهي ، بومي اين سرزمين حذف گردد
ايد اميد به نوسازي مكرر در كنار استفاده از مصالح تجديد ناپذير چرخهاي نامبارك در ش. نداشته است

معماري امروز اين سرزمين تشكيل داده باشد كه هر روز از تالش براي خلق معماري خالق و تأثيرگذار 
مرمت در هاي متناوب  از سوي معماران كاسته است؛ اين دقيقاً در نقطه مقابل عمر زياد همراه با دوره

ت از بيشك در راستاي تعميق حس ارزشمند صيان. گردد-بناهاي تاريخي و بومي كشورمان مطرح مي
هائي از مصاديق اين اصل مهم را از معماري گذشته كشورمان يادآور منابع كشور الزم است تا درس

اما بايد شويم؛ هرچند مقايسه مستقيم بين تكنيكهاي گذشته و شرايط ساخت فعلي امري محال است 
اذعان نمود كه از گذشته تا امروز تغييري مشهود در شرايط اقليمي رخ نداده است و هنوز بسياري از 

 . اصول معماري ِ ارزشمند و كاربردي گذشته قدرت حيات دارند
در اين مقاله با كنكاشِ بيشنر و با ارائه مصاديقي در حوزهء بكار گيري مصالح سعي داريم تعدادي از 

اين مصاديق . بيان نماييم، شخص و قابل استناد را كه مي توان در ساخت و ساز امروز بكار بردضوابط م
مواجهه مستقيم ، عبور و مرور، بيشتر شامل مصالحي است كه وظايفي همچون ايزوله رطوبتي و حرارتي

 . اند با تغييرات جوي ناپايدار و نيز تزئين را بر عهده داشته

 

 

 مرمت پذيري، كيفيت كالبدي، معماري بومي، : ايرانواژگان كليدي

                                                           
١
  Reza.sad.63@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياي بناهاي تاريخي دانشگاه هنر اصفهان  

٢
 دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات معماري دانشگاه هنر اصفهان  



 

 

 

104

 

 اسالمي –عنصري در جهت احياي معماري ايراني ، مشبك

 
2محمود فروزمند، 1سيد جعفر اميريان

 

 

 
 معماري نابسامان وضعيت با آن مقايسه و ايران اسالمي –با توجه به سابقه درخشان معماري ايراني 

 و اصول درك با بلكه، تقليد با نه و كرده رجوع خود گذشته معماري به كه است منطقي بسيار، امروز
 حركت كنوني وضعيت اصالح سمت به معاصر معماري در اصول اين مجدد به كارگيري  و آن مباني
 . كنيم

استفاده از عنصر مشبك از ساليان بسيار دور در معماري ايراني متداول بوده و در دوران صفويه به اوج 
 –عليرغم نقش موثري كه اين عنصر در دست يابي به اصول معماري ايراني . شكوفائي خود مي رسد

سال قبل تاكنون استفاده از آن به  50دارد؛ از حدود . . . و بيهودگي از پرهيز، محرميت جمله از اسالمي
 . شدت افول پيدا كرده و كم كم به فراموشي سپرده شده است

اين عنصر با ارزش معماري است ؛ ابتدا به معرفي اين در اين پژوهش كه هدف اصلي آن احياي مجدد 
عنصر و بيان قابليت هاي عملكردي و زيبائي شناسي آن مي پردازيم ؛ سپس داليل افول و كم توجهي 
به آن در معماري امروز را ذكر كرده و در نهايت به معرفي فعاليت هاي عملي انجام شده توسط 

 . گي هاي مختلف مشبك هاي اجرا شده مي پردازيمذكر تجربيات و بررسي ويژ، نگارندگان
 

 

 

 

 

 

  اسالمي -معماري ايراني، احيا، : مشبكواژگان كليدي

                                                           
١
 Sja1368@gmail.comدانشگاه يزد ، دانشكده هنرومعماري، دانشجوي كارشناسي معماري 

٢
  m.f.memar@gmail.comدانشگاه يزد ، دانشكده هنرومعماري، كارشناس معماري 
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 1383انفرادي براي بازسازي مسكن راهبردي طرّاحي ي بم در تجربه بومي معماري بازسازي

 1پور اخالص افشين

 

بم موجب ويراني كامل بيش از بيست هزارخانه در شهربم  1382زمين لرزه ي دي –مقدمه  و پيشينه
 هادي مهندس وقت مديريت با مادر مشاور يك انتخاب (وشهرسازي) بم و تاسيس شوراي معماري، شد

به دليل ، همكاري نگارنده نيز. نشان از اهميت كيفيت بازسازي خانه هاي بم داشته است، ميرميران
اين برنامه در دو مرحله ي . كار پژوهشي وميداني در موضوع ثروتهاي فرهنگي آن بوده استسابقه ي 

دستورالعمل طرّاحي معماري) و مرحله ي آموزش وكنترل  تدوين راهنماي طرّاحي ( رساله ي شناخت و
 . در بم به انجام رسيده است، طرّاحي با الگوي معماري و كاربرد مصالح بومي

با بررسي تجارب و نظريات بازسازي هاي پس از بحران و نيزروشهاي  –زي وروشها فرضيه سا، اهداف 
طرّاحي خانه هاي بم براساس شناخت ويژگيهاي كمي وكيفي محيط طبيعي و ، عمومي طرّاحي مسكن

با اين فرضيه كه معماري بومي موجب آسايش محيطي و ارتقاي هويتي است وروش ، فرهنگي بومي بم
ممتاز براي دستيافت الگوهاي پايه معماري  طرحهاي وانتخاب طرّاح ي ديده آموزش يتشكيل گروهها

مرحله يك سال به طول انجاميد و تا دست آورد برخي . قرار گرفت، بومي و تعيين مصالح ساخت
 . ادامه پيدا كرد، 1384تا نوروز ، مصالح و روش ساخت، سبك، اندازه، الگوهاي نابرابر از نظر سليقه

در اين مقاله به شرح پژوهشي   – گيري از تجربه ي بازسازي خانه هاي انفرادي در بازسازي بم نتيجه
مبتني بر عدم تحقّق باز توليد معماري بومي و رواج مصالح ساختماني توصيه شده ي ، تطبيقي

ه عدم توازن در مديريت راهبردي وبودج –يك   مشتمل بر :  دستورالعمل پرداخته و به چند فرضيه
عدم توازن در نظام موجود  –سه ، بي آرماني جامعه مهندسي درگير بازسازي –دو ، ريزي بازسازي

در كيفيت بازسازي پرداخته مي ، نقش اساسي فرهنگ معماري شهروندان –چهارم ، مهندسي ساختمان
 . شود

 
 

 

 

 

 بازسازي مسكن ، بم بومي معماري ،انفرادي بم مسكنطرّاحي مسكن،  : واژگان كليدي

                                                           
١
 سابق مديرگروه و آزاد دانشگاه مدرس، سازي زيبا سازمان مشاور، مشاورستاوندسازتهران مهندسان مديرعامل، معمار مهندس 

  afshin.ekhlaspour@yahoo.comكرمان آزاد دانشگاه معماري
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هاي شهري و نشانه المان هابررسي نقش استفاده از مصالح بومي در   

و تأثير آن بر ايجاد هويت شهري   

 1يمحمد مؤيد

 

كه به . ها يكي از پيچيده و پرنفوذترين ابزارهاي انتقال پيام در شهرها محسوب ميشوند ها و المان نشانه
اي هستند و عنصري مناسب  و الگوهاي اجتماعي هر جامعهبيانگر مباني فرهنگي ، عنوان نمادي عمومي

از اينرو . براي نمايش و يادآوري ارزشها و هنجارهاي اجتماعي بومي و مبتني بر هويت ملي ميباشند
به خصوص در فضاهاي عمومي شهري به منظور تقويت و حفظ هويت شهري ، هاي شهري حضور المان

المان گرفته در اين خصوص نشاندهنده آن است كه تأثير  مطالعات صورت. ضرورتي دوچندان مييابد
سرزندگي و طراوت در مواجهه مستقيم با ، هاي شهري با ايجاد معنا ي شهري به عنوان جزئي از نشانهها

بر روند هويت بخشي به شهرها و به دنبال آن ساكنين آنها تأثير ، شهروندان در فضاهاي عمومي شهري
ي المان هابا توجه به اهميت موضوع ضروري است به منظور ساخت و ايجاد  لذا. بسزائي خواهد گذاشت

بومي بودن مصالح با توجه به ، هاي اساسياي چون معنادار بودن موضوع المان هويتساز بومي به مؤلفه
 . محيط و شرايط اقليمي توجه جدي نمود

، اي با بررسي مفاهيمي چون نشانه تحليلي و انجام مطالعات كتابخانه -مقاله با استفاده از روش توصيفي
هويت و مصالح به تبيين رابطه ميان مصالح بومي با ايجاد هويت شهري پرداخته و استفاده از ، المان

در اين راستا نتايج مطالعات نشان . شمارد-ي شهري را ضروري برميالمان هابخش در  مصالح هويت
توجه به ، ي شهريالمان هاراحي و انتخاب فرم ميدهد كه در ابتدا يكي از اصول اساسي و مؤثر در ط

است كه چه بطور مستقيم و چه غيرمستقيم بر هويتيابي مخاطب تأثيرگذار خواهد » مفهوم«موضوع 
، تاريخي، ي شهري بايد بر اساس مباني فرهنگيالمان ها، از اينرو به نظر ميرسد از نظر مفهومي. بود

تا ، شهروندان ساكن در هر منطقهاي طراحي و اجرا شوند شرايط اقتصادي و حتي شغلي، آداب و رسوم
از طرف ديگر نيز . به عنوان نماد و سمبل آن شهر در ارتقاء سطح هويت شهر نقش مهمي را ايفا نمايد

ي شهري عالوه بر آنكه باعث ميشود ساختار المان هااستفاده از مواد و مصالح محلي و بومي در ساخت 
دوام و استحكام زيادي برخوردار ، از ماندگاري، اند و هوايي كه در آن قرار گرفتهآنها براساس اقليم و آب 

. اقليمي و معرفي مصالح بومي منطقه خواهند دشت، نقشي اساسي نيز در بيان ويژگيهاي محيطي، باشد
برقراري ارتباط مناسب با مخاطب و ، اين موضوع به طور جدي در بيان مفاهبم مرتبط با ارزشهاي بومي

 . ايجاد هويت بخشي شهرها تأثيرگذار ميباشد

 

 مصالح بومي، مصالح، هويت، نشانه، : المانواژگان كليدي

                                                           
١
  m_moayedi110@yahoo.com دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران 
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شهري با استفاده از مصالح بومي گرايي در طراحي زمينه  

 
 3اصغر مواليي، 2بهادر زماني، 1مصطفي بهزادفر

 

، هاي گوناگون تاريخي زمينهشهري است كه بر احترام به  گرايي رويكردي در معماري و طراحي زمينه
احترام بر زمينه ميتواند از طريق انتخاب . محيطي تاكيد ميكند-كالبدي و زيست، اجتماعي، فرهنگي

مقياس و عوامل ، بافت، رنگ، گرا خود شامل عوامل جنس مصالح زمينه. گرا انجام شود مصالح زمينه
، اغتشاش كالبدي و بصري، بين ساختمانهاعدم توجه به اين امر ميتواند ناسازگاري . اقليمي ميشود

، افزايش آلودگي صوتي، ايجاد فشارهاي تنش عصبي و از بين بردن آرامش شهروندان، مصرف انرژي باال
با توجه به اين . تضعيف هويت شهري و غيره را بدنبال داشته باشد، راوني شهروندان تضعيف سالمت

گرا و معيارهاي موثر در  گرا با تاكيد بر مصالح زمينه نهشهري زمي هدف اين مقاله تبيين طراحي، مساله
هاي موردي انجام  اين پژوهش كيفي كه با روش تحقيقي تحليلي و مطالعه نمونه. انتخاب آن ميباشد

اصول و ، سپس با بررسي سوابق جهاني و ايراني، گرايي را تبيين ميشود؛ ابتدا چرايي و ضرورتهاي زمينه
گرايي بر  بطور كلي ميتوان گفت زمينه. در انتخاب مصالح را استخراج مينمايد گرايي-معيارهاي زمينه

توجه به زمينه و بستر هر پديده تاكيد نموده و درنظر گرفتن ارتباط و تاثير متقابل بين عنصر جديد و 
، ها در كنار هم جستجوي كليتي منسجم و همزيستي مطلوب پديده. زمينه مربوطه را گوشزد مينمايد

مرور سوابق موفق در استفاده از مصالح . پيش روشنتر مينمايد از د و اهميت ارتباط مذكور را بيشوجو
گرا ميتواند ضمن ايجاد  گرا همچون روستاها نشان ميدهد كه رويكرد استفاده از مصالح زمينه-زمينه

يي در مصرف جو صرفه، كاهش آلودگيهاي صوتي و بصري، ها و شهرها هماهنگي و توازن در كالبد محله
كيفيات محيطي و زندگي شهري ، پايداري بناها، آرامشبخشي و ارتقاي سالمت رواني شهروندان، انرژي

 . را تقويت نمايد

 

 

 هماهنگي، هويت شهري، گرا شهري زمينه طراحي، گرا مصالح زمينه، گرايي زمينه:  واژگان كليدي

                                                           
١
  دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده معماري و شهرسازي، استاد گروه شهرسازي 

٢
  دانشگاه هنر اسالمي تبريز، استاديار دانشكده معماري و شهرسازي 

٣
دانشكده معماري ، دانشگاه هنر اسالمي تبريز، نشاني: تبريز .دانشگاه هنر اسالمي تبريز، دانشجوي دكتري شهرسازي اسالمي 

 molaei.2488@gmail.com و شهرسازي
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 شده با مصالح بوم آوردبررسي نقش قوس هاي كند ايراني در چهارطاقي هاي ساخته 

 
 3حميدرضا اميري، 2مسعود نبي ميبدي، 1عباس قانع عزآبادي

 

واكاوي نيارش سازه هاي معماري سنتي ايران گامي اساسي است كه مي تواند پيوندهاي جديدي را ما 
بديهي است اين سازه ها بر اساس ويژگي هاي . بين اين معماري و ضرورت هاي امروزي برقرار نمايد

مصالحي است كه ما تحت نام مصالح سنتي از آنها ياد مي كنيم و در اغلب موارد اين مصالح همچون 
 . آجر و خشت از حيث مكانيكي رفتارهاي خاص سازه اي همچون مقاومت فشاري دارند، سنگ

در اين بين نقش مصالح ياد شده در پوشش سقف هايي كه عمدتا به كمك عناصري چون قوس و طاق 
لكن به دليل عدم وجود معيارهاي مكانيكي و رياضي . پوشيده مي شوند بسيار حائز اهميت استو گنبد 

براي سنجش رفتار اين سازه ها از يك سوي و نيز اقتضائات و الزامات آيين نامه اي و استانداردها از 
اقي هاي با در اين راستا چهارط. اين سازه ها تقريبا از حوزه ساخت و ساز خارج شده اند، سوي ديگر

پوشش طاق در تويزه از پركاربردترين المان هاي سازه هاي سنتي مي باشند كه به دليل ايجاد فضاهاي 
اين سازه به دليل هندسه اي تلفيقي از . با كيفيت مطلوب امروزه نيز مي توانند مورد استفاده قرار گيرند

 . ا خود همراه داردهر سه عنصر قوس و طاق و گنبد پيچيدگي هاي سازه اي خاصي را ب

در مقاله پيش رو سعي شده است تا چهارطاقي هاي مختلف به كمك قوس هاي ايراني در دهانه هاي 
مختلف ترسيم گردد و به كمك نرم افزار اجزاي محدود آباكوس رفتارهاي مكانيكي اين سازه ها و 

به منظور تعيين حدود . ردايران مورد بررسي قرار گي 2800تاثيرات خاص مصالح مطابق با آيين نامه 
مورد تجزيه و تحليل قرار  4*4و  3*3و  2*2مناسب براي پژوهش پاسخ هاي سازه براي دهانه هاي 

 گرفته اند تا نقش قوس بهينه ساخته شده با مصالح بوم آورد فشاري تعيين گردد 

ترين تراز ستونها(محل نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه مكانيزم خرابي با ايجاد چهار مفصل در باال. 
تالقي ستون و تويزه و طاق) آغاز مي گردد و با تخريب آنها كل سازه در معرض خطر انهدام قرار مي 

در رفتار چهار طاقي ها را با يكديگر مقايسه ، ودر نهايت در اين مقاله تاثير هريك از قوس ها، گيرد
 . ميشوند

 

 

 

 

 پنج او هفت قوس، قوس شاخ بزي، :چهارطاقيواژگان كليدي

                                                           
١
   sjheydarieh@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد يزد  

٢
  m.nabimeybodi@gmail.comعلمي دانشگاه يزد  هيأتعضو  

٣
  hamid_amirihormoz@yahoo.comعلمي دانشگاه آزاد يزد  هيأتعضو  
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 ترويج فرهنگ استفاده از مصالح بومي در معماري روستايي: راهبردها و راهكارها

 )نمونه موردي:خشت(

 
 2محبوبه مسجدي، 1محمد علي وجداني

 

از ويژگيهاي بارز معماري روستايي ايران هماهنگي با طبيعت و محيط پيرامون و به عبارت ديگر بوم مي 
هنرمندي و هوشمندانه از همه امكانات محيطي همچون مصالح موجود در  خانه هاي روستايي با. باشد

با كالبدي ساده و منطبق بر نيازهاي ، منطقه استفاده نموده و عالوه بر بوجودآوردن هماهنگي در محيط
اما اينكه چرا امروزه چهره روستاها . آرامش زيست را براي ساكنان خود فراهم مي آورند، ساكنين

دستخوش تغييرات بنيادين شده است و منظر روستاها مجموعه اي از مصالح آهن و بتن همچون شهرها 
 . را به نمايش گذارده و سادگي و هماهنگي محيطي را خدشه دار كرده اند جاي بسي تامل دارد

اين مقاله در پي آن است كه با كنكاش در خصوص داليل عدم استفاده و اقبال مردم از مصالح بومي 
راهكارهاي ترويج استفاده از اين مصالح را تبيين و ارائه ، ردي: خشت) در معماري روستايي(نمونه مو

نتايج تجارب جهاني و همچنين طرحهاي پژوهشي و بعضاً اجرايي دهه هاي اخير ، اين راهكارها. نمايد
ر چنانچه پهنه بندي اقليمي ايران نشان مي دهد بخش وسيعي از كشور د. در روستاهاي كشور است

منطقه گرم و خشك قرار گرفته كه معماري غالب آن خشتي مي باشد؛ اما خشت با وجود ويژگيهاي 
. . . عدم پذيرش فرهنگي و، بداليلي همچون نقاط ضعف فيزيكي، مناسب براي استفاده در اين مناطق

بخش از كشور معماري ارزشمند روستايي اين ، بسيار مهجور مانده و تبعاً ادامه روند ساخت و ساز كنوني
بنابراين مطالعه و تحقيق در خصوص اين مصالح و غلبه بر نقاط ضعف آن . را با بحران مواجه مي نمايد

مي تواند بخشي از هويت از دست رفته معماري اين سرزمين را به آن ، با هدف ترويج فرهنگ استفاده
 . بازگرداند

بردي و با تاكيد بر مطالعات ميداني و تحليلي و كار -روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفي
 كتابخانه اي بوده است

 

 فرهنگ ، خشت، معماري روستايي، مصالح بومي :واژگان كليدي

                                                           
١
مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي ، كارشناس ارشد معماري، محمد علي وجداني 

maliv1226@yahoo.com  
٢
كارشناس ارشد دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن ، كارشناس ارشد معماري، مسجديمحبوبه  

 m_masjedi2004@yahoo.comروستايي
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 آجر ياور قديمي انسان در ساخت و تزيئن سرپناه خود با نگاه موردي در معماري شوشتر

 

 1آسياباني داود نجار

 

 

ديرباز تاكنون در ميان بسياري از شهرها و مناطق مختلف يكي از مصالح بسيار وافر و در دسترس كه از 

ايران خصوصا ً شهر تاريخي شوشتر كاربرد زياد داشته و مورد استفاده قرار مي گرفته است آجر بوده كه 

عليرغم استفاده سازه اي از اين نوع مصالح جهت ايجاد تزئينات معماري از جايگاه خاصي برخوردار 

 . است

مرغوب و قابل استفاده جهت ساخت آجر در شوشتر اين مصالح از اهميت فراواني بدليل وجود خاك 

ضمناً نوع اقليم موجود در منطقه نيز به ترويج و استفاده وافر در سطح بافت تاريخي شهر ، برخوردار بوده

بي شك اين مصالح ارزشمند وتاريخي نقش آفريني هاي . به اين نوع مصالح كمك زيادي نموده است

ري در گذشته و حال شوشتر داشته است چرا كه اين مهم را مي توان در بسياري از آثار تاريخي بسيا

 . موجود در اين شهر به چشم ديد

ويژگي هاي ساختاري و نحوه فرايند توليد آن از گذشته تا ، در اين مقاله سعي است تا به بيان اهميت ها

 . ود آمده است را بهمراه كاربرد آن بيان نماييمحال و نيز تغييراتي را كه اكنون در توليد آن بوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوشتر ، گل، خاك، مصالح، آجر :واژگان كليدي

                                                           
 Davood.Najar@Gmail.comمهندس عمران پايگاه ميراث جهاني سازه هاي آبي شوشتر ١



 

 

 



 

 

  

 جايگاه مصالح در فرآيند طراحي
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 مصالح در سه اپيزود

1حميد ضياييان
 

 اپيزود اول: اركان سازنده ي شكل 

معنايي بسيار جامع تر استقراء مهندسين معمار از ، "شكل"و حتي ترجمه ي متداول آن يعني  "فرم"

نيز عاله بر  "شكل"همانگونه كه در . نيز ميشود "بافت"شامل  "صورت"عالوه بر "فرم"مثال . آنها دارند

 . گيري نيز نهفته است و حتي شيوه ي شكل، "بافت"، "جنس"؛ "اندازه "

هر دوي اين مفاهيم را از حقيقتي كه شايسته ي آن هستند نزول ميدهد و ، جدا كردن جنسيت از شكل

هويت واحد و زنده ي ، نگاه مجرد به هر يك از آنان بدون در نظر گرفتن زمينه ها و ضميمه هايشان

 . معماري را مسخ كرده و آنرا تبديل به پيكره اي مرده ميكند

 اپيزود دوم: روح معماري 

 . هويتي فراتر از حاصل جمع اجزايشان دارند، بسياري از چيزها كه اجزايي آنها را شكل داده اند

اما . و امثال آن باشد "رنگ"، "جنس"، "هندسه"فيزيك معماري شايد شامل: . معماري نيز چنين است

ه كه حاصل جمع دست و پا و سر و همانگون. نيست "معماري"حاصل جمع جبري اين همه در كنار هم 

حتي اگر بعضي  -پس اگر آدمي با وجود روح است كه محقق ميشود. نخواهد بود "آدمي"، صورت و بدن

است كه  "روح معماري"معماري نيز با وجود  -از اجزايش نقصهايي داشته باشند يا حتي به كلي نباشند

 . محقق ميشود

 گيري معماري اپيزود سوم: معناي تعادل و روند شكل 

معياري كه ميتوان كمال و كيفيت ، او دانسته شده است "تعادل"همانگونه كه شاخصه ي كمال انسان 

 . است "تعادل"روح معماري را با آن سنجيد نيز 

 . تعادل در لغت يعني قرار گرفتن هر چيز در جاي شايسته اش

ضمن كيفيت طرح و روح اثر معماري مت. . . رنگ و ، جنس، همانگونه كه تركيب متعادل ميان هندسه

هم متضمن تحقق يك معماري مطلوب  "سرمايه گذار"و ، "مجري"، "معمار"تركيب متعادل ، است

و هم ميبايد ، تركيبي كه در آن هم هر يك از اين اجزاء ميبايست به خوبي كار خود را انجام دهند. است

 . بگيرنددر نسبتشان با ديگري در جاي شايسته ي خود قرار 

كار بسيار مهمي است ، تعريف تعادل براي هر يك از اين سه بطور جداگانه و تركيب اين سه در كنار هم

 . . . حرفه اي معماري به آن تن دهد كه ميبايست جامعه ي

 

 

  فرايند شكل گيري معماري، تعادل، كمال، روح معماري، شكل:واژگان كليدي
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  zeayaian@gmail.com  پژوهشگر، دكتراي معماري  
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بنا در مرحله اجراتعيين نوع و تكنيك كاربرد مصالح    

به جاي مرحله طراحي در معماري بساز و بفروش امروز ايران   

1محمد رضا متيني
 

قوانين و شرايط عمومي كه براي كنترل و هدايت ساخت و سازهاي دهه هاي اخير كشور ما ، ضوابط

 فانه باعث توسعهسا عدم توجه به جنبه هاي كيفي متاسطحي بودن ي، وجود داشته بخاطر نواقص

معماري بساز و بفروش در وسيعترين مقياس و با نازل ترين كيفيت گرديده و با يك نگاه به چهره شهر 

هايمان مي توان فهميد كه تفكر اصلي معماري و شهر سازي بيش از آنكه از محيط هاي متعالي و 

ده كه بساز روشنفكر دانشگاهي و يا حرفه اي ريشه گرفته باشد بيشتر حاصل تفكري سطحي و بازاري بو

با توجه به هدف اصلي اين افراد كه بدست آوردن سود بيشتر در زمان . و بفروش ها آن را جهت داده اند

توجه ، كوتاهتر است بهره گيري از مصالح نيز بيش از آنكه منطبق با كاربرد مطلوب و جايگيري مناسب

نهايت توجه به ارزشهاي  توجه به شرايط فرهنگي و اقليمي و در، به رعايت خصوصيات فني صحيح

ه به تاين موضوع نيز وابس. پايدار معماري باشد عمدتا متمركز چشم گيري و تاثير آني بر خريداران است

سليقه هاي زودگذري بوده كه بيشتر بصورت يك مد و در زمان فروش بنا در بين عامه مردم رواج يافته 

مت تمام شده ساختمان و طوالني شدن مراحل نداشتن برآوردي دقيق از قي، تغيير قيمت مصالح. است

ساخت از عوامل مهم ديگري است كه باعث تغييرات تدريجي طرح و جزئيات مصالح از مرحله طراحي تا 

شكل، نقش، رنگ و كيفيت مصالح بنا در اين موضوع هر گونه وحدتي كه در . پايان ساخت بنا مي شود

متاسفانه سطح پايين آگاهي فارغ التحصيالن سالهاي . بردفرايند طراحي وجود داشته را نيز از بين مي 

سازندگان اين بناها ، در نتيجه بي اعتمادي رابطه با مصالح و اصول فني ساخت اخير رشته معماري در

تدريجا بهره گيري از اين نقشه ها در مراحل ساخت ، طرح و نقشه هاي فني اين معماران نسبت به

ده و تصميم گيري هاي مربوط به مصالح بيشتر به مراحل اجرا موكول بعنوان كاري غير ضروري در آم

فرهنگ اعمال سليقه شخصي همه عوامل ساخت و ساز از سرمايه گذار، سازنده، ناظر، . گرديده است

بهره بردار آينده و يا هر دوست و آشنا در هر سطح و جايگاه در مسير شكل گيري بنا از ديگر مشكالتي 

تمامي اين عوامل در . و بهره گيري سطحي و غير اصولي از مصالح را سبب مي شود است كه ناهماهنگي

گسترش ، محيط شهري مي افزايد كه بطور عمده باعث نزول سليقه عمومي نهايت محصولي را به

سطحي نگري و بي هويتي و آسيبي طوالني مدت بر پيكره معماري و شهر مي باشد و برنامه ريزي و 

كنترل آن و هدايتش به بازيابي اهميت فرايند طراحي و تعيين صحيح مصالح و  تالش براي مهار و

 . تكنيك و روش اجرا توسط معمار اصلي ساختمان را بيش از پيش ضروري مي نمايد

 

 معماري بسازبفروش ،: طراحي، اجرا، ضوابط، تكنيكواژگان كليدي

                                                           
١
 mrm1349@yahoo.com  معماري، دانشگاه تهران،مدرس دانشكده دكتراي معماري 
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 پارادوكس استفاده از مصنوعات براي خلق يك منظر طبيعي

 نمونه موردي؛ معرفي و تحليل باغ بام موزه هنرهاي مدرن نيويورك

1سعيده تيموري گرده
 

 

امروزه معماران منظر با رشد شهرهاي متراكم و به ناچار عمودي توسعه يافته، و به دنبال آن احساس 

سادگي با نياز بيشتر به فضاهاي سبز و باز شهري، به ارائه راهكارهاي جديدي مي انديشند كه در عين 

رعايت نكات تكنيكي، كاركردي، اكولوژيكي، اقتصادي و زيبايي شناسي موجب خلق مناظري بديع و 

اين راهكارهاي نو مي تواند عالوه بر فرم طراحي بر مفهوم طراحي . متفاوت در شهرهاي اين چنيني شود

خالق ترين معماران  يكي از معروف ترين و) 1("كن اسميت"از اين ميان . منظر نيز تأثير بگذارد

پروژه هاي . منظري است كه بيشتر براي طراحي باغ ها و مناظر تخيلي و ابداعيش شناخته شده است

از شناخته شده . منظري كه در برخي از آنها از گياهان و عناصر طبيعي به هيچ وجه استفاده نشده است

از انواع گوناگون مصالح مصنوعي در ازاي ترين آثار او، باغ بام موزه هنرهاي مدرن نيويورك؛ ساخته شده 

كنار هم قرار  )2("استتار"استفاده از عناصر طبيعي در طرح باغ بام است كه در ساختاري مشابه الگوي 

اين تحقيق با معرفي و تحليل اين . روش تحقيق در مقاله حاضر روش مطالعه موردي است. گرفته اند

نشان مي دهد كه هر پروژه شهري بنابر گستره وسيعي از  پروژه متفاوت و موفق در منظر شهري مدرن

تهديدها و فرصت هاي خود راهكارهاي متفاوتي در طراحي را مي طلبد؛ راهكارهايي از توجه به فضاي 

. عمومي، محيط زيست و تاريخ گرفته تا گرايش به ايده هاي مينيماليستي،گزيده چيني و طنزپردازي

تحليل نمونه موردي باغ بام موزه هنرهاي مدرن نيويورك به عنوان يك  اين مقاله در پي آن است تا با

اثر موفق در ايجاد ارتباط بين هنر و محيط با بهره گيري از مصالح خاص و تكنيك طراحي و ساخت 

ويژه، نشان دهد كه يك پروژه منظر براي جلب رضايت و لذت كاربرانش نيازمند برخورداري از 

نيست زيرا هنوز كيفياتي چون زيبايي، ايده پردازي و . . .  يكي، اقتصادي وسودمندي هاي خاص اكولوژ

سرگرمي براي مخاطبان منظر نقش قابل توجهي ايفا مي كند، كيفياتي كه در اين باغ بام با رويكردي 

 . جديد در استفاده مفيد و به جا از مصالح و عناصر ويژه در طراحي و ساخت آن حاصل شده است

1)Ken Smith 2)Camouflage  

 

 فرهنگ معاصر ، ايده استتار، طبيعت، مصنوعات، : باغ بامواژگان كليدي

                                                           
١
  sahar.teimouri@gmail.comخميني امام المللي بين دانشگاه، منظر معماري ارشد كارشناس 
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 خاستگاه مصالح در نشانه شناسي نما

 نمونه موردي نماي بافت قديم بوشهر

 

1ساناز حائري
 

 

 

ادراك گستره اي بزرگ كه در يك نگاه قابل ، شهر بستري است كه براي زندگي مردم تعريف شده است

آن چيزي است كه ، آنچه شهروندان به واسطه ي گذر از معابر و كوچه هاادراك مي كنند. بصري نيست

ادراك سيما و منظر شهر وابسته به . به تماشاي آن مي پردازند و آن را سيما و منظر شهري مي دانند

ان كه تصوير ذهني آنچن. گذر مردم از فضاي شهر ودريافت هاي بصري از زواياي ديد متعدد مي باشد

شهروندان را شكل مي دهد وتصاويري بريده وآميخته به عالئم و نشانه ها در فضاي ذهني ناظر باقي مي 

رنگ و ويژگي هاي كيفي و تركيب بندي مصالح نما ، بخشي از اين نشانه هاي بصري حاصل فرم. ماند

تنوع احجام بسيار محدود است ، از آنجا كه به علت محدوديت ها و ضوابط ساخت در شهر ها. مي باشد

لذا شيوه ي طراحي و كاربرد مصالح نما از نشانه هاي خاص ديداري در سيماي شهر مي باشد تا ناظر را 

 . نشانه اي بيادماندني وخاطره ساز، به تماشا وا دارد و نشانه اي در ذهن بيننده خلق كند

انه و جايگاه نشانه در نماي شهري پرداخته تصوير ذهني از نش، در اين تحقيق به بررسي چيستي نشانه

به منظور . مي شود تا ساختاري حاصل شود كه موجب رشد كيفيت بصري در شهر و ديد ناظرگردد

به ، عنصر معماري كهن"شناشير"نماي بافت قديم بوشهر مورد بررسي قرار مي گيرد و، شناخت بهتر

حليل مي شود تا با شناخت ويژگي ها و قابليت عنوان نشانه اي ماندگاردر نما و سيماي شهر بوشهر ت

مصالح هويتي ، هاي آن بتوان رويكرد متفاوتي در استفاده از مصالح در پيش گرفت چنانچه در طي زمان

 . شود وهويت سيماي شهر راتعريف نمايد "نشانه "بيايد و "مصالح"فراتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سيماي شهر، شناشير، بوشهربافت قديم ، تصوير ذهني، نشانه :واژگان كليدي

                                                           
1
 haeri@shirazu.ac.irعلمي دانشكده هنر ومعماري دانشگاه شيراز  هيأتعضو  ، كارشناسي ارشد معماري 
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 مفاهيم انتقال براي ابزاري، ماده از فراتر، مصالح

 

 1اميني سارا

 

 

 

 هر براي تا سازد مي قادر را معمار، توليد و ساخت كيفي فني لحاظ به مصالح هاي ويژگي دقيق شناخت

 آن به ميان اين در. برد كار به و برگزيند را مناسبي گونه سليقه و بودجه طرح اهداف، نياز براساس پروژه

 نقش ديگر بيان به شود نمي توجهي دارد روانشناختي دروني جنبه كه مصالح هاي قابليت از دسته

 از ئي جز عنوان به را مصالح كوشدمي  مقاله اين. شود نمي گرفته نظر در مصالح از او ادراك و مخاطب

 رفتار بر، دهد مي انتقال را متفاوتي هاي پيام مختلف شرايط در كه بگيرد نظر در، محيط در كل يك

 يك از فراتر چيزي دركل و داشته نقش محيط از مخاطب ادراك گيري شكل در، تاثيرگذاراست افراد

 توان مي مصالح هاي ويژگي از بعد اين شناخت با كه است استوار اصل اين بر تحقيق فرضيه. است ماده

 . گرفت كار به را ها آن هدفمند صورت به

 شناسي روان  ادراك هاي گونه و محيط روانشناسي بر داريم مروري ابتدا مطلوب اين به رسيدن براي

 قرار بررسي مورد را افراد توسط مفاهيم دربافت و مصالح ادراك). . . راپاپورت، آلتمن، آرنهايم، گشتالت

 پاسخ دنبال به انتها در. كنيم مي معرفي را گذارند مي تاثير ادراك اين بر كه گري مداخله عوامل و داده

 امنيت حس، مصالح آگاهانه كاربردن به با شهري فضاي يك در توان مي چگونه كه هستيم پرسش اين

 . داد انتقال مخاطب به را زيبايي تعلق رضايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفاهيم انتقال، محيط شناسي روان، ادراك، معماري، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
 saraamini318@yahoo.comمركز  تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ، معماري دكتري دانشجوي  
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 بعد سوم مصالح در گذر زمان

 

 3صفورا رحماني، 2مريم ابراهيمي، 1امين معصوم زاده 

 

 

 

با گذر زمان و پيشرفت علم و تكنولوژي ساختمان تنوع مصالح به كار گرفته شده در ، از گذشته تا امروز

اين تنوع با تاثيراتي در نحوه انتخاب و . ساخت و سازهاي معماري رو به افزايش چشم گيري بوده است

يكي از اين تاثيرات را ميتوان كاهش تاثير بعد سوم در مصالح كه . همراه بوده استبه كارگيري آنها 

 . همان عمق مصالح مي باشد نام برد

، گسترش مصالح در طول و عرض و كاهش عمق آنها و به طبع آن گسترش و تنوع مصالح سطحي

 . معماران را در مواجه با دايره وسيعي از مصالح سطحي قرارداده است

ترتيب نقش مصالح به پوسته اي رنگين بر روي احجام خالصه شده است كه به صورت منفرد در بدين 

در واقع در شكل گيري نماي شهر از مصالحي استفاده . كنار يكديگر نماي شهر را شكل داده است

 . ميشود كه عمق ندارد و اگر عمقي دارند به صورت كاذب به آنها داده شده است

كاهش در بعد سوم مي تواند هم در بحث فيزيكي و هم در بحث معنايي بررسي بررسي تاثيرات اين 

مسير . گردد و شايد بتوان اين كاهش را به صورت موازي در هر دو قسمت با گذر زمان مشاهده كرد

شكل گيري فرم و ايده شايد راز پيوند اين دو قسمت با هم باشد كه دايره بررسي عمق را از فيزيك به 

اين اتفاق را مي توان با استناد به آثار ماندگار در كشورمان مانند شهر گلين يزد و يا . اندمعنا مي رس

كارهاي بزرگان غربي از جمله كان و رايت و مقايسه آنها با معماري امروز چه در مقياس عام معماري و 

، ب نا پذير استطبيعتا بررسي عوامل مداخله گر در روند اين تغييرات اجتنا. بررسي كرد، چه خاص آن

عواملي همانند تغييرات در نوع و نگاه به ابزار هاي طراحي و سطح توقع عمومي جامعه از جمله اين 

 . موارد مي باشد

 

 

 

  عمق مصالح، فيزيك، معنا، مصاديق معماري :واژگان كليدي

                                                           
١
 amin.masoomzade@gmail.com  دانشگاه يزد -دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

٢
 maryam_archijk@yahoo.comدانشگاه يزد  -دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

  sa.rahmani.m@gmail.comدانشگاه يزد  -دانشجوي كارشناسي ارشد معماري ٣
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 هاي درماني در جهت ارتقاء فرآيند درمان نقش مصالح در شكل گيري محيط

 

 1الدن اوحدي

 

امروزه بسياري از متخصصان علم . هاي درماني يك عنصر الينفك سيستمهاي درماني هستند محيط

در محيطهاي درماني ميتوان به . پزشكي بر اهميت محيط در ارتقاء نتايج درماني تأكيدكردهاند

 .ي وسيعي از آنها تطبيق و توسعه پيدا كنند نگرشها و مفاهيمي رسيد كه در محدوده، استانداردها

با شناسايي . بديهي است كه نقش مصالح نيز به عنوان جز جدايي ناپذير محيط غير قابل انكار است

ري محيط دست گي ان به راهكارهاي معمارانه در شكلعوامل تأثيرگذار محيطي در فرآيند درمان ميتو

هاي معمارانه  نقش پررنگي در تحقق بسياري از جنبه، مصالح نيز به عنوان يك عنصر معمارانه. يافت

 . خواهد داشت

هدف اين مقاله بررسي آن جنبه از عوامل محيطي مؤثر در فرآيند درمان خواهد بود كه در آنها لزوم  

با توجه به گستره موضوع و همچنين ارتباط پژوهش با دانش . توجه به مصالح ضروري به نظر ميرسد

تصميم گرفته شد تا جمع آوري داده ها صرفاً ، روانشناسي و از اين قبيل در كنار دانش معماري، پزشكي

مطالعات در اين پژوهش نشان ميدهد كه در محيطهاي درماني نه . از طريق مطالعه اسنادي انجام شود

هاي عملكردي و كاركردي بايد در انتخاب مصالح دقت كرد بلكه به لحاظ جنبه هاي  تنها به لحاظ جنبه

، دوام و ماندگاري، مواردي از قبيل عملكرد. لح را ناديده گرفتروحي و رواني نيز نبايد نقش مؤثر مصا

مسائل روحي و رواني و شرايط فرهنگي عواملي هستند كه ، بافت، رنگ، روشنايي و درخشندگي، صوت

 . طراح فضاي درماني در هنگام انتخاب مصالح به هيچ وجه نميتواند آنها را ناديده بگيرد

 

 

 

 

  فرآيند درمان، مصالح، عوامل محيطي، محيط درماني :واژگان كليدي

                                                           
١
 دانشكده معماري و شهرسازي، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه هنر اصفهان 
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 ارتقاء انگيزه هاي آموزشي دانش آموزان با استفاده از مصالح مناسب در ساخت مدارس

 

2مسعود نبي ميبدي، 1ندا ريسمانچيان
 

 

بي توجهي در انتخاب مصالح در ساخت مدارس كه تاكنون بيشتر جنبه هاي اقتصادي آن در نظر گرفته 

 . ايجاد فضاهاي آموزشي كسالت آور گرديده استشده است منجر به 

گزينش نوع مصالح از دوجنبه قابل بررسي مي باشد نخست انتخاب جنس مصالح كه خود بر تبادل 

انرژي و متعاقبا بر كارايي كاربران تاثير گذار خواهد بود و سپس نوع بافت و شكل و رنگ مناسب مصالح 

بنابر اين حساسيت ويژه اي در اين خصوص در طراحي . خواهد داشتكه بر رفتار كاربران تاثير مستقيم 

مدارس الزم است چرا كه نتيجه آن بر روح و روان دانش آموزان كه سرمايه هاي جامعه هستند و نهايتا 

 . در بهبود فضاي رواني جامعه نيز موثر خواهد بود

هر يزد مطالعه وجنبه هاي تاثير در اين تحقيق چند نوع مصالح به كار رفته در تعدادي از مدارس ش

گذاري آن از نظر شكل ظاهري مورد تجزيه و تحليل نظري قرار گرفته تا نتايج اين بررسي بتواند مورد 

 . استفاده متوليان ساخت اماكن آموزشي از جمله سازمان نوسازي مدارس قرار گيرد

آموزان در مقاطع ابتدايي يا راهنمايي با توجه به اينكه نمونه هاي مورد مطالعه مدارسي هستند با دانش 

لذا ابزار جمع آوري داده ها بيشتر شامل مصاحبه هاي حضوري ميباشد بنابر اين استنتاج هاي مورد 

جستجو از طريق تحليل هاي مبتني بر دسته بندي كدهاي برداشت شده از اين مصاحبه ها مي باشد و 

 . ان روش كيفي قلمداد نمودبراي اين منظور قاعدتا روش كلي پژوهش را مي تو

 

 

 

 

 

  انگيزه هاي آموزشي ، مدارس يزد، مصالح :واژگان كليدي

                                                           
  Neda_rismanchian@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد تفت  ١
  m.nabimeybodi@gmail.comاستاديار دانشكده معماري دانشگاه يزد ، دكتراي معماري ٢
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ي مطلق يا نسبي براي مصالح ؟صفت، »پايداري«  

 

 1رضا شكوري

 

 

. پارادايم پايداري يكي از چالش هاي اصلي و اساسي در حوزه تئوري معماري در دو دهه اخير بوده است

چه در تبين مفهوم و چه در تعيين مصاديق ، مباحثات معماري در اين مدتورود پايداري به عرصه 

اختالف برسر . همواره مورد جدل ميان متعلقين به حوزه سنت و متفكرين دنياي مدرن قرار داشته است

مدرنيسم قرار مي گيرد و نسبت آن با  –اينكه تعريف پايداري در كجاي طيف گسترده و تاريخي سنت 

همواره مانع آن شده تا نظريه پردازان قادر به رسيدن ، و تكنولوژي هاي نوين چيست دانش هاي بومي

 . به نقطه اشتراكي مبنايي نباشند

پايداري  به صفتاين افتراق نگاه و اختالف نظر به طور طبيعي به حوزه هاي زير مجموعه اي متصف 

 . است» مصالح پايدار«يا » پايداري مصالح«مقوله ، از جمله اين مجموعه ها ،انتقال مي يابد

پس از مكث بر تعريف مصالح پايدار اولين سوالي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا پايداري 

 نسبي و عرضي؟ يصفت يك ويژگي ذاتي و مطلق براي مصالح به شمار مي آيد يا

براي معماري پايدار ابتدا به اين مقاله با پيمايش در حوزه ادبيات پايداري و بازخواني تعاريف ارائه شده 

شاخص براي پايداري يك مصالح  30تعريف مصالح پايدار مي پردازد و سپس با روش استنتاجي به ارائه 

 . پرداخته و در آخر در مورد نسبي يا مطلق بودن صفت پايداري براي مصالح به قضاوت مي نشيند
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 مصالح به مثابه آرايه

 مطالعه موردي مسجد جامع اصفهان

 

 2نريمان فرحزا، 1مريم موذني

 

باال بردن كيفيت فضا از طريق ارتقا و غناي ، آنچه پرداختن به مصالح را در معماري با اهميت ميسازد

همچنان كه در معماري سنتي . به مثابه آرايه است، با مورد توجه قرار دادن ماده و مصالح، كيفي بنا

مسجد از جمله مكانهايي است كه توجه به . ايران مصالح اينگونه نقش بنيادين خود را ايفا مينمودهاند

كيفيت و وجود احساس روحاني در آن حائز اهميت است و متاسفانه در معماري امروز از اين منظر 

 . نسبت به آن توجه كمتري شده است

چگونگي ارتقا كيفيت سطوح از طريق مصالح و بويژه ايجاد ، رد بررسي قرار ميگيردآنچه در اين مقاله مو

 استفاده از انواع آرايه، يكي از راههاي ايجاد كيفيت در سطوح. احساس معنويت در مساجد سنتي است

ا را ه كلي ميتوان آرايه به صورت. معماري را جال داده و آنرا از جسميت خارج مي گرداند، آرايه. ها است

هايي كه با پردازش و پيرايش مصالح ساختاري اصلي بنا حاصل ميگردد و  آرايه، به دو دسته تقسيم كرد

، از منظر اين پژوهش از ميان اين دو نوع آرايه. الحاقي به بنا اضافه ميشود به صورتهايي كه  آرايه

معنويت در مكانهاي سنتي  نقش بسزايي در ايجاد، پردازش و پيرايش ماده در كنار حفظ غناي ذاتي آن

 . و مساجد ايفا ميكرده است

روش تحقيق در اين پژوهش گردآوري اطالعات و مراجعه به منابع مكتوب بوده و با نگاهي به معماري 

از آن جهت كه مجموعه اي نفيس از ، هاي بكار رفته در آن به بررسي آرايه، مسجد جامع اصفهان

تحليلي به بسط و  -يشود و در ادامه با استفاده از روش توصيفيپرداخته م، معماري سنتي ايران است

 . گسترش موضوع پرداخته ميشود

 

 

 

 

 

 

 مسجد جامع اصفهان، پيرايش مصالح، آرايه، : ماده و مصالحواژگان كليدي
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 ساز بررسي نقش مصالح در ابعاد مختلف مكان با رويكرد روش مكان

 

1تركان پاكروح
 

 

پركاربردترين و ، ترين پيشرفته، (place maker/place making method)  روش مكانساز/ مكانپرداز

ي  ترين روش طراحي شهري است كه به دليل استفاده گسترده از آن طي سه دهه شده شناخته

اين روش بر چهار . براي طراحي شهري در جهان شده است UN-HABITAT بدل به سند، گذشته

 . نساز تأكيد داردسيماي شهري به عنوان اجزاي روش مكا

واقعي ، رويدادي، پايداري، سازگاري، تمايز، كارآيي، كارآمدي، سرزندگي، سيماي فعاليتي: سرگرمي -

 بودن 

 خوشايندي ، مراوده، دوستي، منزلت، همسايگي، همياري، پايش، سيماي اجتماعي: تنوع-

 قابليت دسترسي ، عبورقابليت ، تناسب، خوانايي، ارتباط، نزديكي، سيماي ارتباطي: تداوم -

قابليت ، تاريخي بودن، جاندار بودن، دلپذيري، جذابيت، سرسبزي، پاكيزگي، سيماي آسايش: ايمني -

 راه رفتن و نشستن 

، “آسايش و ايمني”، “اقتصاد مكان”اين روش در عين حال بر چهار جنبه اصلي كار كه عبارتند از: 

هاي اصلي كار ارتباط  كه به عنوان جنبه، أكيد ميورزداست ت“ حركت و جابجايي”و “ شرايط اجتماعي”

 و، مستقيمي با نوع مصالح و روشهاي ساخت از هر دو جنبه استاندارهاي فني طراحي و توليد و ساخت

 . مانايي مكان دارد

نوشتار حاضر با معرفي ديدگاهها و رويكرد نظري و عملي مرتبط با موضوع مكاساز به بررسي و تشريح 

رويكرد پايهاي و . اهميت مصالح به عنوان يكي از عناصر اصلي كالبد مكانهاي شهري ميپردازدموضوع 

 . نگرشي پديدارشناختي است، روششناسي مقاله

 

 

 

 

 

 

 

مكانساز، سيماي شهري، ادراك محيطي، كاربرد مصالح:واژگان كليدي
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 بررسي و تعيين حدود كنترل زمينه در ارتباط با خالقيت معماري

 تاكيد بر كاربرد مصالح در نمابا  

 

1ندا فيضي نجفي
 

به نحو فزاينده اي مورد ، توجه به جايگاه و نقش معماري در طراحي شهري و چالش ميان اين دو حرفه

انديشمندان و نيز تصميم سازان رشته طراحي شهري بوده به نحوي كه برقراري ، اقبال نظريه پردازان

يكي از دغدغه هاي سالهاي اخير دانش ، دانش -ان اين دو حرفهتعامل و به حداقل رساندن چالش مي

عدم هماهنگي ابزارهاي كيفي با نظام شهرسازي ، در ايران نيز. طراحي شهري در مقياس جهاني است

بر چالش ميان ، فقدان بلوغ رشته طراحي شهري و ناكارآمدي سياستها و ابزار مديريت شهري، موجود

اين ، آن جا افزوده كه بيم آن مي رود كه در آينده اي نه چندان دورمعماران و طراحان شهري تا 

از . موضوع به عنوان يك چالش بزرگ روند تكامل و بلوغ طراحي شهري در ايران را خدشه دار نمايد

. جمله جدي ترين زمينه هاي اين چالش جايگاه مصالح ساختماني از منظر معمار و طراح شهري است

) 2) ماهيت انعطاف پذير فرآيند طراحي شهري در ايران 1بر فرضيه هاي پايشهاي نظري مبتني 

منشاء چالش برانگيز برخوردهاي  ) 3ضرورت كنترل گونه شناسانه و ايجاد سطح مطلوب تنوع در زمينه 

) شكل گيري تقابل 4سليقه اي و خارج از قلمرو طراحي شهري در كنترل فضاي شهري در ايران و 

ي متاثر از ناكارآمدي ابزار كنترل طراحي شهري براي هدايت معماري و توسعه معماري و طراحي شهر

جديد منجر به شناسايي شاخصهاي به حداقل رساندن اين چالش با توجه به وضعيت حال حاضر نظام 

اين ارزيابي ها . شهرسازي در ايران گرديد كه در بوته تجربيات موجود مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت

از طريق پرسشگري از جامعه حرفه اي معماران و طراحان شهري اي دنبال گرديده كه در يك عمدتاً 

ارزيابي ها نشان مي دهد كه . سيستم كنترل و بازنگري طراحي شهري در تقابل با يكديگر قرار گرفته اند

 بر اين اساس. موضوعات كنترل و ابزار كنترل طراحي شهري است، بيشترين حيطه چالش برانگيز

استفاده و نقش دادن به معماري خالق در راستاي ارتقاء كيفيت محيطي و هدايت زمينه به سوي تنوع 

 . كارساز خواهد بود، با رعايت حد اغتشاش

 

 

 

معماري ، خالقيت معماري، كنترل طراحي شهري، زمينه گرايي، انعطاف پذيري :واژگان كليدي

  نوآورانه
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   info@kohan_dej.irاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي، طراحي شهري دكتري 
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 هاي باز تاثير مصالح بر شرايط اقليمي محوطه

 2شهربانو جليليان، 1منصوره طاهباز

 

 

انتخاب مصالح روكار كفسازي در فضاهاي شهري نقش مهمي در كنترل جزيره گرمايي شهر در زير اليه 

آگاهي از ويژگي هاي . تاج شهر يعني محل زندگي مردم در ارتفاع پايين تر از بام ساختمان ها دارد

يكي از راهكارهاي مفيد و ، كاهش اثر جزيره گرمايي شود مختلف مصالح كفپوش كه مي تواند موجب

اين مقاله در ابتدا به معرفي ويژگي هاي . كارآمد در كنترل شرايط گرمايي محيط انسان ساخت است

و بازتابش مصالح زير آفتاب مي پردازد  ذخيره، جذب، اصلي سطوح روكار كه عبارتند از ضريب انعكاس

در . كه تعيين كننده دماي آفتاب و هوا در مجاورت سطح زير تابش و دماي تعادل تابشي محيط است

ادامه به بررسي اثر مصالح مختلف به كار رفته در كفپوش معابر پرديس دانشگاه كاشان به عنوان يك 

دستگاه ، اين بررسي به كمك دستگاه هواشناسي كسترلدر . نمونه از ساخت و سازهاي جديد مي پردازد

) و دوربين مادون قرمز دماي محيط و دماي سطح در دو WBGTاندازه گيري دماي تابشي مرطوب (

اليه اقليم خرد و اقليم محلي برداشت شده و با انتخاب نمونه هايي از مصالح مختلف روكار در مكان 

صل گرم و سرد سال شرايط موجود در پرديس دانشگاه مطالعه هاي بدون سايبان و با سايبان در دو ف

در اين بررسي روشن شد كه وجود سايبان يكي از عوامل مهم در كاهش اثر تابش معكوس . شده است

شبانه و تعديل شرايط گرمايي خصوصاً در منطقه خشك و كويري كاشان اعم از زمستان و تابستان 

در تابستان و زمستان موجب تعديل شرايط ، فروكاهنده گرما سطوح سبز و چمن به عنوان سطوح. است

سطوح تيره اسفالت و سطوح خاكي بدون سايبان واقع در مكان هاي وسيع بدترين . گرماييي مي شوند

شرايط نامناسبي را ، شرايط را ايجاد كرده و در تابستان و زمستان با افزايش دامنه تغييرات دماي محيط

موجب كاهش ، خيس با كاهش ضريب جذب تابش و افزايش برودت تبخيريسطوح . ايجاد مي كنند

 . دماي محيط و تعديل شرايط گرمايي در ايام گرم و خشك كاشان مي شوند

 پرسش هاي پژوهش

 جزيره گرمايي زير اليه تاج شهري را كاهش داد؟، چگونه مي توان با انتخاب مصالح مناسب -1

ه هاي تابشي خورشيد و بازتابش ساير سطوح نحوه عمل مصالح ساختماني در مقابل اشع -2

 چگونه است؟

  عملكرد مصالح در خرد اقليم فضاي باز چه نقشي دارد؟، در يك محوطه ساخته شده جديد -3

، جذب، دماي تعادل تابشي، بازتابش، سطوح فروكاهنده گرما، دماي آفتاب و هوا :واژگان كليدي

 انعكاس 

                                                           
١
 m58tahbaz@yahoo.comتهران ، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي، دكتراي معماري 

٢
 shahrbanoodjalilian@yahoo.comتهران  ، كارشناس ارشد معماري 
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 بصري در نماي ساختمانبررسي رابطه ميان ميزان پيچيدگي 

 در ذهن مخاطبين» ايراني«و برانگيختگي معناي 

 

1پور محمد ياسر موسي
 

 

اگرچه كليدي براي مفاهمه ميان ، شود-كه بخش مهمي از آن در نما جاري مي، »معناي اثر معماري«

امر بيني آن -ليكن تبيين و پيش، باشد و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست-مردم و اثر معماري مي

يكي از . دشواري است كه موضوع مطالعه محققين بسياري در حوزه روانشناسي محيطي بوده است

مردم است كه » تصاوير ذهني«نقشي كليدي دارد ، عواملي كه در معنا دهي به اثر معماري توسط مردم

ه فرض ب، در وضعيت كنوني معماري ايران. همجون يك معيار در فرايند معنادهي نقشي مبنايي دارد

شناخت ساز و ، و ايراني باشد» خودي«آنكه معمار بخواهد اثري خلق كند كه براي مردم واجد روحيه 

 . كارهاي معنايي و تاثير و تاثر آنها از تصاوير ذهني ميتواند واجد ارزش و اهميت بسيار باشد

به مينيماليزم در شاهد نوعي تمايل ، اگرچه امروز با ورود جريانهاي غربي به معماري معاصر ايران

آيا ميزان «اين مطالعه بر آن است تا با اين سوال پاسخ دهد كه ، ها در نما ميباشيم-جلوهگري ساختمان

با تصور ايرانيان از معماري ، نسبتي با ميزان سازگاري آن نما، اطالعات بصري در جلوه ظاهري يك بنا

هاي كمي و كيفي خواهد بود و به دنبال پاسخ روش انجام اين مطالعه تلفيقي از رويكرد. »ايراني دارد؟

از آنجاييكه مصالح از منظر ميزان اطالعات بصري . به سوال مذكور از مسير مطالعهاي تجربي است

نتايج اين تحقيق ميتواند معياري براي انتخاب مصالح در شرايط مقتضي ، متفاوت و متنوع ميباشند

 . باشد
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 جايگاه مصالح در فرآيند طراحي

 معماران چگونه مصالح را انتخاب مي نمايند؟

 2ارمغان احمدي ونهري، 1عليرضا مهديزاده حكاك

 

 

كه شايد تمام پروژه هاي معماري در دنيا هويت خود را بر اساس معيارهاي گوناگوني بدست آورده اند 

اين واقعيت را در مقايسه آثار . استفاده شده باشد مصالح ،يكي از مهمترين آنها در كنار فرم و عملكرد

معماران بزرگ قابل رويت است و براي همين معماري نورمن فاستر و شيگروبان كامال با يكديگر متفاوت 

در دسترس ترين آنها  و ارزانترين ،انتخاب مصالح مناسب در طراحي تنها منوط به مقاوم ترين. مي باشد

 غير و رسمي ،انتزاعي مانند گرمي و سردي فضا / طراحان با استفاده از مصالح مفاهيم معنوي. نيست

فرآيند تصميم گيري براي . بسياري مفاهيم ديگر را القاء مي نمايند و فضا عملكرد ،فضا بودن رسمي

 ،فرهنگي  ،بسياري فاكتورها و شرايط محيطيانتخاب مصالح مناسب يك فرآيند پيچيده بوده كه 

انتخاب مصالح مي شود بيشتر  براي معماران به كه هايي كمك. است دخيل آن در اجتماعي و اقتصادي

جنبه هاي تكنيكال مصالح را مورد بررسي قرار داده و در عمل براي انتخاب صفات معنوي/ انتزاعي 

 . بلكه معيار سنجش قابل اندازه گيري نيز وجود نداردمصالح نه تنها اطالعات درستي در دست نيست 

ضرورت اين تحقيق بر . طراح براي داشتن بهترين انتخاب به طيف وسيعي از اطالعات نيازمند است

مبناي يافتن فاكتورهاي تاثيرگذار در انتخاب بهينه مصالح است كه در فرآيند طراحي در جايگاه درست 

 . آن كمك كننده باشد

در اين راستا . و هدف از اين تحقيق يافتن بهترين روش انتخاب مصالح در فرآيند طراحي استاز اين ر

تحقيق پيش رو به دنبال پاسخ به اين سوال كليدي است كه فاكتورهاي مد نظر معماران در انتخاب 

در اين آزمايش از . مصالح چيست؟ براي اين منظور تحقيقي بر روي گروهي از معماران انجام شد

 را خود هاي انتخاب ،معماران درخواست گرديد كه در حين انتخاب مصالح براي يك پروژه معماري

فرمولي هر چند ، با بررسي آماري جوابهاي ارائه شده. داليل خود را مشخص كنند و كرده بندي دسته

 . ابتدايي براي شكل دادن به چارچوب انتخاب هاي طراح بدست آمد

 

 

 بندي  گروه، مصالح صفات ،طراحي روند ،طراحي هاي جنبه ،مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
  A.MahdizadehHakak@tudelft.nl هلند دلفت صنعتي دانشگاه معماري دكتراي دانشجوي 

٢
  ar_ahmadi@sbu.ac.ir تهران بهشتي شهيد دانشگاه شهري طراحي دكتراي دانشجوي 
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 كاربرد مصالح به عنوان يكي از محركهاي خالقيت در فضاي مدارس

 

3سحر زمانسلطان، 2رضا افهمي، 1سروش محمدمهدي گودرزي
 

 

بنابراين محيطي كه در آن قرار ، آموزان زمان طوالني را در محيطهاي آموزشي سپري ميكنند دانش

تحقيقات پيرامون خالقيت دانشآموزان اشاره دارد كه نتايج . اي برخوردار است از اهميت ويژهميگيرند 

گروه خالق و غير خالق در يك محيط معمولي و انجام تست در  2ها براي تقسيم نمودن افراد به  تست

به  و، محيطي غني كه در آن از محركهاي فيزيكي و صفات كالبدي استفاده شده بسيار متفاوت است

بنابراين . ها دارند ارتباط بسيار زيادي بر انديشه، اين ترتيب مشخص شده كه خالقيت و غناي محيطي

. آموزان را پرورش ميدهد-افزايش كيفيت فضايي كالس درس و كالبد فضايي مدارس روح خالق دانش

ند خالقيت باشد كه چگونه كالبد فيزيكي محيط ميتوا-پاسخ به اين پرسش مي، هدف از تحقيق حاضر

ديوار و ، آموزان را افزايش دهد و چگونه ميتواند به برقراري ارتباطات كمك نمايد؟ آيا مصالح كف دانش

قابليت تاثير بر خالقيت و همكاري را دارد؟ در اين ، سقف در يك محيط طراحي شده و حتي روشنايي

ي تالش شده است با آشنايي ا راستا با استفاده از روش تحقيقي تحليل محتوا و مطالعات كتابخانه

، همچنين ارئه نظرياتي در باب اهميت شناخت كافي از موضوع مورد نظر، اجمالي با موضوعات فوق

نقش تعاملي محيط فيزيكي مدارس(تحت عنوان كاربرد مصالح) در ارتقاء و رشد خالقيت دانشآموزان را 

 . وي طراحان عصر جديد قرار گيردبررسي كرده تا نتايج حاصله بتواند به عنوان راهكاري پيش ر

 

 

 

 

 

: مصالح، محركهاي محيطي، خالقيت، مدرسه، طراحيواژگان كليدي

                                                           
١
  goodarzisoroush@gmail.comعلمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان هيأتعضو  
  reza.afhami@gmail.comاستاديار دانشگاه تربيت مدرس٢

٣
  sahar_zamansoltani@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان 
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 رويكرد طراحي در گروي نحوه نگرش به زمان و دليل رجوع به مصالح

 

 2سيدعلي اكبر كوششگران، 1مريم انوري تفتي

 

 

تفاوت ميان ، مصالح و رشد تكنولوژي  كثرت مواد و ، افزاري ارتقاء نرم، امروزه با گسترش علم و فنون

. آشكار است افتد  وساز اتفاق مي ارزش هنري تصوير ذهن معمار از طرحش و آنچه در واقعيت در ساخت

وسازهاي مسكن مهر  ماحصل كار عدم مطلوبيت سيماي شهري و معماري است؛ آنچه كه امروز باساخت

در عين ،  اما معماري بومي همين خطه. فتاده استدر سراسر كشور و از جمله در شهر تفت نيز اتفاق ا

با اين وصف مساله تحقيق حاضر آن است . ارزشمندي و مطلوبيت داراي كيفيت باال نيز هست، سادگي

تقارب ، با توجه به اقتضائات و شرايط زمانه، شود توان ميان طرح مطلوب و آنچه واقع مي چگونه مي"كه 

 "بيشتري ايجادكرد؟

معمار هنگامي درعرصه عمل هنرش به بار مي نشيند كه مواد و . وجوه فني و هنري است معماري اجماع

ارائه راهكاري مناسب . كار گيرد مصالح را با ديدگاه فني در راستاي خلق هنرمندانه فضاي معماري به

اي فن و اجر، براي اين امر در گروي رصد و تبيين حيطه نفوذ و نقش مواد و مصالح در فرآيند طراحي

به همين منظور از روش مورد پژوهي (معماري . هايي از معماري معاصر وبومي است ساختمان در نمونه

گيري از راهكارهاي تركيبي و براي گردآوري بعضي از  مسكن بومي شهر تفت در استان يزد) با بهره

 . اي و ميداني استفاده شده است مطالعات مورد نياز از روش كتابخانه

بر اصالت و ، هاي ديگر از نظر كاربرد مصالح هاي معماري بومي تفت و قياس آن با نمونهالگو  مطالعه

هاي متفاوت و پاسخگويي به موارد متعددي از نيازها صحه  اهميت رجوع به مصالح براي ايفاء نقش

رتبط زيبايي و اصول م، اي ندارند و براي ساير اهداف از جمله طراحي مصالح تنها جنبه سازه. گذارد مي

نقد آثاري از ساخت و  تحليل و، از سوي ديگر انتخاب. روند به آن و ساير جنبه هاي عملكردي به كار مي

) بيانگر عدم رجوع به مصالح از همان ابتداي امر . . . سازهاي متداول در تفت (نظير مسكن مهرتفت و

ن تحقيق حاضر در صدد ارائه خط بنابراي. شناسي است اي و زيبايي سازه، پردازي طراحي و با اهداف ايده

هاي  )و دليل رجوع به مصالح (نقش. . . . فرضيه زمان رجوع به مصالح (از همان ابتداي امر طراحي و

 . متفاوت مصالح) به منظور تقارب ميان طرح و واقعيت در فرآيند طراحي است

 

 

 

 فرآيند طراحي، مصالحزمان رجوع به ، دليل رجوع به مصالح، : الگوي معماري واژگان كليدي

                                                           
١
 mrm.anvari@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشدمعماري دانشگاه يزد  

٢
 استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد 
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 كاربرد مصالح و فناوري هاي ارتقاء يافته بومي در معماري معاصر

 معرفي تجربيات جهاني در حوزه معماري گلين

 

2مهرناز ملك، 1ايمان خواجه رضايي
 

 

اين سرمايه . سرزمين تاريخي ايران داراي آثار با ارزش معماري ساخته شده با مصالح گلين مي باشد

اين در حالي . اكنون در حال اضمحالل بوده و تدريجا به دست فراموشي سپرده خواهد شدهاي غني هم 

در مدارس  (Earthen Architecture) است كه اين گونه از ساخت و ساز تحت عنوان معماري گلين

حلهاي مناسب براي جلوگيري ازتخريب  بدون شك يكي از راه. معماري جهان معرفي و ترويج مي گردد

در . ارتقاء و بهينه سازي مصالح گلين مي باشد، همچنين احياء اين شيوه معماري در كشور ايرانو 

) معماري گلين و . . . . كره جنوبي و، فرانسه، آلمان، بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان (نظير آمريكا

مباحث پرطرفدار در  توسعه و ترويج بوده و بعنوان يكي از، ساخت و ساز با مصالح گلين در حال آزمايش

، مطالعه بر روي رفتار مصالح گلين در واكنش به تغييرات محيطي. مدارس معماري دنبال مي شود

افزايش مقاومت ، اختالط با مصالح ديگر در جهت باال بردن ظرفيتهاي فشاري و كششي (به ويژه خشت)

كه در آزمايشگاه هاي مختلف  در مقابل فرسايش و همچنين مقابله با عوامل بيولوژيك از مواردي است

اين مقاله بر آنست تا با بهره گيري از منابع . جهان انجام شده و نتايج آن به طور مستمر منتشر مي شود

مكتوب و همچنين مطالعات ميداني به معرفي تجربيات كشور هاي مختلف جهان از مصالح ارتقاء يافته 

نتايج حاصله بيانگر قابليت بومي سازي . لين بپردازدگلين و شيوه هاي كاربرد آنها در حوزه معماري گ

فناوري هاي نوين ساخت و ساز گلين در سرزمين ايران و كاربست آنها در ساخت و ساز هاي جديد مي 

 . باشد

 

 

 

 

  . معماري گلين، تجربيات نوين جهاني، ارتقاي مصالح گلين : واژگان كليدي

                                                           
١
  Iman_7576@yahoo.com رشت ، دانشگاه گيالن، كارشناس ارشد معماري  

  Malek_mehr@yahoo.comتهران، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمى، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  ٢
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 هاي نفت مسجد رنگونيها بنايي برپا شده با لوله

 1نجال درخشاني

 

آن است كه : مهرازان ايراني ، يكي از اصول مهرازي ايراني كه از رموز مانايي بناهاي اين سرزمين ميباشد

همواره ميكوشيدند تا دركي آگاهانه و سپس پاسخي خردمندانه براي مسئله پايداري سازهاي در 

ساخته شده به دست بشر از ذهن خالق ايرانيان هاي  آثارشان داشته باشند و بسياري از كاربريها و سازه

 . شده است به جهان هديه 

بنايي ، مسجد رنگونيها كه در شهرستان آبادان و در كنار رودخانه اروند و پااليشگاه آبادان قرار گرفته

مسجدي كه در اثر جنگ تحميلي ايران و عراق صدمات زيادي . است تلفيق شده از معماري هند و ايران

مصالح مورد استفاده در سازهي اين بنا اغلب بوم آورد (ايدري) . اكنون مرمت آن پايان يافته است ديد و

 . ميباشند

ريل ، هاي نفت يكي ار نكات قابل تأمل در اين بنا سازه سقف آن است كه تركيبي است متشكل از لوله

. ريلها نقش تيرهاي فرعي هاي نفت نقش تيرهاي اصلي را بازي ميكنند و كه لوله، راهآهن و آرماتور

بطوريكه پس از ، يكپارچگي و هماهنگي سازه در مقابل تحمل نيروهاي وارده بسيار شگفت انگيز ميباشد

سانتيمتري  70بجز ايجاد يك سوراخ حدود ، اصابت خمپاره به سقف شبستان در طول جنگ تحميلي

به سازه وارد نشد و بنا  آسيب جدي ديگري، در مركز آسمانه و يك سري ترك در تيزهي قوسها

تزئينات اين بنا شباهت زيادي به گچ بري برهشته دارند با اين تفاوت . همچنان استوار و پابرجا باقي ماند

جالب توجه است كه در بين تزئينات از آينه . كه با سيمان انجام گرفته و در واقع سيمان بري ميباشند

ها  مقابر و امامزاده، ان از آينه كاري در تزئينات كاخها استفاده شده است در حالي كه در معماري اير

 . استفاده ميشود

نقش مهندسي ، در اين پژوهش از طريق تحليل اقدامات سازهاي صورت گرفته بر روي يك بناي تاريخي

 . و تكنولوژي در ابتكارات معماري گذشتگان بررسي و مطرح ميشود

 

 

 

 

 

  ريل راه آهن، لوله نفت، تحميليجنگ ، سازه، : رنگونواژگان كليدي
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  najla140@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 
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 بررسي جايگاه مصالح بومي در بستر جغرافيايي و اقليمي شهر

 بررسي سه نمونه موردي كاربرد مصالح در معماري معاصر شهر همدان

 2سيمين غالمي، 1اميرحسين سماوات اكباتان

 

ه بيان ميدارد پايگاه نظري جديدي است ك، منظر شهري در ادبيات موضوعي مسائل مربوط به شهر

مجموع اجزاي شهر در كنار يكديگر قرار ميگيرد ميتواند تصويري از شهر را خلق كند كه در نهايت 

آنچه از يك شهر به چشم ميآيد و در ذهن ميماند منظر شهري . موجب معرفي شخصيت شهر ميشود

به عنوان يكي از ، تيكي از عوامل تاثير گذار در منظر شهري و سيماي شهر نماي ساختمانهاس. آن است

. عناصري كه در ارتقاي كيفيت منظر شهري و القاي حس آرامش به شهروندان تاثير بسيار بااليي دارد

در معماري . آنچه از بردن نام شهر همدان به ذهن ميآيد هويت تاريخي و شرايط اقليمي (سرد) آن است

يك ، در نما سه رويكرد وجود داشته است همدان از گذشته تا به امروز در طراحي نماها و كاربرد مصالح

رويكرد معماران كاربرد مصالح بومي مثل آجر و سنگ همدان و در يك كالم كاربرد مصالح بومي به 

رويكرد ديگري كه ايجاد شد و سردمدار آن ، )دانشكده علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا، تنهايي بوده است(

مصالح بومي و مدرن در كنار يكديگر است(آرامگاه بوعلي كاربرد ، هاي شاخص شهر است جزو ساختمان

و رويكرد فعلي معماران در شهر همدان فراموشي مصالح بومي و عدم احترام به بناهاي با ارزش ، سينا)

هاي آلومينيومي است كه با شرايط اقليمي  اي و پوسته تاريخي است و استفاده فراوان از نماهاي شيشه

 . )ن شهر سازگاري ندارد(برجهاي نوساز شهرهمدان و چهره گذشته اي

اي موجود را داريم و ابزار ه مقايسه و بررسي نقاط قوت و ضعف نمونه، در اين زمينه قصد معرفي

 . مدارك و اسناد خواهد بود، ها در اين پژوهش مشاهدات عيني و مطالعه منابع گردآوري داده

ا جلب توجه طراحان به مصالح بومي و امكان تلفيق در اين راستا هدف از اين پژوهش و بررسي رويكرده

آنها با مصالح مدرن است به طوريكه باعث آشفتگي منظر شهري نشود و مسائل زيست اقليمي نيز 

 در همين جهت ميتوان اصولي را كه در طي پژوهش به دست خواهد آمد را وارد دانشكده. رعايت گردد

 . آن كردشناخت مصالح بومي و كاربردهاي مختلف  دانشجويان را ترغيب بههاي معماري كرد و 

 

 

 

 

 همدان ، فرايند طراحي، مصالح وارداتي، مصالح بومي، : منظر شهري واژگان كليدي

                                                           
١
  ah.samavat@gmail.comدانشگاه بوعلي سينا  ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  

٢
  s.gholami_33@yahoo.comدانشگاه بوعلي سينا ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  
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مصالح هوشمند در فرايند طراحي معماري و منظر شهري به كارگيري تبيين جايگاه   

 

3سيد مجتبي مير حسيني، 2خاكسارندا ، 1نژاد محمدجواد مهدوي
 

 

دستاورد پيشرفت هاي صنعتي و تكنولوژي در عرصه مصالح در سه دهه اخير هستند ، مصالح هوشمند

اين گروه از مصالح در بخش هاي مختلف . كه امكان گسترش و توسعه آن به تازگي فراهم شده است

رد داشته باشند و در نهايت شاكله منظر معماري داخلي و ميتواند كارب، تاسيسات، ساختمان نظير سازه

پنجره هاي هوشمند كه گروهي از مصالح هوشمند محسوب مي شوند در سازگاري . شهري خواهند شد

آنها در  به كارگيري از اين رو . با اهداف معماري پايدار و بحث كاهش و مديريت مصرف انرژي هستند

 . اساسي و مهم در روزگار معاصرندبناها و مناظر شهري ضرورت دارد و يكي از مباحث 

بر اساس مطالعات اين مقاله انتخاب پنجره هاي هوشمند در فرايند طراحي معماري و منظر شهري 

اين مقاله ضمن معرفي پنجره هاي هوشمند ومراحل فرايند طراحي . متعارف در بخش پاياني مي باشد

ا در مراحل ابتدائي فرايند طراحي پيشنهاد جايگاه انتخاب اين نوع پنجره ها ر، معماري و منظر شهري

كاهش هزيته ، مي كند تا اهداف اصلي كاربرد پنجره هاي هوشمند نظير صرفه جويي در انرژي و مصالح

در انجام پژوهش از روش تحقيق كيفي با . هاي تعمير و نگهداري و ارتقاء كيفيت زندگي محقق شود

 . رويكرد استنتاجي استفاده شده است

 

 

 

 

 

، كاهش مصرف انرژي، فرايند طراحي معماري، پنجره هاي هوشمند، مصالح هوشمند :واژگان كليدي

  كاهش هزينه ها

                                                           
١
  mahdavinejad@modares.ac.ir استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران 

٢
  khaksarneda@gmail.comفارغ التحصيل كارشناسي ارشد معماري، دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، تهران 

٣
تهران فارغ التحصيل كارشناسي ارشد معماري، دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس،  

Mojtabamirhuseini@yahoo.com  
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 مصالح بومي عامل اساسي در ارتقاء الگوهاي فضايي بومي به كارگيري تكنيك هاي نوين 

 

 2سيد علي اكبر كوششگران، 1مرجان زارع

 

 

استفاده از . متن تاريخ معماري شكل جديدي پيدا كردفضاي زندگي انسان در ، با ظهور مصالح جديد

توان  هاي آن مي فوالد باعث جدايي سازه از معماري و نهايتا ايجاد فضاهايي باز و گسترده شد كه از نمونه

پس از آن و در پي . هاي رايت و فضاهاي نامحدود ميس وندروهه اشاره كرد به فضاهاي سيال در خانه

اند و اين در حالي است كه مزاياي استفاده  صالح بومي به فراموشي سپرده شدهم، ايجاد چنين فضاهايي

هاي زيست محيطي امري  خصوص خاك به معماران و متخصصين در ساير زمينهاز مصالح بومي و به

 . اثبات شده است

 هاي پيش رو در طراحي با خاك چگونگي آفرينش چنين فضاهايي يا حداقل گامي به حال يكي از چالش

در واقع در . فضاهايي كه بتواند با نيازهاي امروزين زندگي سازگاري بيشتري داشته باشد. اين سو است

 . هاي ساخت امري فراموش شده است ارتقاء تكنيك، آفرينش فضاهاي جديد با مصالح بومي

پرداختن  پس از، اي كتابخانه -هاي اسنادي تحليلي و بررسي -در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي

، هايي از مصاديق معماري بومي اصيلسيستم ساخت و الگوي فضايي در شيوه، گانه مصالح به رابطه سه

هاي ساخت جديد در معماري با خاك و ايجاد فضاهايي  سيستم به كارگيري هايي از  معرفي نمونه به

ير در تكنيك ساخت و در اين بررسي تطبيقي رابطه ميزان تغي. شود امروزين از اين منظر اشاره مي

 . الگوي فضايي حاصله مورد بررسي قرار گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوهاي فضايي بومي، ارتقاء فضاي معماري، هاي ساختتكنيك، مصالح بومي: واژگان كليدي

                                                           
١
 Mzare95@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه يزد  

٢
 Koosheshgaran@gmail.comاستاديار گروه معماري دانشگاه يزد  



 

 

 

١٣٥ 

 

 راهكارهاي گزينش مصالح براي بناهاي ميان افزا

 

2محمد حسيني، 1سيد محمد رضا قدكيان
 

 

 

 

شهرهاي ايران كه اكثرا حيات خويش را پس از ورود موج تفكرات نوگرايي و بافت هاي ارزشمند 

غربزدگي و در پس آن تغيير شيوه زندگي و نيازهاي مردم از دست داد؛ ناگزير براي پاسخگويي به اين 

در مورد  infill هواژدر غرب . تغييرات و نيازهاي جديد بايد پذيراي بناهاي جديدي در ميان خود باشد

مبحث بناهاي ميان افزا در . بناهايي به كار مي رود و معادل فارسي آن بناهاي ميان افزا مي باشدچنين 

بافت هاي با ارزش از مباحث نو در كشور ما مي باشد كه با توجه به ساخت و سازهاي بي قاعده در 

 . ايدكه همگوني آن ها را دچار خدشه نموده است؛ بسيار ضروري مي نم، عرصه و حريم بافت ها

يكي از چالش هاي بسيار مهم پيش روي طراحان در مورد افزودن بناهاي ميان افزا در بافت هاي با 

در گذشته به دليل محدوديت و توجه به بستر . انتخاب مصالح ساختماني براي اين ابنيه مي باشد، ارزش

شد كه مرحوم پيرنيا از  از مصالح موجود و متناسب در همان سرزمين بهره برده مي، و اقليم هر سرزمين

، آن به عنوان اصل بوم آورد بودن معماري ايراني ياد مي كند و پايبند شدن معماران گذشته به اين اصل

امروزه به دليل گسترش سريع و در . سهم مهمي در تداوم بافت ها و انسجام و وحدت آن ها داشته است

فاوت با گذشته كه حاصل شتاب دوره دسترس بودن مصالح ساختماني متنوع و روش هاي ساخت مت

گذار موجود است و همچنين وجود رويكردهاي گوناگون در دنيا براي مداخالت جديد در بافت هاي 

ارزشمند كه به گونه اي ديگر معماران را دچار محدوديت نموده است و اين چالش را پيش روي ايشان 

با كدام يك از عوامل ، رزش براي انتخاب مصالحقرار داده است كه رويه ي آن ها در عرصه بافت هاي باا

 . بايستي همسو و همراه شود، كه گاه ناقض يكديگرند، تاثير گذار

بررسي ، اين نوشتار تالش دارد با بيان محدوديت هاي معماران در انتخاب مصالح براي بناهاي ميان افزا

توصيه نامه ها و اسناد بين المللي ، هاتجربه ها و ديدگاه هاي داخلي و خارجي و با در نظر گرفتن منشور

راهكارهايي مناسب با شرايط دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم ارائه ، ايكوموس پيرامون اين موضوع

 . نمايد

 

 

 منشورهاي مرمتي، مصالح ساختماني، : بناهاي ميان افزا واژگان كليدي

                                                           
١
  smrgh_2006@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي دانشگاه تهران  

٢
 hoseyni3477@yahoo.comكارشناسي معماري دانشكده هنر و معماري  
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 گرايي معاصر ديدگاه سنت در قياس با طبيعت : كاربرد مصالح در معماري

 مطالعه موردي خانه رسوليان يزد و خانه ي كافمن

 2نريمان فرحزا، 1مريم موذني

 

 

يكي از موضوعاتي است كه ميتواند بخشي از نقش ، چگونگي كاربرد مصالح در معماري دوران سنت

كه دوران از آنجا كه سنت آن زمان معنا و مفهوم يافت . مصالح را در معماري ايراني اسالمي نشان دهد

 . اين موضوع در قياس با دوران مدرن اهميت خود را بيشتر نشان ميدهد، گر شد مدرن جلوه

گرايان در اين دوران به مصالح با نگاه  ديدگاه طبيعت، با نگاهي به معماري دوران مدرن به نظر ميرسد

، ابقت ميكندمط، سنت از آن جهت كه هر دو مصالح را مطابق طبيعتشان در معماري بكار ميبرند

 . تفاوتي عميق نهفته است، درصورتي كه پشت اين شباهت ظاهري

به مقايسه تطبيقي آنها پرداخته و ، اين مقاله بر آن است با مراجعه مستقيم به دو اثر از اين دو دوره

 خانه ي رسوليان شهر يزد است، يكي از اين دو بنا. چگونگي كاربرد مصالح را در اين دو اثر بررسي كند

كه متعلق به دوران قاجار بوده و از نمونه بنا هاي دوران سنت ايران بشمار مي آيد و ديگري خانه ي 

 . گرايان مدرن است معمار بنام طبيعت، اثر معروف رايت، كافمن

سنت در كاربرد مصالح به دنبال كشف ، در يك اشاره كوتاه به نتايج حاصل از اين مقايسه ميتوان گفت

گرايان در استفاده از  در مقابل طبيعت، در مصالح و تبديل آن به يك قابليت ويژه بوداستعداد نهفته 

واين گونه طبيعت براي آنها منبع ، به دنبال نشان دادن ويژگيهاي طبيعي و مادي آن هستند، مصالح

 . الهام بوده است

 

 

 

 

 

  طبيعت گرايان مدرن، سنت، كاربرد مصالح :واژگان كليدي

                                                           
١
  moazeni_mary@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه يزد 

٢
  n_farahza@yazd.ac.ir دانشگاه يزد و مديز پژوهشكده معماري بومياستاديار معماري دانشكده هنر و معماري  



 

 

 

١٣٧ 

 

  در طراحي معماري با بهره گيري از مصالح قابل بازيافتشيوه هاي نوين 

 مورد مطالعاتي : مصالح كاغذي و خاكي

 

2هانيه فدايي تميجاني، 1وحيد پرهوده
 

 

انتخاب صحيح مصالح بوده كه مي تواند منجر به ، يكي از گامهاي اساسي در فرايند طراحي معماري

انتخاب ، معاصر با افزايش و كثرت مصالح ساختمانيدر روزگار . خلق آثار و بناهاي ارزشمندي گردد

عملكرد و زيبايي شناسي بوده و با ، فرم، مصالح سودمند كه بتواند پاسخگوي مسايلي همچون استحكام

معمار را با چالشهاي بسياري ، فرهنگي و اقليمي بهره وران همخواني داشته باشد، نيازهاي اقتصادي

هرگز به صورت جدي مطرح نگشته بود و به مصالح تنها به عنوان مواجه ساخته كه تا چند دهه پيش 

در حاليكه انتخاب آگاهانه مصالح مي . ابزاري مادي در فرايند طراحي معماري نگريسته مي شده است

مسايل و مشكالت ، عالوه بر اينها. تواند در شاخص نمودن كاراكترهاي بنا نقش مهمي ايفا نمايد

. دستيابي به پايداري محيطي و، آلودگي هاي زيست محيطي، بر سوانح طبيعياستحكام در برا، اقتصادي

از جمله عوامل و فاكتورهاي مهم در طراحي معماري محسوب گشته كه انتخاب هوشمندانه مصالح . . 

دستيابي ، قابليت بازيافت، مقاومت باال. مي تواند راهبردي مناسب در حل موانع ذكر شده به شمار آيد

مله ويژگي هايي هستند كه در بسياري از مصالح بومي ارزان قيمت متجلي گشته و به مدد آسان از ج

، نوشتار حاضر. بهره گيري از آنها مي توان فضاهايي با كارايي باال و متناسب با نيازهاي امروز ايجاد نمود

ه هاي خاكي) كه كاغذ و مصالح خاكي(ابرخشتها و كيس، بر آن است تا با بررسي دو مصالح قابل بازيافت

شيگروبان و نادر خليلي به جهان معرفي و به خلق بناهايي بسيار ، در سده اخير توسط دو معمار شرقي

پرداخته و به ارايه مشخصه هاي كيفي و نحوه اجراي آنها ، با كاربري هاي گوناگون منجر شده است

ره گيري از مصالح فوق طراحي و اجرا به معرفي چند بناي معاصر كه با به، در انتهاي اين مقاله. بپردازد

 . پرداخته مي شود، شده اند

 

 

 

  مصالح كاغذي، مصالح خاكي، بازيافت، : انتخاب مصالحواژگان كليدي

                                                           
١
 دكتراي معماري ، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس  

٢
 vahidparhoodeh@yahoo.comعلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن هيأتدكتراي معماري، عضو  
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 كاربران ذهني دانش اساس بر طرح مصالح انتخاب لزوم

 چيست؟، شود مي طراحي موسيقي براي كه مكاني مصالحِ از كاربران انتظارات

 

 2پور  عظيمي سيما سيده، 1مندگاري كاظم

 

 

بررسي و مطالعه پيرامون كاربران طرح است؛ ، بر كسي پوشيده نيست كه بخش مهمي از فرآيند طراحي

كساني كه در واقع طرح با هدف استفاده آنها تعريف و طراحي مي شود و سعي بر اين است كه رضايت 

با ظاهر آن است؛ مواجه شدن با حجم كلي  روبرو شدن، اولين مواجهه كاربران با طرح. آنها تامين شود

كه  منجر به نوعي برداشت مي شود، اين برخورد اول. طرح و به خصوص مصالح و تركيب بندي آنها

شايد ساير قضاوت هاي كاربر از مراحل بعدي مواجهه با طرح را نيز تحت الشعاع قرار دهد و حتي بر 

 . اقبال كاربران به طرح تاثير بگذارد

كلي انسان و محيطش رابطه اي دو سويه دارند؛ يعني از طرفي محيط شكل دهنده دانش ذهني به طور 

مي توان گفت كه دانش . انسان است و از طرف ديگر ارزيابي انسان از محيط بر پايه همين دانش است

سپس و ، حاصل شناخت و ادراك آنها از محيط هايي است كه تا پيش از اين تجربه كرده اند ذهني افراد

 . مبناي قضاوت آنها از محيط هاي جديد است، اين دانش

بسيار در فرآيند طراحي و تصميم گيري ، پس فهميدن اين مطلب كه كاربران چه تصوري از طرح دارند

 . حائز اهميت است، من جمله مصالح آن، براي مسائل كليدي طرح

انتظارات كاربران براي انتخاب مصالح  در اين مقاله سعي شده تا نشان داده شود چرا و چگونه بايد از

با تكيه ، در اين راستا. اين كار در قالب طرحي با عنوان سراي موسيقي انجام خواهد شد. طرح بهره برد

به جمع آوري اطالعات مورد نياز از جامعه آماري مورد ، بر روش تحقيق كيفي و از طريق مصاحبه باز

جدولي ارائه شده كه نشان مي دهد كاربران مكاني كه قرار است و نتايج آن در قالب ، نظر پرداخته شده

 . حال و هواي آن دارند، و به تبع آن، براي موسيقي طراحي شود چه انتظاراتي از مصالح طرح

 

 

 

 

انتخاب ، )user expectationsانتظارات كاربران(، ادراك، محيط، دانش ذهني :واژگان كليدي

 )material selectionمصالح (

                                                           
١
 mondegari@yazd.ac.ir، يزد معماري و هنر دانشكده استاديار، معماري دكتراي 

٢
 smaybod@yahoo.com، يزد معماري و هنر دانشكده ارشد كارشناسي دانشجوي 



 

 

 

١٣٩ 

 

رسي نور به عنوان يكي از مصالح شكل دهنده فضاهاي شهريبر  

 )نمونه موردي: باغ موزه اصفهان(

 

2هحسين شاهين زاد، 1محمد معين نجف آبادي
 

 

اين تجربه . انسان در طول زندگي روزانه خود فضاهاي فردي و اجتماعي متعددي را تجربه مي كند

شكل داده است و تأثير مستقيمي بر روحيات او  روزانه شامل آن چيزي است كه فضاي اطراف انسان را

امروزه نحوه ساخت و شكل گيري فضاهاي شهري حاصل تنوع روزافزون مصالحي است كه در آن . دارد

اما آنچه كه ما مي بينيم تمام آن چيزي نيست كه در شكل دهي به فضاهاي شهري نقش . بكار مي رود

نور به عنوان عاملي . به مصالح غيرمادي اختصاص دارد بخشي نيز، عالوه بر اين اجسام مادي. دارند

اين . همواره بازيگر اين نقش معنوي حساس بوده است، مقدس و قابل احترام در بسياري از فرهنگ ها

نقش وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم تأثير استفاده از نور اگر بيشتر از مصالح مادي و 

در اين مقاله پس از بيان ويژگي هاي . شهري نباشد كمتر از آن نيست نمايان بكار رفته در فضاهاي

در پايان نحوه استفاده از نور . به نقش آن در شكل دهي فضاهاي شهري مي پردازيم، مادي و معنوي نور

 . به عنوان يكي از مصالح شكل دهنده باغ موزه اصفهان را بررسي مي كنيم
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 هاي دوران پهلوي بندي برخي از جداره مستندسازي و تيپ

 -هاي شهري امروز با تكيه بر طراحي صنعتي جداره سازي و اجراي آنها در و بررسي امكان ساده 

 مطالعه موردي: شهر تاريخي بيرجند

 

3مريم مزروعي، 2سميه كياني، 1مجتبي كاويان
 

 

 

ساده بوده و تنها برخي از عناصر خاص ، به دليل توجه معمار به درون ساختمان نماي شهرهاي قديمي

 . نقش الماني در كليت منظر بيروني خانه داشته است، مانند سردر و بادگير

هاي تزييني  از دوران پهلوي و قاجار به تدريج نقش نماهاي خارجي در ساختمانها افزايش يافت و شيوه

از المان هايي مانند سردرها شروع شد و به تدريج كليت نماهاي خارجي ساختمان انواع آجركاري ابتدائاً 

تنها نماي ، ها را نيز عالوه بر نماهاي دروني در بر گرفت تا اينكه امروزه گويي آنچه كه اهميت دارد

جنس و شيوه بازتاب مصالح جاي ، خارجي ساختمان ميباشد و قضاوت در مورد نماي ساختمان و رنگ

 . معماري قديمي را گرفته است عناصر

از سوي ديگر ساخت نماهاي پر كار با استفاده از انواع آجرهاي پيش بر در رخبام و ديگر بخشهاي نماي 

، چهره خاصي به بافتهاي محصول اين دوران ميدهد كه اكنون در بسياري از شهرها، خارجي ساختمانها

، مستند كردن بازمانده محدود اين ميراث ارزشمند. با ته مانده در حال تخريب آنها مواجه ميباشيم

 . ميتواند راهگشاي طراحان و معماران آينده باشد

اما معضل اصلي در اين ميان پر كار بودن آنها و عدم تمايل سازندگان و كارفرمايان به اجراي چنين 

 ، استاي حاصل شده  هاي آتليه مقاله حاضر كه از پس يك مجموعه تحليل. نماهايي ميباشد

سازي اجراي چنين نماهايي را در بخشهاي مختلف جدارهاي شهري امروزي  هاي مختلف ساده ديدگاه

 . (از ازاره تا رخبام) امكان سنجي ميكند
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 نقش عناصر و مصالح شهر در انتقال خاطرات جمعي

 2هادي نادري، 1شكوريرضا 

 

 

 

رويدادهايي كه در . هر همواره بستر تحوالت و رويدادهايي است كه در طول زمان در آن جاري است

اين وقايع تاريخ . جهت و معني ميدهد، شكل، ذهن ساكنان آن باقي خواهد ماند و به درك آنها از شهر

. ساكنان آن در ادوار مختلف خواهند شدشهر را ميسازند و بخشي از خاطره مشترك همه يا گروهي از 

خاطراتي كه سبب پيوند عاطفي و روحي ساكنان آن با شهر و با يكديگر است و از آن به عنوان خاطره 

 . تعبير ميگردد Collective Memory جمعي و يا

آن  گيري در شكل، خاطراتي است كه گروهي از انسانها در آن سهيم بوده، بنا بر تعاريف، خاطره جمعي

سبب هويت بخشيدن و ايجاد حس ، وجود اين خاطرات. دخالت داشته و آن را به ديگران انتقال ميدهند

از طرفي شكلگيري هر خاطره در طي رويدادي است كه در قالب . پيوستگي تاريخي به آنان ميگردد

 . نيستيك رويداد قابل جدا شدن از محل وقوع آن ، بنابراين. زمان و مكان معيني رخ مينمايد

خطوط كف ، بامها، از بناها، از تركيب و تداخل عوامل فيزيكي و كالبدي آن، از سويي هر مكان در شهر

ها كالبد شهر را ميسازند و اين كالبد است كه  اين مجموعه. گرفته تا ساير عناصر سازنده آن بروز مييابد

تشكيل دهنده شهر معنايي فراتر از در اين حالت است كه عناصر و مصالح . ظرف بروز رويدادها ميگردد

عناصر و مصالحي كه شاهدي پايدار از رويدادهايي است . كالبد صرف براي استفاده روزمره پيدا ميكند

از اين روست كه در . كه بر شهر گذشته و نمودهاي ملموسي است كه حامل پيامهاي تاريخي شهر است

، اصالت و حفاظت از اين عناصر و مصالح تاريخي هاي توسعه شهري ميبايست به مسأله طرحها و برنامه

 . براي حفظ و بيان تاريخ و هويت شهر و ساكنانش توجه شود

به ، در اين پژوهش سعي شده ضمن مرور تعاريف و بيان اهميت خاطرات جمعي در شهر، بر اين اساس

وجه به اين مسأله اين پژوهش ضمن ت. گيري و انتقال اين خاطرات توجه شود مسأله بستر فيزيكي شكل

، كه سازه و كالبد فيزيكي شهر همواره در حال تغيير و تحول براي انطباق با نيازهاي روز جامعه است

براي بيان و انتقال ، به دور از نگاه موزهاي به آن، سعي دارد اهميت حفظ اصالت عناصر و مصالح شهر را

 . آن بازگو نمايدبيان هويت شهر و ساكنان ، خاطرات جمعي شهر و به تبع آن
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 مروري برجايگاه مصالح جداره ها وسطوح باز شهري در كنترل پديده جزيره گرمايي

 )شهر يزد -اقليم گرم وخشك ، مطالعه موردي(

2سيد محمد حسين آيت الهي، 1وحيده رفيع فر
 

كره زمين و پديده جزيره گرمايي شهرهاي بزرگ براي كمتر كسي ناشناخته بحث گرم شدن تدريجي 

به عبارتي روشن تر پديده جزيره گرمايي به معني افزايش دماي هواي مراكز شهري نسبت به . است

چنانچه اين تفاوت دما مخصوصا درمواقع گرم سال . براي همگان محسوس مي باشد، حاشيه شهر

اعالم شده توسط سازمان هواشناسي (واقع در حومه شهر)و دماي تجربه ازطريق اختالف دماي هواي 

مهمترين عامل ايجاد وتشديد اين افزايش . شده توسط مردم (در مناطق شهري )كامال مشهود مي گردد

 . دمارا مي توان در پي تغييرات به وجود آمده در بافت هاي شهري نسبت به حومه جست وجوكرد

با اين ايده و رويكرد جايگاه مصالح به كار رفته در ساختمان ها ، ش رو سعي دارددر اين راستا نوشتار پي

و فضاهاي باز شهري اقليم گرم وخشك را (با مطالعه موردي درباره شهر يزد) از لحاظ تاثير ويژگي هاي 

  :حرارتي آنها بر شرايط آب و هوايي خرداقليم اين فضاها به ترتيب زير واكاوي نمايد

 . اماثير تابش خورشيد بر اجسبررسي ت -

مقايسه خواص گرمايي مصالح و جنسيت هاي مختلف در برابر تابش خورشيد و متعاقبا مقايسه انها در  -

  )و محسوساتي مثل گياهان. . . سنگ و، (مصالح متنوعي مثل آسفالت. ايجاد خرد اقليم هاي متفاوت

هايي كه درفرايند طراحي معماري فضاي باز شهري نهايتا جمع بندي مطالب و دستيابي به رهنمود  و -

رهنمودها واحكامي درجهت انتخاب . (طراحي حجم ونماي ساختمان وكفسازي ها)مدنظر قرار گيرد

حداقل در سطوح ، مصالح مناسب (از لحاظ ويژگي هاي حرارتي) و اجتناب از مصالح رايج نامناسب

وان عاملي چند منظوره در كنترل شرايط آب و گسترده و پيشنهاد استفاده از پوشش گياهي به عن

 . هوايي خرداقليم فضاهاي باز شهري

از ، با استفاده از مطالعات كتابخانه اي وبخشي، اطالعات موردنياز الزم به ذكراست دراين مقاله قسمتي از

زه در ضمن اينكه تحقيق از حو. تحليل الزم انجام مي گيرد، طريق تحقيقات ميداني جمع آوري شده

چنانچه درمواردي از نتايج علمي وتحقيقاتي ، صرفا معماري به يك حوزه ميان رشته اي سوق پيدا كرده

 . اين حوزه ها استفاده مي شود
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 شهر هاي ادراك حسي و مصالح ساختماني در ارتباط جنبه

 

1فرشته نويدي مجد
 

 

 

هاي حسي و ادراكي  جنس مصالح ساختماني به كار رفته در شهر اعم از بناها و مكانها را از جنبه، انسان

مصالح ساختماني . اين حس و ادراك تنها به حس بينايي انسان محدود نميشود. طور توأمان درمييابد به

، سنگيني و سبكي، مانند نرمي و زبري، حواس انساني به كار رفته در بناها و مكانها از ديدگاه ديگر

ي بويايي و شنوايي و چشايي نيز براي انسان حائز  خاطره، اندوه و شادي، احساس ترس و آرامش

از اينرو مصالح ساختماني تنها از جنبهي بينايي محض حائز اهميت نبوده بلكه از جنبه . اهميت است

سطح . طريق بينايي به ادراك درميآيند نيز حائز اهميت است ديگر حواس و القاي ديگر حسها كه از

بلكه چشم از راه ، چيزهايي نيستند كه تنها به چشم ميآيند، و يا مضرس و متخلخل، صيقلي و شفاف

هاي حسي  بدين ترتيب مصالح ساختماني از جنبه. ديگر تجربه حسي كه المسه باشد آن را درك ميكند

توجه در به كارگيري مصالحي كه موجب تقابل و يا تعارض و سردرگمي . و ادراكي حائز اهميت هستند

در ايجاد مطلوبيت در فضاهاي شهري نقشي ، ها و تجارب حواس نگردد در حواس انساني و خاطره

هاي حسي مصالح ميتواند احساسات  برهمكنش حواس انساني در درك جنبه. تعيين كننده دارد

 . مكان و يا انس و دلسپاري به مكان است در انسان به وجود آورد متفاوتي را كه هراس و دلزدگي از

نوشتار حاضر با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه ارتقاي كيفيت فضاهاي عمومي شهر تهران و با 

براي بسط موضوع پس از معرفي ديدگاهها و رويكردهاي . ديدگاهي پديدارشناسانه صورت گرفته است

 . عيني حاصل از برداشتهاي ميداني شهر تهران تكيه ميكندبر مصداقهاي ، نظري

ي ادراك  نتيجه پژوهش به اين نكته ميپردازد كه مصالح ساختماني در بناها و مكانهاي شهري از جنبه

ميتواند نقشي بسيار تأثيرگذار در ايجاد مطلوبيت ، ي انساني حسي و تأثيرات آن بر حواس پنجگانه

گوناگون آن؛ و خالف آن ايجاد تأثيرات نامطلوب بر حواس انساني داشته  فضاهاي شهري و جذابيتهاي

 . باشد
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 جايگاه مصالح جديد در فرايند باززنده سازي و هويت دهي به حسينيه نوگاباد نايين

 1هاله واحدي الريجاني

در جايي كه اين هويت با تاريخ . هويت يك شهر در گروي نزديكي با خاطرات جمعي آن شهر است

نقش خاطرات جمعي كه فصل مشترك تصور شهروندان است بيشتر مي شود و نمود ، پيوند مي يابد

اجتماعي و سياسي در ، فرهنگي، عوامل زيادي از جمله تغييرات شديد كالبدي. قوي تري پيدا مي كند

در كمرنگ شدن يا از دست رفتن بسياري از خاطرات جمعي شهروندان در سالهاي اخير نقش ، نايين

فضاهاي ، براي باززنده سازي فضاي كالبدي و ايجاد پيوند ميان خاطرات نسل ها. عمده اي داشته است

موعه محالت تعريف خود را از مج، در شهرسازي گذشته نائين. شهري اهميت بسيار زيادي مي يابند

برجسته ترين عناصر مركز محالت ميادين هستند ؛ مياديني كه به شكل . هاي مركز محله مي گيرند

كه متاسفانه نقل مكان ساكنين از . صحن مسجد و به صورت حسينيه تعريف مي شوند، تقاطع دو راسته

 17امروزه تنها  خانوار هم مي رسيد ولي 200محله نوگاباد ( به گفته ي ساكنين در زمان هاي قديم به 

در كمرنگ شدن نقش اين ميادين و تنها ، به قسمت هاي جديد شهر. خانوار در آن ساكن هستند

چنانكه حسينيه نو گاباد در . استفاده آنها در ايام سوگواري و يا به عنوان گذر تاثير زيادي داشته است

به مرور زمان جهت برگذاري  قسمت روباز براي خريد و فروش و تجمع اهالي محل بوده است كه، قديم

مراسم وآئين هاي ديني تغيير يافته است و برپايي مراسم عزاداري در ايام محرم و صفر و رمضان در اين 

و اين سوال وجود دارد كه آيا باززنده سازي يك فضاي مذهبي كه در هويت دهي . مكان صورت ميگيرد

نيازهاي امروز ساكنين آن نيز مي تواند نقش داشته به محله قديم تاثير داشته در باززنده سازي محله و 

باشد ؟ و چه مقدار مصالح ميتواند در فرايند باززنده سازي چهره ي جديد اين فضاي مذهبي تاثير گذار 

نقش مصالح نو و مدرن را در اين ، باشد؟ در اين مقاله تالش شده تا با شناسايي نيازهاي امروز ساكنين

كه در نتيجه اين تحقيقات با توجه به شكل خيمه هاي عزاداري وهماهنگي . باززنده سازي بررسي شود

با حسينيه نوگاباد در مركز محله بيشترين توجه اين مقاله برروي استفاده از سازه هاي چادري در 

 . باززنده سازي محله نوگاباد مي باشد

 

 

 

 باززنده سازي ، سازه هاي چادري، هويت، : حسينيه نوگاباد واژگان كليدي

                                                           
  haleh.vahedi@gmail.com كارشناس ارشد مرمت بنا   ١
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 مصالح كفسازي و مبلمان شهري از جنبه ساخت و تأثيرات بصري

 1نسيم حسني ميانرودي

 

در فضاي ميان بناها و ساختمانهاي كوچك و بزرگ اعم از مسكوني و تجاري و ، فضاهاي شهري همگاني

در  نقش عنصر مكمل شهري را در زندگي شهري شهروندان، و بناهاي خدماتي و فرهنگي، مختلط

كفسازي و مبلمان شهري كه از مهمترين عناصر . بيرون از محل سكونت و فعاليت كاري ايفا ميكنند

ي عناصري را تشكيل ميدهند كه  مجموعه، بصري و ادراكي فضاهاي شهري براي شهروندان هستند

نشانگر  ي بين آنها ارتباط زنده و پوياي بين شهروندان را در فضاهاي شهري سازمان ميدهند و رابطه

 . همانا جريان حيات و روح زنده يك شهر است

، هنر طراحان شهري در اين عرصه تنها ارائه طرحهاي متفاوت و متعدد و متكثر براي اين عناصر نيست

بلكه پيشاپيش درك صحيح و روشن تمامي اين عناصر با فرهنگ و زيست بوم جماعات انساني در 

به اين ترتيب جنس مصالحي كه براي اين . در آن جاي گيرندمنطقه شهري است كه ميبايد اين عناصر 

ي زنده و پويا بين شهروندان ميسازد و  ترين سيماي شهر را در رابطه دسته از عناصر شهري كه همگاني

 . داراي بيشترين اهميت است، مانايي و ماندگاري آن در اين فضاها را موجب ميشوند

طور عام نگرشي پديدارشناختي را پي ميگيرد كه نتيجه محور شناسي مقاله به  اي روش رويكرد پايه

ديدگاهها و رويكرد نظري و عملي ، بدواً تعريف موضوع مقاله، روششناسي انجام كار. است تا فرضيه محور

تكيه بر مصداقهاي عيني و برداشتهاي ميداني ، بررسي و تشريح محدوده موضوع مقاله، مرتبط با موضوع

در اين . گيري قرار ميگيرد ان و نهايتاً دستاورد مطالعات است كه مورد نتيجهگسترده در شهر تهر

ه عنوان يكي از كاربردي ترين روشها در حوزه طراحي شهري بهره بپژوهش از روش طراحي مكان پرداز 

طرح مطالعات ارتقاء ”هاي موردي اين مقاله با توجه به مطالعات مرحله اول  نمونه. گرفته شده است

، توسط سازمان زيباسازي شهر تهران و مهندسان مشاور مانيستار پارسه "فضاهاي شهري تهران كيفيت

 . در نظر گرفته شده اند

نتايج حاصل از اين پژوهش بر توجه طراحان به بهره گيري از مصالح بومي و همساز با اقليم تاكيد مي 

باشند كه مصالح ميبايد از چنان  شود طراحان بايد در انتخاب نوع مصالح به اين نكته توجه داشته

انطباقي با شرايط محيطي و اقليمي و فرهنگي برخوردار باشد كه موجب ناپايداري در شكل فضا و مكان 

 . به دليل فرسودگي و عمر كوتاه يا ناسازگاري با اقليم نشود

 

 

شرايط  انطباق با، جنس مصالح، ادراك فضاهاي شهري، كفسازي و مبلمان شهري :واژگان كليدي

 روش مكان پرداز، محيطي و اقليمي و فرهنگي

                                                           
١
كارشناس شهرسازي مهندسين مشاور مانيستار پارسه ، ريزي شهري كارشناس ارشد برنامه 

Nasim_hasani2002@yahoo.com  
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 بررسي و تحليل سير تحول نسبت فرم و مصالح در معماري معاصر

 

 2پدرام جهانيان، 1شريفيانمحمدامين 

 

. آنچه معماري را بيان ميكند فرمي است كه توسط مصالحي خاص پديد آمده است، در نگاه نخستين
كنندهاي در تعريف فرم معماري  نقش تعيين، كارگيري آنها نيز شيوه بهويژگيهاي ذاتي مواد و مصالح و 

هر ماده . ي مواد و مصالح نقش خود را ايفا ميكنند وسيله چنانكه ميتوان گفت كه فرمها به، دارند
اين بدان . خواص ويژهاي دارد، پذيري دربردارنده توان بالقوه ساختاري خاص خود است و از نظر فرم

برخي فرمهاي حجمي و فضايي ، اي فرم خاص خود را ميطلبد و از سوي ديگر هر مادهمعني است كه 
با هدف تببين و تحليل نسبت مصالح و فرم بر روي منتخبي ، پژوهش حاضر. خاص را نيز مطرح ميسازد

به صورت كيفي و با روش ، هاي موردي ي نمونه به مثابه، از آثار معماري معاصر در سرتاسر جهان
مدارك و ، اسناد، اي و اينترنتي و استفاده از منابع مطالعاتي كتابخانه )تحليلي (تحليل محتوا-توصيفي
نتايج حاصل از اين پژوهش بيان ميدارد . ها انجام گرفته است به عنوان روشهاي گردآوري داده، تصاوير

كارگيري مصالح جديد كه پس از تحوالت تكنولوژيكي دوران انقالب صنعتي در اروپا و شناخت و به 
به اين ترتيب . وجود آمد سازي به امكانات جديد در ساختمان. . . فوالد و، بتن مسلح، شيشه، نظير آهن

طراحي انواع مختلف ، مصالح جديد. نقش اصلي را در شكلبخشي به ساختمان برعهده گرفتند، مصالح
روياهاي ، ميساخت كه به دنبال آن ها و به كارگيري روشها و فنآوريهاي نوينِ ساخت را ممكن سازه

مصالح عالوه بر توانمندسازي . طراحان براي اجراي انواع فرمهاي پيچيده و خاص معماري محقق شد
توانمندسازي كاربردي خاصي هم دارد كه به ، ها و احجام خاصي را ايجاب مي كند سازهاي كه شكل

، نتايج پژوهش بيان ميدارد كه مصالح همچنين. نحوهي سواركردن و شكل اتصاالت آن مربوط ميشود
هاي  از توانمندسازي نماسازي نيز برخوردار است كه بر كيفيت، عالوه بر تاثير در تسهيل ساخت فرمها

 . ماهيت آنها را دگرگون ميسازد، شناختي فرمهاي معماري تاثير گذاشته و بدين طريق زيبايي

 

 

 مصالح در معماري معاصر، فرم و مصالحنسبت ، : جايگاه مصالح در معماريواژگان كليدي

                                                           
١
  sharifian.amin@yahoo.com دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي معماري، التحصيل معماري فارغ 

٢
 دانشگاه آزاداسالمي واحدعلوم وتحقيقات همدان، دانشكده هنر و معماري، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري 

pedramjahanian@yahoo.com  
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 حس مصالح و تاثير آن بر حس فضا

 

 2مهدي حمزه نژاد، 1سعيد فرزانه

 

هيچ معماري بدون مصالح ومواد شكل نمي گيرد اما . معماري متشكل ازدو بعدمادي وفرامادي است
تكيه بر ذات متافيزيكي خود مصالح با . تاثير متقابل مصالح ومعماري بريكديگر فراترازتاثيرات مادي است

ايا ميتواند بر ، ايا مي توانند برجنبه فرامادي معماري نيز تاثيرگذار باشد و به تبع آن معماري نيز بلعكس
، ويژگي هايي همچون جنس. ويژگي هاي موردنياز مصالح موثر باشد، كيفيت و چگونگي شكل گيري

به نوع ، رپذيري مصالح و فضاي معماري بستگيامكان تاثيرگذاري و تاثي. شكل واندازه، بافت، رنگ
 . دراستفاده از مصالح درمعماري و بناهاي متفاوت دارد، شناخت معمار

به عبارت ديگر ممكن . شناخت فرا فيزيكي (متافيزيكي) مصالح مي باشد، يكي از راههاي اين شناخت
پس مي . اه انسان اثرگذار باشداست مصالح در درون خود داراي ذات باشد و اين ذات مصالح در ناخودآگ

توان اين امكان را نيز بررسي كرد كه همانطور كه ممكن است استفاده از يك مصالح خاص كه در يك 
، فضاي عملكردي وحسي متناسب با آن مصالح ياعث غناي آن فضا ي معماري وكل معماري گردد

يكي دريك فضا مي تواند به افول بالعكس استفاده نابجا از يك مصالح نامناسب از نظر حسي ومتافيز
 . وضعف يك معماري بيانجامد

هر چه يك معمار نسبت به خواص فيزيكي وفرا فيزيكي (متا فيزيكي) يك ماده ديدگاه ودانش جامع 
از مصالح ، با توجه به خصوصيات مورد انتظار آن فضا تري داشته باشد مي تواند در فضاي خلق شده

 . استفاده كندمناسب و در شأن و منزلت آن 
 

 

 

 

 

 

 

 حس فضا ، فضا، معماري، حس مصالح، مصالح :واژگان كليدي

١
د دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) مشه اسالمي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري 

saeid.farzaneh.arch@gmail.com 
2
  hamzenejad@iust.ac.ir   ايران علمي دانشگاه علم و صنعت هيأتاستاديار و عضو ، دكتري معماري  
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 بررسي شاخص هاي موثر بر انتخاب مصالح ساختماني

و اولويت بندي آنها توسط گروه هاي دخيل   

 
 2غزال محمدزاده، 1محمود منتظرالحجت

 

اختيار گروه هاي دخيل مصالح ساختماني يكي از عناصر جداره هاي شهري است كه انتخاب آن در 
شهروندان ، كارشناسان و مسئولين شهري. است. . . فني و، فرهنگي، اجتماعي، متعدد و عوامل اقتصادي

و سازندگان گروه هاي اصلي تصميم گير در حوزه مصالح ساختماني هستند كه هر يك با اولويت هاي 
تا چند دهه پيش در ايران مصالح . نندمتفاوتي مصالح ساختماني را انتخاب و از آن بهره برداري مي ك

داراي چنين تنوعي . . . دات وحجم كمتر وار، ساختماني به دليل سرعت پائين تر پيشرفت تكنولوژي
شكاف ، تعدد تصميم گيران. نبود و لذا شكاف بين اولويت بندي گروه هاي فوق الذكر نيز كمتر بود

اعث بي نظمي و عدم يكپارچگي فضاهاي شهري و ب، موجود و نبود گفتمان متقابل بين اين گروه ها
، همچنين دست نيافتن به مقصود نهايي همگان كه بهبود محيط زندگي و پاسخدهندگي اقتصادي است

شناخت صحيح رويكردهاي اتخاذ شده براي انتخاب مصالح توسط هر يك از اين گروه ها به . مي شود
اده از روش برداشت ميداني و پرسشگري به دنبال اين مقاله با استف. درك بستر طراحي كمك مي كند

شناخت اولويت هاي هر كدام از گروه هاي فوق الذكر بوده تا بتوان از آن طريق به زباني مشترك بين 
، متخصص و سازنده دست يابد كه كاهش مشكالت استفاده از مصالح همچون اغتشاش بصري، شهروند

نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه دوزاده شاخص . ستاصل آن اح. . .  عدم مرغوبيت و، بي نظمي
در اين بين شاخص زيبايي وجه مشترك نگاه . وجود دارد كه اولويت بندي براساس آن انجام مي پذيرد

اين سه گروه در انتخاب مصالح ساختماني و چهار عامل مرتبط با مسائل زيست محيطي(عايق صوت و 
 . اثير بر آسايش حرارتي و عواقب زيست محيطي)وجه تمايز آنهاستت، مقاومت در مقابل حريق، حرارات

 

 

 

 

شاخص هاي انتخاب مصالح، اولويت، مصالح ساختماني: واژگان كليدي

                                                           
١
 m.hodjat@gmail.comكارشناس معماري و كارشناس ارشد طراحي شهري  

٢
 Ghazal_mohamadzade@yahoo.comكارشناس شهرسازي و كارشناس ارشد طراحي شهري 



 

 

  



 

  

مصالح و تكنيك هاي ساخت نوين 
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 ) در كاهش مصرف انرژي در ساختمانPCMsمصالح تغيير فازي (بررسي تأثير استفاده از 

 

 3سيد حسين موسوي، 2سيد باقر حسيني، 1احمد اخالصي
 
 
 

مصالح هوشمند ، گيرند كار مي ها را به يابند يا حتي آن مي  مصالحي كه با شرايط بيروني رايج انطباق
توان به  يابد كه از آن جمله مي افزايش مي استفاده از اين مصالح در معماري روز به روز. شوند ناميده مي

كار  ) اشاره كرد كه به اصطالح گرماي نهان را بهPhase Change Materialsمصالح تغيير فازي (
، و در انجام چنين كاري، مثالً از جامد به مايع، گرماي نهان عبارت است از تغيير فاز يك ماده. برند مي

نمائيم زيرا دماي ماده در طول اين فرآيند  را گرماي نهان مي ما آن. ژيتغيير از جذب انرژي به انتشار انر
توانند  فعال نموده و مي، بنابراين اين مصالح توده گرمايي را كه وجود خارجي ندارد. كند تغيير نمي

دهد كه استفاده از  اين موضوع وقتي اهميت خود را نشان مي. تغييرات محيط داخلي را متعادل نمايند
) به عنوان يكي از Zero Energy Buildingsهاي با انرژي صفر ( صالح مارا در رسيدن به ساختماناين م

ها ميزان انرژي توليدشده با مصرف  هايي كه در آن ساختمان. برد گامي به جلو مي، اركان معماري پايدار
 . رسد آن به تعادل مي

هاي ذخيره انرژي حرارتي  ي در سيستمتحقيق حاضر با هدف تشريح چگونگي كاربرد مصالح تغيير فاز
هاي نظري و عملي  با مروري بر تحقيقات انجام گرفته در زمينه تئوري، بر اين اساس. انجام شده است

به معرفي انواع مختلف اين مصالح و معيارهاي حاكم بر ، ها در عناصر ساختمانيPCMدرباره استفاده از 
دهد كه  اين مقاله نشان مي. ساختمان پرداخته شده است ها در هاي استفاده از آن انتخاب و تكنيك

توانايي بااليي در كاهش مصرف انرژي در رسيدن به شرايط آسايش  PCMهاي ساخته شده با  سيستم
 . باشند حرارتي در ساختمان را دارار مي

 

 

 

 

 

 

 گرماي نهان، مصرف انرژي، مصالح تغيير فازي، مصالح هوشمند: واژگان كليدي
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 بازخواني سيستم هاي گرمايش خورشيدي با استفاده از نانو مصالح

 2شايسته نامور، 1محمدحسين آيت اللهي

 

 

هدف همه سيستم هاي گرمايش خورشيدي ذخيره سازي گرما توسط مصالح ساختماني و رها سازي آن 
هايي را در از طرفي تحقق چنين امري محدوديت . در زمانهايي است كه تابش خورشيد وجود ندارد

مصالح جديد و فناوري هاي نوين همواره باعث ارتقا اين سيستم ها . خلق فضاهاي معماري ايجاد ميكند
نانو مصالح نيز به . در جهت رسيدن به حداكثر آسايش و بهينه نمودن انرژي در ساختمان شده اند

هدف اين . ايفا نمايد مي تواند نقش مهمي در اين امر، عنوان يكي از جديدترين فناوري هاي روز 
به اين . پژوهش معرفي فناوري نانو و بازخواني آن در معماري سيستم هاي گرمايش خورشيدي است

ابتدا اصول كلي حاكم بر ، تحليلي و گردآوري اسنادي اطالعات -منظور در اين تحقيق با روش توصيفي
انو را مطالعه و سپس چگونگي سيستم هاي گرمايش خورشيدي فعلي و دستاوردهاي مرتبط با فناوري ن

در نهايت . تطابق اين دستاوردها با مباني طراحي سيستم هاي گرمايش خورشيدي بررسي مي شود
استفاده از اين فناوري به عنوان پاسخي بهينه در جهت رسيدن به آسايش محيطي با توجه به اهداف 

 . سيستم هاي گرمايش خورشيدي معرفي و پيشنهاد ميگردد
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 مديريت زيست محيطي در معماري با استفاده از مصالح نوين(وينيل)

 2سارا زين العابدين زاده، 1سمانه زين العابدين زاده

 

گذشته شكل وكاركردي بسترها وظاهري ازمعماري روبروست كه نسبت به ، مصالح، بشرامروزه بامواد

به همين دليل نگاه  دوران جديدي اززندگي خودشده و همچنين او امروزه وارد بسيارمتفاوت دارد

عامل باعث تالش هاوبه تبع  جديدي به حفظ محيط زيست وصرفه جويي درمصرف انرژي دارد اين دو

از طرفي  و، جب گشته استمو وافزايش امكانات فناورانه را، آن پيشرفتهاي جديدي درمهندسي موادشده

براي آنان فراهم ساخته  فرصتهاي جديدي را، اين تغييرات بدليل آزادي هايي كه به طراحان مي دهد

ميان خيل انبوه  شرايط ويژه از نيازهاو مصالح مي توان متناسب با امروزه باتوجه به تنوع موادو. است

 . اده قراردادو مورد استف انتخاب نمود مصالح گزينه مناسب را موادو

درحوزه  و، اين پژوهش درحوزه محيط زيست به دنبال واكاوي تاثيرمصالح نوين درحفظ محيط زيست

وزن سازه به  طراحي وساخت پروژه هاي عمراني به دنبال بررسي تاثير استفاده از اين مصالح دركاهش

باعنوان وينيل  ح جديداستفاده ازمصال ازاين رو. نيروي زلزله است پايداري بهتر دربرابر منظور

سازي دوام قابل قبولي  بكاررفته درساختمان زيرا وينيل درمقايسه باسايرمواد بسيارتاثيرگذارمي باشد

جهت دستيابي به آثاري مطلوب وهماهنگ بامحيط زيست  كاربست صحيح وعلمي آن مي تواند. دارد

، وينيل به دست مي آيد جديدي كه ازتركيبات . ي كلي معماري رادگرگون سازد چهره بسيارموثرباشدو

. چوب شوند امكان عرضه سازه هاي جديدي رامي دهدكه مي توانند دربسياري از مواردجايگزين فلزو

مسائلي چون كم كردن استفاده  آينده مهندسي مواد درتوضيح بيشتربايدگفت كه دغدغه امروزو

درنتيجه سالمت . ويي درانرژي استبرگشت پذيري مصالح وصرفه ج، پايداري وچرخه حيات، ازمصالح

، سالم تامين مي كند زندگي پاكيزه و محيط كارو، ايمن شرايط كاري راحت و، نيز عمومي جامعه را

، استفاده ازمحيط شهري به طورمنعطف، انعطاف پذيري درساخت وساز، ضمن اينكه صنعتي شدن

به لحاظ اقتصادي نيزتوجيه  ساخت سريعترعالوه برتاثيرات زيست محيطي و توليد، توسعه كيفي

 . پذيرمي باشد
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مصالح رايج و مصالح سبز، ارزيابي مصالح سنتي  

 هاي شهر اصفهاندر تامين آسايش حرارتي داخلي ساختمان 

 

 3ابرقويي فاطمه اكرمي، 2محمود عزيزي، 1فرشاد نصراللهي

 
 

اين دگرگوني از . با پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن شهرها ساختار ساختمانها نيز دگرگون شدند

كيفيت زندگي و آسايش حرارتي كاربران را دستخوش ، روش هاي ساخت تا نوع مصالح مورد استفاده

آنها با تامين نياز گرمايش و ناهمخواني ميان مصالح استفاده شده و ضخامت . تغييراتي كرده است

مقاله حاضر سعي . سرمايش ساختمانها يكي از معضالتي است كه ساختمانهاي امروز را تهديد ميكند

ي آزمايشي در  دارد رفتار حرارتي مصالح ساختماني مختلف رايج از زمانهاي گذشته تاكنون را در نمونه

مصالح رايج ساختماني و ، ار حرارتي مصالح سنتياين مطالعه رفت. اقليم اصفهان مورد بررسي قرار دهد

در نمونه موردي پيشنهاد شده مورد  DesignBuilder افزار مصالح سبز را از طريق شبيه سازي با نرم

تاثيري كه هريك از مصالح بر ميزان تقاضاي انرژي سرمايش گرمايش داخلي در . بررسي قرار ميدهد

از مقايسه اين . با يكديگر مقايسه و مورد ارزيابي قرار ميگيرد، طي فصول گرم و سرد نمونه موردي دارد

ليل و حت. نتايج نمودارهايي بدست آمد كه شرايط استفاده از هر يك از اين مصالح را روشن ميسازد

 . هريك از اين مصالح ارائه ميكند به كارگيري ارزيابي نتايج و نمودارها رهنمودهايي براي 
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 ساخت بوم محور يا ساخت طبيعي

 بررسي سيستماتيك تكتونيكي پوسته ها در ساخت بوم محور و طبيعي 

 

2ليال نجفي، 1احمد اخالصي
 

 

 

گشتن روزافزون مباحث مطرحمحيطي و نيز در سال هاي اخير و به دنبال حادتر شدن مشكالت زيست

هاي جهت يافتن راه حل، اتكابه عنوان منبع قابل، دو مرجع به شكل موازي، مرتبط با معماري پايدار

 . اند؛ طبيعت و معماري بوميپايدار مورداقبال قرار گرفته

مستقيم به توان به جاي مراجعه هاي مستخرج از اين دو مرجع همگرا هستند؟ آيا ميحلاما آيا راه

اطميناني از طبيعت رجوع ها به معماري بومي به عنوان ترجمان معمارانه قابلطبيعت براي يافتن پاسخ

 نمود؟

دوك و ها حداقل تا دوران پيش از مدرن و مباحث لوها كه در حيطه نظر ردپاي آنپاسخ اين پرسش

تواند بسيار مهم و شايان توجه يز ميعالوه بر اهميت نظري از لحاظ عملي ن، راسكين قابل بازيابي است

 . حل هاي كارا در زماني كوتاه تر بيانجامدمحسوب شود و به هدايت معماري جهت يافت راه

معماري بومي و (ها به بررسي و مقايسه دو پديدار فوقدر اين مقاله با مبنا قرار دادن تئوري سيستم

پرداخته خواهد شد و با توجه به  -ن اصلي سيستمبه عنوان يكي از چهار رك –از جنبه كالبدي  )طبيعت

، نقش و اهميت منحصر به فرد نقاط مرزي هر سيستم در تعريف و تنظيم رابطه آن با محيط پيرامون

تا از اين ، تمركز بررسي ها بر روي جنبه هاي فيزيكي پوسته هاي اين سيستم ها قرار خواهدگرفت

 -به عنوان ملموس ترين جز كالبد -ح و ساختار تكتونيكيرهگذر و با بررسي پوسته ها از منظر مصال

مزايا و دشواري هاي ارجاع به هر سيستم و نيز ميزان ، هاي دو سيستم تشريحها و شباهتتفاوت

در ، همگرايي و واگرايي راهكارهاي مستخرج از هريك معين و پوشايي و كارايي هر مجموعه پاسخ

 . محك زده شود، ارتباط با دغدغه هاي معماري امروز
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 بهبود برخي از خواص مكانيكي گچ با استفاده از پارچه هاي شبكه اي

 

 3مسعود زيني، 2محسن هاديزاده، 1اعظم سليميان

 

 

سازي  از آن در صنعت ساختمانهاي اخير استفاده از الياف شيشه و محصوالت توليد شده  در دهه

هاي شبكهاي براي ساخت قطعات سيماني  در كشورهاي مختلف از پارچه، بسيار رونق يافته است

ترين  گچ به عنوان يكي از متداول. مسلحشده و همچنين تقويت و بازسازي مصالح بتني استفاده ميشود

مقاومت كششي و ، شكنندگي مصالح براي پوشش ديوارهاي داخلي داراي معايبي از قبيل خاصيت

ميزان ايجاد و گسترش تركهاي ، از اينرو اگر بتوان با به كارگيري مواد مناسبي، خمشي پايين ميباشد

. ي گچ خواهد داشت تاثير مستقيمي بر بهبود و دوام و افزايش عمر اليه، سطحي را در گچ محدود كرد

 ر مقاومت خمشي و كششي گچ و ميزان تركهاي شبكهاي ب اين مقاله به بررسي تاثير كاربرد پارچه

نمونه ساخته شده است و آزمونهاي  48براي اين منظور . ي آن پرداخته است خوردگي سطحي اليه

نشانگر تاثير قابل ، ها انجام شد و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري خمشي و كششي روي نمونه

 . توجه پارچه در بهبود خواص مكانيكي گچ ميباشد
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 پايداري با رويكرد بهره گيري از غير مصالح در جايگاه مصالح

 

 2مرتضي اربابي قلعه نويي، 1محمد اكبري فخر

 

 

دغدغه هاي  فضا و زمان از، مصالح، امروزه مسائل پيرامون معماري پايدار با توجه به محدوديت هزينه

بازيافت مصالح هميشه در راستاي معماري پايدار . اصلي معماران و مديران ارشد شهري به شمار مي آيد

مورد توجه قرار گرفته است و تالش بر آن بوده كه از مصالح تجديد پذير استفاده شود تا دوباره به 

افت و معماري پايدار را از زاويه ديگر در مقاله ذيل سعي بر آن بوده تا موضوع بازي. چرخه توليد بازگردند

. مورد بررسي قرار دهيم و باتوجه به مباني اصلي آن به تعريف مفهوم جديدي به نام غير مصالح بپردازيم

اما در . غير مصالح در واقع مفهومي است از هرآنچه كه مي تواند به عنوان مصالح در ساخت به كار رود

براي آشنايي بهتر با اين موضوع بايد به توضيح دو . ده نمي شودنگاه اول به عنوان مصالح ساخت دي

. معماري و اقتصادي بپردازيم، نحوه استفاده از آن و كيفيت و كميت زيست محيطي، نمونه غير مصالح

اميدواريم تعريف غير مصالح پاسخي به سواالت امروز معماري باشد و در چارچوب رشد مصالح معماري 

 . مورد مطالعه قرارگيرد تا روزي غير مصالح جايگاه خود را در بين مصالح پيدا كند و محيط زيست پايدار
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 تاثير كيفيت مصالح جديد در صرفه جوئي انرژي و پايداري زيست محيطي

با بررسي نمونه موردي اي تي اف اي   

 

 2ميالد الفت، 1ضرغامياسماعيل 

  

امروزه مبحث صرفه جويي در انرژي ابنيه و سازگاري با محيط زيست به يك چالش مهم در دنياي 

اين در حاليست كه نقش مصالح پليمري را به عنوان مصالح جديد در اين ميان نمي . تبديل شده است

به نظر . ظرفيت هاي باال و مناسبي استاي تي اف اي به عنوان مصالحي نوين داراي . توان ناديده گرفت

مي رسد از لحاظ كيفيت هاي ذاتي خود مصالح و قابليت تركيب فيزيكي و شيميائي قابل بررسي و 

درحاليكه هنوز در عرصه تحقيق و كاربرد كمتر مورد توجه قرار گرفته است و در رابطه با . توجه هستند

اين مصالح كه در . قابل پژوهش وتفحص است ديمباحث پايداري و زير ساختي و ترويجي و كاربر

مقايسه و تقابل با شيشه قرار مي گيرد و داراي مزيت هايي از لحاظ صرفه جويي در مصرف انرژي و 

كاهش اثر گلخانه اي و كاهش هزينه هاي اقتصادي و سازگاري با محيط زيست فرا تر از آن عمل مي 

 . كند

، سايه اندازي، وه عكس العمل آن در مقابل تابش خورشيديدر اين پژوهش مشخصات اي تي اف اي نح

و همچنين مقاومت ضرايب انتقال حرارتي آن به صورت مقايسه اي با شيشه  بحث انرژي نشان داده شده

خصوصيات آن با اهداف و اصول  و سازگاري. و ساير خواص شيميايي آن مورد بررسي قرار مي گيرد

 . پايداري تبيين مي گردد

با بررسي نمونه موردي مركز و  محتوا بوده تحليل -تحقيق بكار رفته از نوع مطالعه اسناديروش 

سعي در به تصوير ، تفريحي خان شاتير در قزاقستان به عنوان يك نمونه پروژه با رويكرد پايداري

 . كشيدن چگونگي رابطه اين مصالح با اهداف توسعه پايدار شده است

ن مي دهند كه اين مصالح هم مي تواند نور خورشيد را با توجه به نوع يافته هاي اين پژوهش نشا 

كاربري و شرايط مختلف ساختماني عبور داده و هم مقدار مجاز ورود اشعه فرابنفش به داخل فضا را نيز 

در اين ميان بحث صرفه جويي اقتصادي و سازگاري اين مصالح ساختماني با محيط زيست . كنترل كند

باشد كه آن را براي استفاده در پروژه هاي بزرگ ساختماني مناسب مي سازد بدون آنكه نيز مطرح مي 

 . به محيط زيست صدمه برساند
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es_zarghami@yahoo.com
  molfat88@gmail.comدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشجوي كارشناسي ارشد2
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 به نفع فرم، گذر از فيزيك

 . هاي خارجي بر عملكرد اقليمي آنها در پوسته بررسي تاثير چگونگي سازماندهي پارامتريك مصالح

 2الدين عنبري روزبهاني نظام، 1احمد اخالصي

 
هاي اصلي  يكي از دغدغه، هاي خارجي و نماهاي ساختماني چگونگي سازماندهي مصالح در پوسته

 ميتوان چنين ابراز نمود كه كمتر بخشي از، بر اين اساس. مطرح در طول تاريخ معماري بوده است
. بر ويژگيهاي عملكردي و بصري تاثيري توأمان داشته باشد، ساختمان را ميتوان يافت كه همانند نما

در حوزه ، مقاله حاضر با عنوان كلي گذر از فيزيك به نفع فرم در حقيقت به دو جنبه متفاوت اما مرتبط
  :مهندسي نما و معماري پايدار ميپردازد

 . اجزاء و عناصر پوستههاي خارجي در ارتقاء عملكرد اقليمي بنا اثير ويژگيهاي هندسي و فرمالِت -1

 . متناسب با زيباييشناسي دوران، ارتقاء ويژگيهاي بصري ساختمان -2

ميتوانند همانند يك عنصر تعديل ، به عنوان مرز ميان درون و بيرون بنا، پوسته هاي خارجي ساختمانها
وامل متعددي از جمله ويژگيهاي تكنيكي و فيزيكي بر درحاليكه ع، كننده شرايط محيطي عمل نمايند

نحوه چيدمان و مفصل بندي آنها نيز بر ، ساختار فرمي و كالبدي مصالح، شكلگيري نما مؤثر است
 . هاي بصري در دستگاههاي زيبايي شناسي مختلف تاثير بسزايي دارد افزايش و يا كاهش جاذبه

ميتواند فرم كلي پوسته را از حالت معين و غالبٍ ، احيبر مبناي اهداف طر، رويكردهاي پارامتريك
، در رويكرد طراحي پارامتريك. معمول خارج كرده و انعطاف الزم (كالبدي و عمكردي) را تامين نمايند

، در اين روش، يك مدل را تعريف ميكنند، اين ساختار و روابط هندسي است كه براساس قوانين معيني
رفتار ، متعاقبا تاثيرات ناشي از تغييرات آن در روند كار تسهيل شدهكنترل ساختار هندسي و 

متغييرهاي پارامتريك در راستاي شكل دهي به پوسته و پاسخگويي به شرايط محيطي قابل ارزيابي 
تحقيق حاضر با ارائه يك نمونه موردي و روش پژوهش شبيهسازي صورت پذيرفته و بر اساس . ميگردد

 . ايج حاصله اشاره مينمايداستدالل منطقي به نت
 

 

 

 

 

 معماري كاركرد محور، طراحي پارامتريك، مهندسي نما، پايداري محيطي :واژگان كليدي
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 ekhlassi@iust.ac.irاستاديار دانشگاه علم و صنعت ايران  

 nezam.roozbahani@gmail.comدانشجوي دكتري معماري دانشگاه علم و صنعت ايران  2



 

 

 

160

 

 تاثير مصالح شيشه اي در كاهش مصرف انرژي نور گير هاي ساختماني

 
 3زبيده بيات، 2نازنين نصرالهي، 1فرزانه رحيم

 
 
 

بخشي از پوسته خارجي يك بنا را تشكيل ، ارتباط هستندنورگيرهايي كه از يك جبهه با فضاي آزاد در 
از آنجا كه طراحي مناسب پوسته خارجي ساختمان مي تواند به ميزان زيادي در كاهش . مي دهند

مؤثر باشد؛ نقش نورگير ها به عنوان فضا هاي شيشه اي و گاه بدون ، ميزان مصرف انرژي ساختمان
در اين تحقيق كوشش شده است با بررسي انواع مصالح . شود از اهميت به سزايي برخوردار مي، حصار

شيشه اي مورد استفاده در نورگير ها راهكاري براي بهينه سازي اين فضا ها جهت كاهش ميزان مصرف 
. ارايه گردد، خصوصا در ماه هاي سرد سال، انرژي كلي ساختمان ها و بهبود شرايط آسايشي داخل بنا

در مرحله طراحي پيش از ساخت و نيز در طراحي هاي ترميمي ساختمان به اين راه كار ها مي تواند 
منظور بهبود عملكرد و باال بردن كيفت آسايش ساختمان در كنار كاهش هزينه هاي دوره بهره برداري 

براي اين منظور با استفاده از نرم افزار شبيه ساز يك ساختمان نمونه در اقليم تهران . به كار برده شوند
تحليل قرار گرفته است تا ميزان تأثير انواع شيشه هاي به كار رفته در نورگير ها با حالت مبناي  مورد

در نهايت با آناليز ، بهره گيري از نورگير باز و همچنين نورگير با شيشه تك جداره رايج مشخص گردد
. ك تعيين مي گرددنتايج بدست آمده از شبيه سازي مناسب ترين گزينه ها با ميزان تأثيرگذاري هر ي

طبقه بر روي پيلوت بوده و انواع شيشه هاي بررسي  4ساختمان مورد مطالعه يك آپارتمان مسكوني 
برنزي و سبز همچنين ، خاكستري، شده نيز شامل شيشه هاي تك جداره و دو جداره در چهار رنگ آبي

ط نرم افزار ديزاين بيلدر شبيه مي باشد كه توس. . . و، با برچسب انرژي پايين، شيشه هاي فوتو كروميك
 . شده است سازي

 
 

 

 

 

 

ديزاين بيلدر، نورگير، بهينه سازي، كاهش مصرف انرژي، اي همصالح شيش: واژگان كليدي

                                                           
  Kazhal_arch@yahoo.comتهران  ، معماريكارشناسي ارشد انرژي 1

2
  علمي دانشگاه ايالم هيأتعضو ، دكتري معماري 

3
 تهران، معماريكارشناسي ارشد انرژي 
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 بومي معماري بر تكيه با هبيتك ساختماني سيستم بررسي

 
2ديوكاليي جعفريان حامد، 1فخرآبادي حسني حسين محمد

 

 

 

 مصرف، اجراي ساختمان شده تمام هزينه افزايش، آن از ناشي هاي خرابي و بزرگ هاي زلزله وقوع

 هاي روش در اجراي ساختمان معايب از برخي. . . و ساختماني عمليات بودن بر زمان، انرژي باالي

 را كشور ساختمان صنعت در مصالح جديد و ها ساختار از استفاده به تمايل موجبات كه است سنتي

 مصالح آوردي بوم نظير سنتي هاي روش خصوصيات بارز از توان نمي، حال عين در. است آورده فراهم

 از استفاده راه در نكات اين به توجه. نمود پوشي آن چشم آشناي هويت و بومي معماري، ها تكنيك و
 آن پي در مقاله اين. است شده واقع غفلت مورد نظر به كه امري است جديد مصالح و ها تكنولوژي

 اين. بپردازد هبيتك عنوان تحت ساختماني سيستم معرفي به فوق گرفتن دغدغه نظر در با كه است

 و باد، زلزله برابر در مقاوم و دوام با و محكم هاي ساختمان ارائه براي اصل در سيستم ساختماني

 به صورت كه خشكه صورت به بتني پيوسته هم به هاي آجر از روش اين در. باشد مي سوزي آتش

 كه بوده و پرسرعت ارزان بسيار سيستم اين از استفاده با ساخت. شود مي استفاده شده تراز خودكار

 اين ساخت هاي روش مطالعه. كاهش دهد درصد 50 تا 30 را ساختمان متعارف هاي هزينه تواند مي

 اين كه است مواردي از ديگر ساختماني سيستم هاي با آن هاي ويژگي مقايسه و ساختماني سيستم

 . پردازد مي بدان مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خشت، بومي معماري، ساختماني نوين هاي سيستم، هبيتك :واژگان كليدي

                                                           
١
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٢
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 نقش مصالح هوشمند ساختمان در بهينه سازي مصرف انرژي

3فرشاد مرزبانپور،  2علي عاليي، 1حسن سجاد زاده
 

 

 

فراوان و در نتيجه ي آنها كاهش مقادير جهان پيرامون ما در تقابل با ورود ماشين و توليدات صنعتي 
به دنبال سيستم هاي نويني بوده تا بتواند عالوه بر پيشبرد فنآوري جهت رفاه و ، ذخيره منابع انرژي

معماري پايدار نيز به عنوان . آسايش بيشتر انسان به حفظ طبيعت و احياي مجدد منابع نيز بپردازد
قابله ي با اثرات سوء پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن در م، شاخه ي مهمي از معماري عصر حاضر

راهكارهايي را جهت كاهش آسيب رساني صنعت ساخت و ساز بر محيط زيست ارائه كرده و ، جوامع
بكار گرفتن ، الزمه ي دست يافتن به چنين بناهايي. بناهايي نوين و همساز با طبيعت را عرضه مي كند

د مصالح هوشمند و متريال هاي نويني است كه رفتار اكولوژيك ي تكنولوژي در راستاي تولي دوباره
و اين به معناي بكارگيري مصالحي است كه به  ساختمان را در جهت مديريت هوشمند انرژي پيش برد
با توجه به كاهش ذخاير انرژي بهره گيري از . بهترين شكل خود را با تغييرات محيطي تطبيق دهد

مصرف انرژي در ساختمان شوند از جمله اقدامات ضروري در عرصه  مصالح هوشمندي كه موجب كاهش
در اين نوشتار ابتدا به بيان مفاهيم معماري پايدار و مصالح هوشمند پرداخته و . ي ساختمان سازي است

با استفاده ، راهكارهايي را جهت رسيدن به اهداف معماري پايدار، سپس با معرفي مصالح هوشمند جديد
 . ح ارائه مي شودي از اين مصال

 

 

 

 

 

 

معماري پايدار ، مصالح هوشمند، كاهش مصرف انرژي، حفظ انرژي، پايدار :واژگان كليدي

١
  h.sajadzadeh@gmail.comعضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان ، دكتري معماري  
عضو هيئت علمي آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد كرمانشاه ، دانشجوي دكتري معماري  ٢

alia_archi@yahoo.com 
  farshadarchi@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه  ٣
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 سرد اقليم شناسايي مصالح نوين ساختماني و به كارگيري آن در معماري مدارس

 
 3دهقاني صهيب، 2محمدرضا بمانيان، 1نژاد محمدجواد مهدوي

 

 

 

توجه به طراحي اين فضا و در . فضاهاي عمومي در تمام دنيا محسوب مي شوديكي از مهمترين ، مدارس
دغدغه همه ، چه از لحاض كالبد فيزيكي آن و چه تاثير رواني فضاهاي ايجاد شده، كل فضاهاي آموزشي

تكنولوژي و فناوري هاي روزآمد امكانات جديدي در اختيار معماران و مهندسان قرار داده . معماران است
ه در اين ميان مواد و مصالح نوين به عنوان بخشي از اجزاي معماري بيشترين ارتباط را با است ك

افقي وسيع را ، شناسايي و كاربرد اين امكانات. كاربران فضاهاي معماري خصوصا فضاهاي آموزشي دارد
استفاده در پيش روي معماران و طراحان قرار مي دهد كه فضاهايي با كيفيت هاي متنوع و جديد براي 

 شوند مي گرفته كار به آن در كه اقليمي به بسته مصالحي نوع هر كاربرد همچنين. كنندگان ايجاد كنند
 نوين مصالح شد؛ مي انتخاب اقليم نوع به توجه با گذشته معماري در سنتي مصالح. بود خواهد سودمند

سواالت اصلي تحقيق اين . شوند گرفته كار به خاص اقليم در كه باشند بهينه توانند مي صورتي در نيز
مصالح نوين چه مشخصاتي دارند؟ چه فرصت ها و امكاناتي را پيش روي معماران قرار مي دهند؟  است:

(در اينجا اقليم سرد) به كار  و چگونه مي تواند در طراحي فضاهاي آموزشي در اقليم هاي گوناگون
تحليلي و راهكارهاي  -توصيفي تحقيقبه منظور پاسخ به سواالت پژوهش از روش . گرفته شوند؟

تركيبي براي بيان ويژگي هاي مصالح نوين و چگونگي استفاده از آنها و تحليل امكانات و موانع پيش 
 . استفاده شده است، روي طراحي جهت بهره گيري بهينه

 

 

 

 

 

 

 

اقليم سرد، فضاهاي آموزشي، پليمرها، مصالح هوشمند، نانوفناوري، مصالح نوين: واژگان كليدي
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 Mahdavinejad@modares.ac.irتهران، دانشگاه تربيت مدرس، استاديار دانشكده هنر و معماري 

٢
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 تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري، معماريارشد  دانشجوي كارشناسي 

sohaib.dehghani@gmail.com   



 

 

 

164

 

 ساختمان نوين صنعت در PMMA – ETFE - PTFE كاربرد پليمرهاي

 2رازي رستگار اميرعلي، 1ميكائيلي محمدرضا

 

 

 

 گرديده برابر چندين ساختمان صنعت در پليمرها نانو و پليمرها از استفاده و پيشرفت اخير دهه چند در

 جايگزيني موجب و است گشته برابر10 جهان در پليمترها نانو توليد گذشته دهه در كه نحوي به است

 نديده خود به پشرفتي معماري هنر ارتقاء با كه گرديد ساختماني مصالح بجاي پليمرها و پليمرها نانو

 كه اند داده پلميرها نانو و پليمرها به را خود جاي نوين ساختمانهاي در. . . و لوله، عايق، شيشه، اند بوده

 . بود خواهند تر مناسب بسيار انرژي مصرف لحاظ از هم و زيبايي لحاظ از هم

 لحاظ از كه است آورده فراهم را اي يكپارچه پوششهاي و گشته ها شيشه براي جايگزيني ETFE پليمر

 نيز را ترميم قابليت همچنين و بوده ها شيشه از تر مناسب بسيار عمر طول و دوام، بندي عايق، ثقلي

 . هستند دارا ها شيشه برخالف

 ولي ميشود گرفته نظر در شيشه براي جايگزيني بسيار مقاومت و شفافيت دليل به نيز PMMA پليمر

 . ميباشد سازي كابينت و، داخلي دكوراسيون، كاذب سقفهاي در آن اصلي كاربرد

 و ميباشد اي پارچه هاي سازه و كاذب ديوارهاي، بندي عايق براي مناسبي بسيار گزينه PTFE پليمر

 . ميباشد مصالح كارامدترين از يكي اكوستيكي لحاظ از همچنين

 آنها صحيح استفاده پركاربرد و بسيار پلمير 3 با معماران و پيمانكاران بيشتر آشنايي تحقيق جهت اين

 بسيار پذيري تجديد قابليت با و باال عمر طول با، زيبا، سبك محصوالتي تا ميباشد ساختمان صنعت در

 شيشه و ها پالستيك از استفاده همچنين. بيابند سازي ساختمان در بيشتر را خود واقعي ارزش سريع

 برانگيز چالش مصالح اين استفاده در همواره كه اي مساله اما است بالمانع انسانها روزمره زندگي در ها

 لحاظ اين از نظر مورد پليمرهاي كه است زيست محيط به مصالح اين تاخير با بازگشت و بازيافت بوده

 . بازگشت سريع به طبيعت را دارند و به سادگي بازيافت ميشوند قابليت
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 كاربرد مصالح نانو در آسيب شناسي عملكرد موزه

 

 1 نيما عارفيان

 

 

مكاني ويژه اي به ، آثار و ارزش هاي هنر و معماري به دليل حفظ و نگهداري از، مكان هايي چون موزه

امواج ، اشعه فرابنفش خورشيد، آسيب در عملكرد موزه همواره عواملي چون رطوبت. حساب مي آيد

كه بيشترين خسارت را به آثار ، آلودگي هوا و حرارت را در كالبد ساختمان به همراه دارد، صوتي

 . مي سازد وارد فلزي و برنجي، كاغذي، اي پارچه، سفالي، گرانبهايي چون آثارگلي

اكنون سوالي در اين زمينه مطرح مي شود كه چگونگي جلوگيري از آسيب كالبدي وآثار و گنجينه هاي 

مديران و ، كه بيشترين چالش را براي مسئولين. مطرح مي شود، ملي كه مهمترين مسئله تحقيق است

گيري از مصالح نانو  پيشنهادي براي حل اين مسئله بهره راهكار. كارشناسان آثار به وجود آورده است

تصفيه ، سطوح خود تميز شونده، نانوپوشش ها، مي باشد كه با بكار گيري مصالحي چون نانوعايق ها

روش تحقيق از نوع . توانسته بخشي از مشكالت را برطرف سازد، مصالح خود ترميم شونده، كننده نانو

اسنادي و بررسي  صورت به اطالعات آوري گرد روش و موزه بررسي با همراه، است تحليلي –توصيفي 

 . كتب و مقاالت معتبر مي باشد
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 نانو مصالح در بستر نماهاي شهري 

 

 3طباطبائيسيد مهدي ، 2مطهره بهمنش، 1حميدرضا عامري سياهويي

 

 

نماي بدنه هاي شهري است كه ، يكي از اين عناصر، منظر شهري از عناصر مختلفي تشكيل شده است

نماهاي شهري متاثر . فضاهاي شهري را محصور كرده و روزانه در ديد مستقيم شهروندان قرار مي گيرد

، مصالح، تناسباتاز شهري است كه درآن حضور دارد و به دنبال خلق يك كليت هماهنگ به وسيله 

، خوانايي، مطالعات نشان داده است كه شش انتظار از نما شامل ايجاد امنيت. است. . . رنگ و نور و

 . جزئي از سيماي شهري و مالحظات زيبايي شناختي مي باشد، ارتباط درون و بيرون، معرفي

مه عمل مي پوشاند جا، آنچه يك نماي شهري را از ذهنيت به عينيت تبديل كرده و بر پيكره طرح

فناوري نانو به دليل توانايي دگرگون كردن ويژگي هاي بنيادين مواد و حل . مصالح ساختماني است

كه افزون بر كارآيي و بازدهي ، زمينه ساز ايجاد مصالحي جديد با ويژگي هاي نوين، مشكالت ساختاري

كاربردهاي نانومصالح را مي توان . از دوام بيشتري نيز برخوردار است، شده است بيشتر عملكردي

چند منظوره كردن و ، ايجاد كاربردهاي جديد، دربردارنده بهينه سازي مواد و مصالح معمولي و موجود

 . تنوع مصالح در جهت توليد اقتصادي تر مواد و مصالح و همچنين برداشت كمتر از منابع طبيعي دانست

، ايمني، نور، ش چشمگير در زمينه هايي همچون انرژينانو مصالح با جه، از اين رو انتظار مي رود 

هوشمندي و تحول در ماهيت مصالح ساختماني تاثير شگرفي بر نماهاي شهري كه از مهمترين اجزاي 

 . داشته باشند، تشكيل دهنده فضاهاي شهري هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

  نانو مصالح، فناوري نانو، نماهاي شهري : واژگان كليدي

                                                           
١
  amery66pro@yahoo.comاستاديار دانشگاه پيام نور، دكتري معماري  

٢
  m.behmanesh60@yahoo.comدانشگاه پيام نور واحد قشم ، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  

٣
   smtabatabaei.yzd@gmail.com دانشگاه علم و هنر يزد، كارشناس معماري  



 

 

 

١٦٧ 

 

 هاي ماندگار در منظر شهري استفاده از زباله

 با استفاده از بطريهاي پالستيكي طراحي جداره جاذب صوت در تونل هاي شهري

 3الهه فومژي، 2نفيسه سيده، 1محمدرضا اميني

 
مسئله محيط زيست و آلودگي ، تمركز نوشتار پيش رو بر اساس دو دغدغه پيشروي انسان شهرنشين

افزايش توليد زباله هاي ماندگار را در ، و رشد مصرف گراييصنعتي شدن جوامع . صوتي شهرها ميباشد
. بازيافت ميباشد، يكي از معمولترين روشها براي جلوگيري از ورود اين زباله ها به محيط زيست. پي دارد

حجم بسيار كمي از زباله ها بازيافت ، تحقيقات انجام شده در زمينه بازيافت نشان ميدهد در عمل
رها ، در حومه شهر) 1(هاي زباله  يمي از آنها در محيط زيست به صورت تودهميشوند و بيش از ن

 . ميشوند

آلودگي صوتي ناشي ، يكي از مشكالتي كه انسان ساكن شهرهاي بزرگ با آن مواجه است، از سوي ديگر
كار حائلهايي هايي كه براي رفع اين مشكل به  جاذب و. از تردد وسايل نقليه به ويژه در بزرگراه هاست
اين مواد قابليت بازگشت به محيط را نداشته و به دليل . ميرود از مواد مصنوعي و صنعتي تهيه ميشوند

 . عموما پرهزينه ميباشند، مقياس بزرگ استفاده

همچون بطري  "از زباله هاي ماندگار) 2(استفاده مجدد "هدف اين نوشتار طراحي جداره هايي با روش 
همچنين با در نظرگرفتن . اند راه حلي بر هر دو مشكل مطرح شده باشدكه ميتو، هاي پالستيكي است

 . در راستاي اهداف و روشهاي طراحي منظر گام برميداريم، معيارهاي زيبايي شناختي

اين پژوهش از محاسبات مربوط به فيزيك صوت براي محاسبه قابليت زباله هاي ماندگار جهت جذب 
 . هره گرفته استب MATLAB2012 ين شبيه سازي توسط نرم افزارنوفه ناشي از ترافيك زميني و همچن

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه استفاده از بطريهاي پالستيكي در طراحي جداره بزرگراه ها و 
تونلهاي شهري عالوه بر دارا بودن ويژگيهاي زيباشناختي ميتواند در كاهش آلودگي صوتي ناشي از تردد 

مانع ورود بخش عظيمي از ، همچنين با امتداد چرخه مصرف مواد. بسزايي را ايفا كند اتوموبيل ها نقش
 . زباله هاي شهري به محيط زيست مي شود

 
1)landfill sites  2)upcycling  3)life cycle extension  

 

 

 جاذبهاي صوتي، آلودگي صوتي ، )  3(امتداد چرخه مصرف، : زباله هاي ماندگار  واژگان كليدي

                                                           
  m.reza.amini@ut.ac.irدانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري داخلي ١
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  e.foomezhi@gmail.comدانشگاه اميركبير، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي پرتوپزشكي ٣



 

 

 

168

 

 نقش سبك سازي ساختمان در مقابله با زلزله

1رزيتا وااليي شترباني
 

 
 

امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي نيازها و خواسته هاي جديدي در زمينه مهندسي سازه رخ نموده 
(با در نظر داشتن ديگر عوامل تعيين كننده در افزايش  "راهكار محوري سبك سازي"تكيه بر . است

بناها در برابر زلزله) چه بسا تنها راه حل عملي و در دسترس براي گذر هر چند نسبي مقاومت و ايمني 
البته بديهي است كه مقاوم . ولي حياتي از وضعيت به شدت آسيب پذيرِ موجود در برابر زمين لرزه باشد

بهره گيري از و ايمن سازي بنا در برابر زلزله تنها محدود به كاهش دادن هر چند زياد وزن اجزا همراه با 
سامانه هاي هر چه يكپارچه تر نمي شود؛ مسلما اعمال توجهات مقتضي در انتخاب محل و طراحي و 

انتخاب و اجراي ، پيكره بندي مطلوب، اتصاالت و مجموعه اجزاي مربوط، اسكلت، اجراي اصولي پي
سازه و ، معمارتر و برقراري هماهنگي الزم بين مهندسين حيح پوشش و نماي مقتضي با وزن كمص

فرهنگ سازي و اعمال ، تامين رفتار يكپارچه و نيز متناسبِ هر يك از اجزا در كل سامانه، تأسيسات
همگي در اين ميان جاي خود را ، . . . مستمر و نظام يافته در كليه سطوح و بخش ها و، نظارتي جدي

از مصالح سنگين و يا ستفاده اكماكان  خواهند داشت بنابراين تاكيد مي شود كه در صورت استفاده
مقاوم و ايمن نمودن مقتضي بناها در برابر زلزله در سطح وسيع عمال هدفي دست نيافتني خواهد ، مجزا
روش هاي مختلف مقاوم ساز ي ساختمان در برابر نيروي زلزله احتياج به درك و شناخت كافي . بود

تفاده كرد تا عمليات مقاوم سازي با موفقيت دارند و بايستي در هر سازه از روشي مناسب براي آن اس
 . انجام شده و سازه مورد نظر اطمينان كافي در برابر نيروي زلزله را كسب نمايد

به طور قطع بر ، مطالعه روش هاي متداول و مقايسه بين آن ها به منظور بررسي استفاده از هر كدام
ه خواهد داشت كه در اين مقاله بيشترين مؤثر بودن پروژه هاي مقاوم سازي تأثيري عميق و گسترد

توجه به سبك سازي و يكپارچه كردن ساختمان با توجه به تكنولوژي نوين صنعت ساختمان سازي 
 . پرداخته شده است

 

 

 

 

  : سبك سازي ساختمان؛ تكنولوژي نوين صنعت واژگان كليدي

                                                           
  r_valaie69@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي بين المللي واحد جلفا دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي معماري ١
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 بررسي نانو فن آوري و نانو مواد در معماري پايدار

 
2فخرآبادي حسني حسين محمد، 1ديوكاليي جعفريان حامد

 

روش مطالعه در اين تحقيق بر اساس مشاهدات بدست آمده است و اين مشاهدات بر اساس مجموعه اي 
اين مطالعه به دنبال ساختار شكني . از آزمايش ها و تجربيات مرتبط با موضوع مورد مطالعه مي باشد

مانند: كاهش مصرف انرژي با استفاده از فن آوري هاي روش هاي مرسوم با موضوعات معماري پايدار 
. نوين براي دستيابي به اهداف محاسباتي و اجرايي معماري پايدار از طريق استفاده از نانو مواد مي باشد

عالوه بر تمر كز بر روي كارايي نانو مواد در معماري پايداربه دنبال مطالعه در نشان دادن عمق تاثير 
اقتصاد كالن كشور و نيز وضعيت ، در به كار گيري از فناوري در معماري پايداركاربردهاي علمي 

با بيان . اقتصادي خانوار ها مي باشد كه بوسيله ي برخي محاسبات آماري و آزمون ها به دست مي آيد
 خالصه ي برخي از نانو موادها كه در معماري پايدار استفاده مي شود مي توان به اصول تئوري آن اشاره

براي تست كردن فرضيه هاي آماري وجود دارد و نيز  pearson در اين مطالعه ضريب همبستگي. نمود
براي ارزيابي كردن فرضيه هاي فرعي استفاده مي شود  (pls) روش پيشرفته ي حداقل مربعات جزئي

اين . راي رتبه بندي فرضيه هاي فرعي در اين مقاله بيان مي شودب  friedmanكه در نهايت آزمون 
را تشريح مي كند كه در آن معادالت مصرف انرژي بيان مي شود و  regression مطالعه همچنين روش

در نهايت پيشنهاداتي را در زمينه ي معماري پايدار با استفاده از نانو مواد براي توليد برق و نيز پالني 
در بناهاي صنعتي و  براي مصرف در سطح كالن كشوري و همچنين در زمينه ي كاهش اتالف انرژي

 . مسكوني مطرح مي كند

 

 

 

 

 

 نانو فناوري، نانو مواد، ساختمان آينده، معماري سبز :واژگان كليدي
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 آموزش و بررسي مقامت بتن بازيافتي در سطح آزمايشگاهي

 1پريسا اشرفي

هاي مناطق زباله هايي كه از ساختمان و ويرانه هاي آن به دست مي آيد يكي از بيشترين مقادير زباله 
مقدار زيادي از مواد مفيد ، اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي پيشرفته را تشكيل ميدهد به همين جهت

 . بالقوه از زباله ها ايجاد شده است

در طي مدت زمان كوتاه مستلزمات طبيعي و صنعتي مورد توجه قرار گرفته و در نتيجه صنعت 
همچنين از ، ي فائق آمدن بر اين مشكل تحمل كردهساختمان فشار بيشتري را نسبت به گذشته برا

سوي ديگر در سال هاي اخير منطق استخراج مداوم مصالح و استفاده از سنگدانه هاي طبيعي در سطح 
بنابراين تقليل كيفيت سنگدانه هاي اصلي و خطري كه محيط زيست را ، بين المللي زير سوال رفت

 . عت گشتتهديد مي كرد سبب هشدار جدي حاميان طبي

در اين مقاله چند آزمايش بر روي بتن انجام شده كه در نتيجه آن استفاده از بتن خرد شده به جاي 
 . سنگدانه هاي طبيعي امكان پذير مي گردد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقامت بتن، بتن بازيافتي، بتن، يمصالح بازيافت، آزمايش مقاومت بتن :واژگان كليدي

                                                           
  parisaashrafi69@gamail.comفارغ التحصيل كارشناسي معماري دانشگاه آزاد خوراسگان ١
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 هوا سد مصالح

2گرمي شيري سعيد، 1اخالصي احمد
 

 

 ساختمان و مصالح عمر طول و انرژي مصرف ميزان، بنا عملكرد در ساختمان در هوا نفوذ كنترل عدم

 يكي. گردد مي ساختمان و سازه عمر طول وكاهش باران آب نفوذ به منجر نتيجه در و بوده تاثيرگذار

 مي كه باشد مي هوا سد سيستم ساختمان خارجي جداره در مشكل اين كنترل براي مهم اجزاي از

 نفوذ برابر در مقاومت. نمايد محافظت رطوبت انتقال و هوا نشت از ناشي تاثيرات از را ساختمان تواند

 نيازمند كامل هواي سد سيستم يك به رسيدن. باشد مي هوا سد مصالح اساسي الزامات از يكي هوا
 با بايد مصالح انتخاب ديگر عبارت به. باشند مقاوم هوا نفوذ و نشت برابر در هوابند مصالح كه اينست

 با تا آنست بر مقاله اين لذا. گيرد صورت سيستم نياز مورد عملكرد و نفوذپذيري ميزان به توجه

 از نوع اين بكارگيري منظور به را الزم اطالعات آن هاي ويژگي و هوا سد مصالح بررسي و مطالعه

 . دهد قرار سازندگان و طراحان اختيار در مصالح
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 براي مصالح پروژه هاي زيربنايي پايدار ISIو CEEQUAL ،ISCA بررسي الزامات ابزارهاي

2پروين زينال زاده، 1فرزاد كافي
 

 

گسترده ي مصالح بدست  حجم. بدون شك مواد و مصالح جز جدايي ناپذير يك پروژه زير بنايي هستند
ذخيره و نحوه مصرف اين مصالح تاثيرات  ، توليد. در اين صنعت استفاده مي شود، آمده از منابع طبيعي

توليد زباله و از بين رفتن تعادل زيست  ، مخرب زيست محيطي همچون ناهمخواني با محيط پروژه
نتخاب و به كار گيري مصالح مهم و بنابراين در نظر گرفتن مالحضاتي جهت ا. محيطي را در پي دارد

با توجه به اينكه پروژه هاي زير بنايي ظرفيت عملياتي بااليي دارند و اثرات قابل توجه . ضروري است
انتخاب صحيح و نحوه ي اجراي هر بخش پروژه تاثيراتي ، منطقه اي و فرا منطقه اي ايجاد مي كنند

به ساختمان ها و فضاهاي آنها اشاره ندارد بلكه به  ساخت وساز پايدار فقط. عمده برجا خواهد گذاشت
اين پروژه ها و تسهيالت . فرايندها و فعاليت هايي كه جهت ساخت آنها استفاده مي شود نيز توجه دارد

 ، جاده ها، پل ها، سد ها، زيربنايي

م هاي سيست، شبكه هاي آب و فاضالب، شبكه هاي حمل و نقل ريلي، نيروگاه هاي برق، فرودگاه ها
بهره برداري و انتقال منابع انرژي مانند نفت و ، سيستم هاي توليد، مراكز درماني و آموزشي، ارتباطات

ابزارهاي گوناگوني جهت ارزيابي پروژه ها از منظر ، در كشورهاي پيشرفته. مشابه آن را در بر مي گيرد
با توجه . ورد بررسي قرار مي دهندهر پروژه را م، پايداري وجود دارد كه با توجه به شاخص هاي مختلف

   سعي مي شود در اين مقاله با نگاهي به ابزارهاي، به نبود چنين ابزارها و شاخص هايي در ايران
CEEQUAL  گلستان وان ISI الزاماتي كه جهت انتخاب و به كار گيري مصالح در پروژه هاي زير ، آمريكا

ضرورت قرار دادن بخشي از اين الزامات به . رار گيردمورد بررسي ق، بنايي پايدار بايستي لحاظ شود
براي رسيدن به پايداري در اين صنعت بزرگ . مصالح مصرفي در پروژه ها نشان دهنده اهميت آن است

 . و جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي ملي نياز به توجه بيشتر به اين الزامات مي باشد

 

 

 

  پروژه هاي زيربنايي، مصالح، CEEQUAL ،ISCA ،ISI  پايداريابزارهاي ارزيابي : واژگان كليدي
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  Paryzadeh@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالي مهرالبرز 
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 كاربرد مصالح نوين در شبكه تاسيسات زيربنايي شهري

 1حسين مشرف دهكردي

 

اليه سختي بروي ، كه كاربرد زيادي در ساختار شهرهاي امروز دارد، بتن و تركيبات مشابه آنها، آسفالت

اين مساله سبب كاهش . هاي زيرين زمين جلوگيري مي نمايدزمين ايجاد كرده و از نفوذ آب به اليه 

رطوبت نسبي خاك و هواي آن ناحيه شده و نياز به آبياري در فضاهاي سبز پيرامون را نيز افزايش مي 

عاملي براي جاري شدن سيل شده ، سطح غير قابل نفوذ زمين در شهرها، همچنين هنگام بارندگي. دهد

تحقيقات بيانگر . سالمت شهروندان را تهديد مي كند، اد شيميايي و بيماريهاو خطرات ناشي از انتقال مو

، مانند طراحي سامانه هاي جذبي، آنست كه استفاده از روشهاي متداول در مديريت آبهاي سطحي

كه با هدف افزايش نفوذ پذيري زمين تا كنون ، طراحي حصار عدل و حصاركاه، احداث حوضچه هاي آبي

با توجه به باال بودن قيمت زمين در مراكز شهري و مشكالت موجود در ، رار گرفته استمورد استفاده ق

از اينرو هدف تحقيق دستيابي به . امكان پذير نمي باشد، در اغلب موارد، اختصاص فضا به اين منظور

ص روشي مناسب در راستاي حفظ منابع محدود آبي با استفاده از فناوريهاي جديد در توليد مصالح خا

ارائه پيشنهاداتي است كه در نفوذ آب به اليه هاي زيرين و به تبع آن ، نتايج حاصل از تحقيق. است

تاثير فراواني داشته و مي تواند جانشين ، زيبا سازي و سالمت محيط زيست، گسترش فضاي سبز شهري

 . مناسبي براي ساير روشهاي مذكور باشد
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 تأثير مصالح نوين برتأمين آسايش صوتي در شهر

 2فرح زا نريمان، 1سميرا صفي

 

بر فعاليتهاي ، امواج ناخواستهاي است كه تحت شرايط مكاني و زماني خاص، آلودگي صوتي يا سرو صدا

آرامش و راحتي او را سلب ، انسان تأثير گذاشته و ممكن است با ايجاد عوارض متعدد جسمي و روحي

با توجه به عوارض و پيامدهاي نامطلوب آلودگي صوتي ناشي از زندگي صنعتي در محيطهاي . كند

دو روش كلي جذب و ، به منظور مقابله با اين مسأله، از اين رو. كنترل آن را ضروري مينمايد، مختلف

 . عايق نمودن صوت مطرح مي شود

عكاس امواج صوتي به وسيله انواع مصالح جاذب امكانپذير بوده و همچنين جذب صوت با تقليل ميزان ان

مصالح به كار رفته در نماهاي شهري امروز غالباً از نوع . فرم به كار رفته آنها نيز تعيين كننده است

صيقلي به منظور عدم رسوخ ذرات آلودگي به درون آن ها بوده و به دليل همين تراكم باال خاصيت 

به عنوان مثال استفاده از مصالح جديد به . گي صوت در آنها موجبات تشديد سروصدا ميباشدبازتابند

سنگ و آلومينيم در بدنه شهري باعث تشديد صوت و باالبردن نوفه شهري شده ، شيشه، مانند بتون

 . است

اهكارهاي در اين مقاله سعي شده است تا عالوه بر بررسي مشكالتي كه مصالح جديد ايجاد نموده اند ر

بدين منظوراستفاده از روش تحقيق كيفي و با مراجعه به . مناسبي جهت آسايش صوتي پيشنهاد شود

مصاديق رايج در ، منابع مكتوب به گردآوري مستندات علمي در اين خصوص پرداخته و با اتكا به آن

 . شهر مورد تدقيق و تحليل قرار گرفته است

 

 

 

 

 

  مصالح نوين ، نوفه شهري، انعكاس صوت، آلودگي صوتي :واژگان كليدي
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٢
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 مصالح زدايي معماري با نمايشگر هاي ديجيتالي و تاثيرات آن بر منظر شهري

 1عليرضا صياد

 

به در نظر گرفتن پوسته ساختمان همچون عاملي براي تعامل ساختمان ، معماران، از دهه هفتاد ميالدي

مي ، يكي از مظاهر گذرايي و پويايي معماري معاصر را . توجه زيادي نشان داده اند، با محيط شهري

با مطرح گرديدن روزافزون ايده زمان در معماري معاصر و با توجه به . توان در نماهاي ديجيتالي يافت

به همان گونه كه چشم ، تغييرات مداوم و دگرگوني هاي لحظه اي فرهنگ زندگي شهري معاصر

امكان تجربه دگرگوني ، اين سطوح پرده اي شفاف ديجيتالي، نداندازهاي شهري هر لحظه تغيير مي كن

 . هاي لحظه اي را فراهم مي نمايند

با نمايش الگوهاي زنده و هر لحظه تغيير ، سيستم انعطاف پذير نمايشگرهاي آميخته با تصاوير متحرك

ساختمان قادر  معماري بي كالم سنتي را به اثري سخنگو تبديل مي كنند و سبب مي گردند كه، يابنده

اطالعات متفاوتي را انتقال دهد و همچنين در مواقع ، باشد در تعامل با پويايي منظر شهري پيرامون 

استفاده از مصالحي نظير ، امروزه. هويت هاي مختلفي را از خود بروز دهد، متفاوت

electroluminescent ، smartslab  ، icolour tile fx در كنار LED  سته و نماي پو، هاي سنتي

تاثير بنيادين اين صفحه هاي نمايشگر . ساختمان را به سطوحي قابل برنامه ريزي تبديل نموده است

بر منظر شهري پيرامون را نمي توان ناديده ، ديجيتالي كه گاه سرتاسر نماي ساختمان را مي پوشاند

رگون كرده و در معنايي چشم انداز هاي شهري را دگ، شمار فزاينده صفحه هاي نمايشگر ها. انگاشت

با ادغام گشتن اين صفحه هاي ديجيتالي با مصالح . دتجربه ادراكي شهروندان را تغيير داده ان، وسيعتر

جداره ها مفهوم سنتي خود را از دست مي دهند و ساختمان به عرصه اي براي در هم ، سنتي فيزيكي 

مصالح «اي كه اسكات مك كواير آن را  پديده، آميختن فضاي فيزيكي و فضاي مجازي تبديل مي گردد

 . شهر هاي معاصر مي نامد-در رسانه» زدايي معماري

 

 

 

 

 

ادراك شهروندان ، تصاوير متحرك، چشم انداز شهري، : نماهاي ديجيتالي  واژگان كليدي
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 بري اداريرانتخاب مناسب ترين جداره در كا

 2ماريا كردجمشيدي، 1نگار دلجوان

 

در . ديوار در ساختمان هاي متداول اداري روش و مصالح متنوعي در دسترس مي باشددر اجراي انواع 

صورت محاسبه اين ميزان انرژي مي توان از آن به عنوان معياري مناسب در راستاي انتخاب مصالح و 

همچنين با توجه . شاخصي براي حركت به سمت بهينه سازي مصرف انرژي استفاده كرد، روش مناسب

مقررات ملي ساختمان بحث  19صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان و رعايت مبحث به مبحث 

مديريت مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفتن آن در ساختمان از پارامترهاي اساسي در انتخاب مصالح 

در همين راستا ضمن معرفي سيستم اجراي ديوار با . و روش هاي اجراي ديوارهاي خارجي مي باشد

با محاسبات طبق ، مصالح نوين به بررسي و مقايسه آن ها و قرارگيري عايق در جاي مناسب استفاده از

مقررات ملي ساختمان و شبيه سازي در نرم افزار انرژي پالس بهترين ديتيل ديوار خارجي  19مبحث 

 . دمصرف انرژي ارائه و معرفي مي گردبراي ساختمان هاي اداري با رويكرد كاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان اداري ، عايق، مصالح بهينه، ديوارخارجي انواع : اژگان كليديو
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 بررسي تاثير استفاده از مصالح غيربومي در كف بر ميزان بار حرارتي خانه علومي يزد

2ساسان كاملي، 1علي ساكت يزدي
 

 

و غير  استفاده از مصالح ناهمگون، هاي سنتي يزد از جمله شاخصهاي مرمت غيراصولي رايج در خانه

جذب توريست و سهولت در اجرا ، هاي سودگرايانه انگيزه، هدف اصلي از اين كاربرد. بومي در بنا است

حيات اقليمي آن را نيز مختل كرده و ، ميباشد كه عالوه برآسيب رساني به اصالت معماري و گذشتة بنا

 . بار حرارتي را افزايش ميدهد

در . خانه علومي يزد ميباشد، مت بيكيفيت قرار گرفته استهاي ارزشمندي كه مورد مر از نمونه خانه

در اين نوشتار براي پاسخ به . برخي از فضاهاي اين خانه كف آجري برداشته و سنگ جايگزين شده است

اين پرسش كه استفاده از مصالح غيربومي در كف به چه ميزان بر بار حرارتي تأثير گذار است فضاهايي 

، ات شده اند توسط نرم افزار انرژي پالس شبيه سازي شده و ميزان بار حرارتي بنااز خانه كه دچار تغيير

نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه پس از حذف . مورد آناليز قرارگرفته است، قبل و بعد از تغييرات

با توجه به تفاوت ظرفيت و رسانايي حرارتي اين مصالح و ، مصالح آجر در كف و استفاده از سنگ

بار حرارتي هر يك از فضاهاي آناليز شده و در مجموع بار حرارتي خانه به ، جرم حجمي آن همچنين

 ميزان قابل توجه افزايش يافته است و در صورت بازگشت مصالح بومي اين مقدار انرژي در سال صرفه

و همچنين نشان مي دهد كه استفاده ناصحيح از مصالح به غير از ايجاد منظري . جويي خواهد شد

نامناسب و آسيب رساني به اصالت معماري پيامدهاي مخرب ديگري چون باال بردن مصرف انرژي را در 

 . پي دارد
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 شبيه سازي تعيين نقش مصالح در اتالف حرارتي ساختمان

3محمد رسوليانعلي ، 2عليرضا بهارارا، 1ولي كالنتر
 

 

اي از  اگرچه ديدگاههاي معماري و سازه، هاي متفاوت انجام ميگيرد طراحي يك ساختمان از ديدگاه

بدليل اختالف دمايي . همه مهمتر ميباشند اما از نظر مصرف انرژي داخل آن نيز حائز اهميت ميباشد

، بايستي در فصول گرم كه بين داخل و بيرون ساختمان در فصول مختلف سال وجود دارد ساختمان

ميزان مصرف انرژي داخل ساختمان تابع پارامترهاي مختلف از جمله . گرم گردد، سرد و در فصول سرد

اگر مقاومت حرارتي مصالح در برابر عبور حرارت كافي . مصالح و عايق بكار رفته در جدار بيروني ميباشد

اي محيط داخل آنها گرم و با پايين آمدن دماي با باال رفتن دم، هايي ناپايدار بوده نباشد چنين خانه

محيط داخل آنها سرد ميگردد چنين حالتي مطلوب نبوده بايستي شرايطي فراهم نماييم كه تغييرات 

دماي داخل در اثر تغييرات عوامل بيرون يا محيط به حداقل برسد به عبارت ديگر با حداقل مصرف 

ر تابستان خنك باشد در اين مقاله جهت بررسي مطالب انرژي در داخل ساختمان در زمستان گرم و د

در حالت دو بعدي پوسته يك ساختمان فرضي بداخل نرم ، استفاده شده Fluent بيان شده از نرم افزار

براي فصل سرد سال كه دماي بيرون صفر درجه سانتيگراد مي باشد جهت آنكه دماي ، افزار فرا خوانده

دماي آسايش) پوسته با جنسهاي مختلف (ضريب هدايت حرارتي درجه باقي بماند ( 25داخل در 

انتخاب گرديده و توان مورد نياز جهت تامين حرارت محاسبه گرديده است كه معادل همان  )متفاوت

تلفات حرارتي ساختمان مي باشد براي آنكه تلفات حرارتي كم گردد ضخامت و جنس مصالح جدار 

 . يت بسزايي دارداهمبيروني 

ن پژوهش با اجراهاي متعدد برنامه با انتخاب مصالح با مقاومت حرارتي متفاوت تلفات حرارتي در اي 

رسم گرديده است و نشان داده شده كه با انتخاب . . . . محاسبه شده و نمودار هاي دما يا شار حرارتي و

دهيم كه از مصالح مناسب ميتوانيم به مقدار قابل توجهي مصرف انرژي را در داخل ساختمان كاهش 

سرانجام براي . نظر زيست محيطي نيز كمك بزرگي به كاهش گازهاي گلخانهاي و عواقب آن ميباشد

رسيدن به استاندارد هاي جهاني از ديدگاه مصرف انرژي پوسته مناسب نوع مصالح آن مورد بررسي 

 . قرارگرفته است كه جزئيات آن در مقاله كامل ارائه خواهد شد

 

 

 ضريب هدايت حرارتي ، انرژي، تلفات حرارتي، : مصالح واژگان كليدي

                                                           
١
  Vkalantar@yazd.ac.irدانشكده مهندسي مكانيك ، دانشگاه يزد، استاديار 

٢
  alirezabaharara@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد  

٣
  rassoulian@yazd.ac.irدانشكده مهندسي مكانيك ، دانشگاه يزد، مربي 



 

 

 

١٧٩ 

 

ساخت و سازهاي نوين با مفهوم هوشمندي در مصالح ساختماني   

2نفيسه گلستاني، 1نجمه زبردستان
 

 

با تعريف مصالح مهندسي شده كه نسبت به محيط پيرامون خود عكس العمل ، مصالح هوشمند

اين مصالح با . داغ دنياي فناوري قرن بيست و يكم شدند تبديل به يكي از موضوعات، هوشمندانه دارند

. آينده ما در ارتباط اند و ما در بسياري از جنبه هاي زندگي روزمره نيز از آن ها استفاده مي كنيم

مصالح هوشمند معموالً به عنوان بخشي منطقي از خط سير توسعه مصـــالح به سوي بازدهي انتخابي 

رن ها بود كه انسان كار و خواص مصالح استاندارد مانند چوب يا سنگ را ق. تر و خاص تر مي باشند

توانايي ، ولي در طي قرن بيستم، پذيرفته و طراحي ها نيز با توجه به محدوديت مصالح انجام مي گرفت

. انتخاب يا مهندسي خواص مصالح با بازدهي باال بدست آمد تا از آن ها در كارهاي خاص استفاده شود

ديـوارها و نمــاهاي ايجاد شده توســط ، از معماران اكنون در حال تصور سطوح ساختمانبسياري 

مصالح هوشمند مي باشند كه شايد اين مصالح بطور اتوماتيك طراحي خود را بهينه سازي كنند و از 

 . يك جعبه بي روح تبديل به يك موجود تعاملي شوند

د مصالح خاص و تكنيك ها و نحوه استفاده آنها در بنا به در اين پژوهش با ذكر نمونه هاي موردي از چن

در اين راستا با استفاده از تكنيك هاي متفاوت جمع . بررسي اين مفهوم در مصالح پرداخته مي شود

آوري اطالعات از جمله مطالعه متون و كتب مربوطه و مشاهده مقاالت پژوهشي نتايج زير حاصل گرديد: 

كه توانايي تطبيق با محيط خود را ، به جاي مصالح سنتي و يا در كنار آن ها استفاده از مصالح هوشمند

مي تواند در ارتقا كيفيت ساختمان ها و هماهنگي آن ها با بستر خود در سطوح مختلف موثر ، دارند

هوشمند نه تنها راندمان استفاده از تكنيك و مصالح خاص و طراحي ساختمان با باشد و در عين حال 

اختمانها را به طور قابل مالحظه اي افزايش داده بلكه آسايش بيشتري را نيز براي ساكنين انرژي س

 . فراهم مي آورد

 

 

 

 فناوري هاي ساختمان ،تكنيك ساخت ،تكنولوژي نوين، : مصالح هوشمندواژگان كليدي

                                                           
١
  nzebardastan@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، كارشناس ارشد معماري 

٢
  na_golestani@yahoo.com دانشگاه علوم تحقيقات فارس، دانشجوي كارشناس ارشد معماري 
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 توليد و ساخت مصالح نوين بازيافت شده از پسماندهاي پالستيكي و پلي اتيلن ترفتاالتي

1مهندس نويد طاهري
 

 

يكي از مهمترين و عمده ترين داليلي كه در كشورهايي نظير سرزمين ما ايران به امر نو آوري و استفاده 

بهرمند بودن از منابع طبيعي و خدادادي ، از مصالح نوين در حوزه ساخت و ساز كمتر پرداخته مي شود

در . طي ساليان طوالني فراهم آورده است مي باشد كه بستر فرآوري مصالحي همچون سنگ و آجر را در

حالي كه در سرزمينهاي توسعه يافته معماران و دست اندركاران حوزه مديريت شهرها و ساختارهاي 

معماري در تالش براي استفاده مجدد از مصالحي هستند كه شايد در شهر و كشور ما هر روزه هزاران 

استفاده از مصالح نوين با رويكرد توسعه پايدار و حفاظت از . تن از آن به سطلهاي زباله سرازير مي گردند

 . محيط زيست و ارائه راهكار هاي توليدي را از اهداف اين پژوهش مي توان بر شمرد

شكل "MINIWIZ"در اين پژوهش كه مبناي طرح آن بر اساس تجربيات شركتي در كشور تايوان به نام 

را با شرايط حاكم بر فن آوري مصالح  (polli-brick) لي بريكگرفته است سعي شده تا نمونه اي به نام پ

ساختماني در ايران منطبق كرده و امكان توليد و فرآوري چنين مصالحي را با توجه به حجم باالي توليد 

 . زباله هاي پالستيكي و پلي اتيلني سنجش نماييم

كز آمار ايران در اين پژوهش بهره ما از روش بررسي ميداني و نيز روش تحليل داده ها برگرفته از مر

با توجه . برده ايم كه حاكي از هدر رفتن بخش عمده اي از زباله هاي قابل بازيافت در كشور ما مي باشد

تن  7500به حجم باالي توليد پسماندهاي خشك به صورت روزانه در كالنشهري چون تهران (به ميزان 

پايه در ساخت و ساز زمينه اي جهت كاهش هزينه هاي توليد ) بازيافت اين مواد و تبديل آنها به مصالح 

 . مسكن و نيز راه حلي اقتصادي در استفاده از مواد زايد خواهد بود

نتايجي را به دنبال دارد كه در ادامه به ذكر ، توليد مصالح ساختماني نوين با استفاده از مواد بازيافتي

نتايج حاصله از اين رويكرد جلوگيري از ورود مواد شيميايي چند نمونه از آنان مي پردازيم : از مهمترين 

نتيجه ي ديگر استفاده از منابعي . زيانبار براي سالمت بشر و محيط زيست به چرخه ي طبيعت است

است كه نه تنها نياز به بهره برداري از منابع تجديد ناپذير ندارد بلكه در استفاده و بهره وري از اين 

 . نيز به عمل مي آورد و نهايتا صرفه ي اقتصادي در توليد را هم در پي داردمنابع صرفه جويي 

 

، زباله هاي پالستيكي، پلي بريك، PET پلي اتيلن ترفتاالت، مصالح نوين، : بازيابيواژگان كليدي

 كاهش مصرف انرژي 

                                                           
 علمي دانشگاه غيرانتفاعي صفاهان هيأتعضو  -كارشناس ارشد معماري گرايش مرمت شهري دانشگاه تهران مربي ١

taheri.navid@gmail.com 
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 و پايداري مصالح Reuseمجدد از مصالح  استفاده

 2صبا سلطان قرائي، 1بهار سلطان قرائي

 

 

مرحله دوم بهره ، طول عمر يك بنا را مي توان به سه مرحله تقسيم كرد؛ مرحله نخست ساختن بنا

در تمام اين مراحل آنچه دست خوش تغيير است و در نهايت باقي . برداري و ديگري تخريب آن است

در واقع ، ننددر اين راستا مصالح ساختماني نقش مهمي را در پايداري ايفا مي ك. مصالح است، مي ماند

 . آنچه كه ماهيت يك بنارا شكل مي دهد مصالح هستند

از اين رو ما بايد . معماري و توسعه ي پايدار در نتيجه يك ارتباط و احترام به طبيعت حاصل مي گردد

مصرف منابع غير قابل تجديد را كاهش داده و به غني سازي محيط طبيعي خود و حذف و كاهش مواد 

زماني به پايداري نزديك مي گردد كه در زمينه ي ، معماري. ط همت گماريمسمي و مضر از محي

در يك سيستم مديريت منظم و ، استفاده از منابع تجديد شونده ي انرژي و هماهنگي با محيط

معماري ديروز باتوجه به عمر مفيد باالي بناهاي ، مي توان گفت. هماهنگ به كارآيي باال دست بيايد

. تا حدي به مقوله پايداري نزديك شده است، ستفاده ي مجدد ازمصالحي مانند آجرگذشته و قابليت ا

اما در معماري امروز از مصالح تجديد ناپذير براي محيط زيست بسيار استفاده مي گردد و با توجه به 

بطور عمده به صورت غير قابل ، مصالح بدون اين كه عمر مفيد خود را طي كنند، سرعت تخريب بناها

 . بنابراين معماري امروز چندان از پايداري بهره اي نبرده است، يافت در محيط زيست رها مي شوندباز

بايد در جست و جوي چاره ، بنابراين قبل از اين كه زمين به يك سطل زباله بزرگ مصالح تبديل شود

مربوط به انتخاب در اين مقاله سعي شده با استفاده از بعضي از مسائل . اي براي رفع اين بحران بود

راهكارهاي جديد استفاده مجدد از مصالح روشن كند و با معرفي سيستم استفاده مجدد ، محصوالت سبز

 . و نحوه به كار گيري آن در معماري جديد راهكاري براي حل اين مشكل ارائه داد (Reuse) مصالح

 

 

 

 

  مصالحمعماري پايدار، طبيعت،  استفاده مجدد، پايداري : واژگان كليدي

                                                           
١
 bahar.sultan.qurraie@gazi.edu.tr  تركيه، آنكارا، دانشگاه قاضي، دانشگده معماري، دانشجوي دكتري معماري 

  s.sultanqurraie@ut.ac.ir هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانكارشناس ارشد معماري منظر پرديس  ٢



 

 

 

182

 

 كاربرد فناوري نانو در تكنولوژي ساخت بتن هاي سبك

 از الياف گياهي جاذب رطوبت در مناطق روستايي 

3محمدرحماني قصبه، 2حسن نورانيان، 1جواد محمدي
 

 

علم را از محدوديت هاي اندازه اي كه به صورت طبيعي در ، توانايي ساخت مواد و آرايش ذرات ريز اتمي

وجود دارد فراتر برده و امكان تغيير بر روي اين واحدهاي سازماني ميكروسكوپيك فضاي ماكروسكوپيك 

ابزارها و سيستم هاي جديد دارد ، در واقع فناوري نانو حكايت از توانمندي توليد مواد. را فراهم مي آورد

مسائل  لزوم توجه به. كه امكان كنترل اين توانمندي ها را در سطوح مولكولي و اتمي فراهم مي آورد

زيست محيطي و بحث در دسترس بودن مصالح در پروژه هاي ساختماني در چند دهه اخير توجه 

از آنجايي كه صنعت . محققين و دست اندركاران صنعت ساختمان را به خود معطوف ساخته است

امروزه همه به دنبال ، ساختمان بزرگترين مصرف كننده مصالح و برداشت كننده مواد از زمين است

از جمله اين مواد كه مي تواند به عنوان راه حل بازيافت قابل . صالحي سازگار با محيط زيست هستندم

اجرا از آن نام برد استفاده از الياف گياهي و براده هاي چوب براي دستيابي به بتن هاي كامپوزيتي 

وزن مي توان به از خواص براده هاي چوب عالوه بر كامپوزيت ساختن بتن و كاهش . كارآمد مي باشد

اجراي سريع و ساده آن در مناطق محروم روستايي و عدم نياز به عمل آوري بتنهاي ساخته شده به 

نوشتار حاضر سعي دارد تا با بهره . خاطر فرآيند عمل آوري داخلي توسط براده هاي چوب اشاره كرد

و روند شكل دهي فناوري نانو گيري از پژوهشهاي آزمايشگاهي در بستر مطالعات كتابخانه اي به تأثير 

در ساخت بتن هاي سبك از الياف گياهي جاذب رطوبت اشاره نمايد و اثرات مصالحي از اين قبيل را بر 

 . اقتصاد جوامع روستايي مورد تدقيق قرار دهد

 

 

 

 

مصالح ساختمان، اقتصادروستا، بتن اليافي جاذب رطوبت، فناوري نانو :واژگان كليدي

                                                           
١
        javad1_mohamadi@yahoo.com عضو انجمن نخبگان معماري ايران، مدرس دانشگاه شاهرود 

٢
 معاونت بازسازي بنيادمسكن انقالب اسالمي سمنان، علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر هيأتعضو 

٣
 علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهديشهر هيأتعضو، آلمان -دانشگاه صنعتي برليندكتراي تخصصي معماري  



 

 

 

١٨٣ 

 

 مصالحي پايدار در جهت كاهش هزينه ي ساختمان، هوشمندپوسته هاي 

2سيده مهسا عبداله زاده ، 1راضيه ورمزيار
 

 

 

پوسته ساختمان نقش ويژه و مهمي را ايفا مي  "بين خانه و فضاي شهري"در گذر از درون به بيرون

ايجاد زيبايي در  پوسته در وجه نماي ساختمان بايد قابليت انعطاف پذيري داشته باشد و عالوه بر. كند

اولين و بارزترين دليل اهميت پوسته ي . نماي ساختمان باعث صرفه جويي در مصرف انرژي شود

با توجه به اينكه ساالنه مقادير زيادي از انرژي . ساختمان حفظ ساكنان از عوامل طبيعي و بيروني است

ه هاي زيادي صرف نگهداري و ساختمان از طريق پوسته و نماي ساختمان به هدر رفته و همچنين هزين

مصالح اقتصادي و نوين در اجراي ساختمان بر ما  به كارگيري ضرورت ، شستشوي مصالح نما مي شود

انواع مصالح در پوسته . پوسته ي ساختمان مي تواند بزرگترين منبع ذخيره انرژي باشد. مسلم مي شود

جله راه حل هاي طراحي به منظور كاهش از . . . نماهاي دو جداره و، ي ساختمان اعم از شيشه ها

اين مصالح محركه هاي خارجي و محيطي را تحت كنترل خود درآورده . هزينه هاي ساختمان مي باشند

امكان بهره وري از انرژي هاي محيطي براي تامين انرژي ساختمان ، و با عملكردي انطباق پذير با محيط

 . را نيز ممكن مي سازند

معرفي مصالح و مواد هوشمند در نما و اجزاي بيروني ساختمان و معرفي معايب و  اين پژوهش به دنبال

در اين راستا با استفاده از منابع موجود و بررسي . مزاياي اقليمي و كاربردي ان ها در ساختمان مي باشد

سيماي نمونه ها با ارزيابي اين سيستم هاي ساختماني و تطابق آن ها با اصول پايداري و همخواني با 

 . شهري به ارائه ي راهكارهايي در جهت استفاده از اين مصالح در نماي ساختمان هاي امروز مي پردازيم

 

 

 

 

، etfeT  پوشش، شيشه هاي خود شستشو، نماي دو پوسته، : پوسته ي ساختمانواژگان كليدي

 معماري پايدار 

                                                           
١
  ra.varmaziar@gmail.com دانشگاه هنر اصفهان ، كارشناس ارشد معماري 

٢
  mahsa.abdh@gmail.com دانشگاه هنر اصفهان، كارشناس ارشد مطالعات معماري 
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 معماري پارامتريك و مصالح سنتي 

 اسالمي -با آجر به عنوان مصالح بومي معماري ايراني شيوه هاي نوين تركيب و ساخت

2محمد معتقدي، 1معصومه مازندران
 

آجر يكي از قديمي ترين مصالح به خصوص در منطقه بين النهرين و ايران مي باشد كه عالوه بر شهرت 

اين در . عنصر غالب معماري شكوهمند دوره اسالمي نيز مي باشد، به عنوان مصالح بومي كشور ايران

الگوريتميك و مباحث مرتبط با اين دو ، پژوهش سعي شده است ابتدا به تعريف معماري پارامتريك

اقليمي و زيبايي ، موضوع پرداخته و پس از آن خصلت و ويژگي هاي آجر از سه رويكرد جامع فني

و در بخش بعدي نمونه هاي موردي مشابه كه به اين شيوه ساخته شده اند . شناسي بررسي گردد

در . رويكردهاي متفاوت نسبت به اين نمونه ها بررسي شده و به دقت مورد تحليل فني قرار مي گيرد

انتها با نتيجه گيري پيرامون مطالب فوق الذكر راهكارهاي عملي براي اجراي پارامتريك مصالح آجري با 

به پيشرفت معماري ابعاد متفاوت در سطح شهر تهران و با توجه به ميزان همسازي آجر با حركت رو 

شيوه پژوهش در اين مقاله به علت نو بودن موضوع به ويژه در ايران مبتني . نوين جهان ارائه مي گردد

بر مطالعه اسنادي و كتابخانه اي منابع خارجي مرتبط با موضوعات معماري پارامتريك و الگوريتميك 

 . لي تكامل مي يابدبوده و پس از آن با تحليل نمونه هاي ساخته شده خارجي و داخ
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  motaghedi1366@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس 



 

 

 

١٨٥ 

 

 مروري بر پديده بيولومينسانس

 و ارائه پيشنهاد به منظور دستيابي به مصالح و ساختمانهايي هوشمند و پاسخگو

 

3آزاده بريماني، 2پريسا ناژ، 1هليا طاهري
 

 

. تصورات ما نسبت به جهان نيز دگرگون ميشود، بحران انرژي ناشي از افزايش جمعيت و 21با آغاز قرن

گاه با الهام و ، آمدن بر بحران انرژي بايستي منظور فائق به، عدهاي از محققين معتقدند، در عصر حاضر

 . با آن همسو شد، گاه با استفاده درست از طبيعت

بيولومينسانس به منظور تأمين بخشي از روشنايي فضاهاي  استفاده از پديده، يكي از راهكارهاي جديد

 صداي ناهنجار ترانس، بود بتوانيم با اتكا به بيوتكنولوژي انگيز خواهد شگفت. طبيعي و مصنوع ميباشد

زندگي در . هاي الكتريكي را كاهش دهيم و گامي بزرگ جهت كاهش مصرف انرژي برداريم هاي المپ

شايد رويايي ، نور مورد نياز را تأمين ميكنند، وجودات زنده با پرتوافشانيفضاهاي معماري و شهري كه م

انواع زيادي از بيولومينسنتها ، امروزه. اما از پشتوانه علمي محكمي برخوردار است، دور از ذهن باشد

از . وري است در عملكردهاي مربوط به صنعت ساختمان قابل بهره، كه تنها برخي شده است شناسايي 

 . ي باال اشاره كرد اي اين پديده ميتوان به توليد نور طبيعي ديناميك با بازدهمزاي

عوامل محرك پرتوافشاني ، ها برخي از انواع بيولومينسنت، اين مقاله به توضيح پديده بيولومينسانس

هايي  پيشنهادات و ايده، همچنين. هاي مختلف پرداختهاست موجودات و كاربردهاي آن در زمينه

كه  شده است ساخت و همچنين مصالح ارائه  انسان، بهمنظور استفاده از اين پديده در فضاهاي طبيعي

 . در راستاي داشتن ساختمانهايي هوشمند و پاسخگو ميباشد

بهينه و ، ) ايجاد فضاي سبزي زيبا1اين تحقيق گامي است جهت ارائه پيشنهاد براي اهدافي همچون: 

هاي  ) صرفه جويي در مصرف انرژي و هزينه3، هاي خانگي و ديگر فضاها ب) بازيافت فاضال2، پيشرفته

وري از پديده مذكور در  بهره )4،. . . پاركها و، اداري، مربوط به تأسيسات روشنايي فضاهاي مسكوني

پديده بيولومينسانس انقالبي بزرگ در فضاهاي ، اي نه چندان دور در آينده، بدون شك. مصالح نوين

 . ماري پايدار ايجاد ميكندشهري و مع
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 ارائه بسته انرژي هاي تجديد پذير

 با معرفي مصالح نوين براي تامين درصدي از انرژي ساختمان

 4هانيه حاتمي، 3اميد موسويان، 2اسالميسيد علي حجازي ، 1عليرضا كريمي

 

سالهاست كه انرژي مورد توجه و درخور نبوده و يارانه هاي ، به دليل وجود ذخاير و منابع عظيم كشور ما

در . آشكار و پنهان دولتي همواره مردم را از توجه واقعي انرژي در اشكال مختلفش باز داشته است

با . صرفه جويي انرژي به عنوان يك ضرورت پديدار گشته استسالهاي اخير به داليل گوناگون لزوم 

عنايت به اين موضوع مهم مشاهده مي شود كه بيش از يك سوم مصرف انرژي كشور را ساختمان ها 

استفاده از انرژي هاي تجديد پذير نقش ، توجه به مبحث توسعه ي پايدار كه با، بخود اختصاص داده اند

استفاده از سيستم هاي ذخيره سازي  پس. ور را مي تواند به عهده بگيرندموثري در معادالت انرژي كش

يك راه موثر ذخيره سازي انرژي ، گرماي نهان كه در آنها مواد تغيير فاز دهنده (پي سي ام) بكار مي رود

 . گرمايي است

 ذوب فرايند انجام با روز طول در تابشي انرژي سازي ذخيره دهنده فاز تغيير ماده به كارگيري  از هدف

اين . باشد مي انرژي مصرف كاهش منظور به، انجماد فرايند طي شب طول در انرژي اين سازي آزاد و

نسل جديدي از مصالح را معرفي كند كه هم وجه اقتصادي و هم وجه ، مقاله ميكوشد با نگاهي علمي

 . انرژيك در آن لحاظ شده باشد
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 كاربرد مصالح سبك در ساختمان و مبلمان شهري

 1عليرضا بهزادي

 

در اين مقاله تكنولوژيهاي نوين صنعت ساختمان و مبلمان شهري در رابطه با استفاده از مصالح سبك 

ويژگيهاي منحصر سال است كه استفاده از مصالح سبك ساختماني به علت  60بيش از . معرفي ميگردد

برتريهاي اين مصالح نسبت به مصالح . به فرد آنها بسيار مورد توجه مهندسان و معماران قرار گرفته است

 هاي سبك با دهانه امكان ساخت سازه  : ) عبارتند از. . . فلز و، سنگ، ساختماني متداول (مانند: چوب

مقاومت در ، باالي آنها (ن مخصوصهاي وسيع به علت مقاومت مخصوص (نسبت مقاومت كششي به وز

هاي متنوع طراحي سازه در  در اختيار قرار دادن گزينه، انتقال حرارت پايين، هاي سخت برابر محيط

الزم به ذكر است كه استفاده از اين مصالح نوين نيازمند شاخت دقيق از . . . . رابطه با فرم و شفافيت و

چرا كه بسياري از اين مصالح غير ايزوتروپيك بوده و هنگام ويژگيهاي آنها و دانش مهندسي سازه دارد 

ها در كشور ايران  در حال حاضر استفاده از اين سازه. اعمال نيرو از خود رفتار غيرخطي نشان ميدهند

 . به علت شرايط آب و هوايي گرم و خشك و زلزله خيز بودن بسيار قابل توصيه ميباشد
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 بررسي نقش مصالح كف سازي تراوا 

 در طراحي اكولوژيك و مديريت آبگرفتگي معابر شهري

 

1محمد رضا طاهري
 

 

نيز افزايش  مشكالت و معضالت ناشي از اين فرايند، شهر نشيني افزايشامروزه با گسترش شهرها و 

افزايش جمعيت و توسعه عمراني باعث افزايش درصد مساحت سطوح با قابليت جذب ، يافته است

ناكافي بودن ظرفيت جذب آب به علت كاهش ، نفوذ پذيري كم در برابر نزوالت جوي، حرارتي باال

. و تراكم خاك باعث افزايش آبگرفتگي و سيالب در مواقع رخداد ريزش جوي شده است، پوشش گياهي

مواد ومصالح سخت در ، زايش سطوح نفوذ ناپذير در استفاده بيش از پيش از آسفالتاز طرفي ديگر اف

دهي وتغذيه  كاهش محيط هوا، فضاهاي شهري باعث افزيش جزاير گرمايي و كاهش آسايش دمايي

طراحي اهميت يافتن از اينرو . ريشه گياهان و مرگ زود رس درختان در فضاهاي شهري شده است

 بيش شهري بحث بهسازي زير ساخت هاي موجود، همه جانبه و پايدار شهر، متوازنو توسعه اكولوژيك 

به عنوان  با مصالح مناسب هريش معابر شبكه بهسازي مدرن راستا اين در. است يافته قوت پيش از

ضمن نفوذ پذيري مناسب در ، مصالح كف سازي تراوا. اجتناب ناپذير شده استشرياني مهم و حياتي 

، ذخيره سازي گرماي خورشيد جذب وكاهش ، كاهش سطح رواناب هاي شهري، ونزوالت جويبرابر آب 

بوده و اجراي زيبا سازي  و افزايش ارزش هاي بصري، تبادل هوا به محيط ريشه درختانباعث افزايش 

 اسناد اساس بر حاضر مقاله. خواهد بود مناسب و فراگير آن در توسعه پايدار اكولوژي شهري بسيار موثر

مصالح كف سازي تراوا بوده و بر پايه مشاهدات  زمينه اي و يك پژوهش مروري در كتابخانه مطالعات و

كاربست مصالح كف سازي تراوا  نمودن پذير توجيه آن بهره گيري و از هدف و است شده تهيه نگارنده

 . ميباشد اولياي امور شهرداري ها و، ايران توسط مردم درشهر هاي
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 صنايع مصالح ساختماني در ايران
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 نوين سيب شناسي موانع اجرايي استفاده از فن آوري هاي آ

 در صنعت مصالح ساختماني و ارائه راهكار 

 )نمونه موردي بررسي كاربرد پنجره هاي هوشمند در ايران(

 

3سيد مجتبي مير حسيني، 2ندا خاكسار، 1نژاد محمدجواد مهدوي
 

 

شناخت جامع از آن از اهميت بسزايي برخوردار ، در جهت گسترش و توسعه كاربرد يك فناوري جديد

در حوزه شناختي بهره برده مي  2وسيمسون 1ساختن اين مهم از طبقه بندي بلوم براي محقق. است

بر اساس اين طبقه بندي سطوح مختلف يادگيري يك مهارت از ساده ترين تا پيچيده ترين به . شود

، در سير تكميل شونده شناخت. تركيب و ارزيابي مي باشد، تجزيه و تحليل، كاربرد، درك، ترتيب دانش

در . طوح ابتدايي شناخت از نوع نظري است و ساير سطوح از نوع شناخت عملي مي باشدمحتواي س

ادامه ضمن معرفي كلي پنجره هاي هوشمند به عنوان يكي از صنايع نوين و نيز تبيين جايگاه ايران در 

 به آسيب شناشي موانع اجرايي در، اين صنعت در ساختمان با توجه به طبقه بندي بلوم به كارگيري 

در انتها با توجه به جايگاه معين شده ايران در . راستاي گسترش كاربرد اين صنعت پرداخته مي شود

اقدامات الزم براي زمينه سازي امكانات ضروري در جهت گسترش كاربرد پنجره هاي ، اين طبقه بندي

از صنايع اقدامات الزم و راهكار هاي عملي تكميل كننده شناخت عملي . هوشمند پيشنهاد مي شود

 . تدر انجام پژوهش از روش تحقيق كيفي با رويكرد استنتاجي استفاده شده اس. نوين مي باشند

1) Bloom  2) Simpson  
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 حيات بخشي به كوره هاي آجرپزي

 تجربه آموزشيفرصتي براي توسعه تكنولوژي آجر و يك 

2نيلوفر رضائيان يزدي، 1عليرضا رضواني
 

عمده ترين ماده خام ، بخش قابل توجهي از فالت ايران داراي آب و هواي گرم و خشك است و خاك  

اهميت . لذا خشت و آجر از مهمترين و باسابقه ترين مصالح ساختماني در ايران بوده است. در اختيار

در ايران و بسياري نقاط ديگر جهان تا جايي بوده است كه معماران از آجر در تاريخ تكنيك ساختماني 

رشد و توسعه شهرنشيني در ايران و ورود مصالح غيربومي و . آن با احترام و نوعي قداست ياد كرده اند

آجر  به كارگيري تكنولوژي هاي جديد ساختماني و عدم وجود تحقيقات در زمينه توسعه و روشهاي 

اين در حالي است كه در بسياري از . شدن استفاده از اين عنصر ساختماني شده است منجر به كمرنگ

كشورهاي توسعه يافته همچنان توجه به آجر و انواع مدرن آن و استفاده از آن در جهت پيوند با هويت 

 . تاريخي معماري و شهرسازي در دستور كار قرار دارد

ز آنها بصورت مكاني مخروبه در حواشي شهرها قابل رؤيت كوره هاي آجرپزي قديمي و آثار باقيمانده ا

اهميت اين كوره ها به دو جهت قابل تأكيد است: وجود اين كوره ها اثري از سابقه تاريخي آجر . هستند

اجزاي باقيمانده از اين ، به عنوان مهمترين مصالح ساختماني در اكثر نقاط فالت ايران بوده است و دوم

كش آنها به صورت عنصر و فضايي بالتكليف در شهرها در بافت مياني و پيراموني كوره ها بخصوص دود

رؤيت گودال ها و شيارهاي حاصل از خاكبرداري براي ساخت و پخت آجر واگويه اي . سؤال برانگيز است

، از داستان تاريخي ساخت و توسعه شهرها هستند و ارزش معمارانه برخي از دودكش هاي آجري

 . فتن روشي براي احياي اين عناصر شهريترغيبي بر يا

اين مقاله حاصل تحقيقي است كه در اين زمينه انجام گرفت و ارائه دهنده گزارشي از يك تجربه 

آموزشي است كه روشهاي مختلفي را براي احياي اين آثار تاريخي در يكي از مناطق شهري مشهد 

در اين مقاله در ابتدا بطور خالصه اقدام . تسري يابدپيشنهاد مي كند و مي تواند به ديگر نقاط ايران نيز 

به بررسي سابقه تاريخي آجر نموده و سپس سير تكويني كوره هاي آجرپزي مورد بررسي قرار مي 

اقدام به بررسي مباني نظري ، با توجه به هدف اصلي تحقيق كه احياي سايت كوره ها مي باشد. گيرند

نمونه هايي ، ست و با مرور تجربه حيات بخشي در ديگر كشورهاحيات بخشي و مكاتب مرتبط گرديده ا

 از پيشنهادهاي دانشجويان معماري در دو ترم تحصيلي ارائه مي شود

 

 

 

 مركز توسعه تكنولوژي آجر ، كوره آجرپزي، : ميراث فرهنگيواژگان كليدي

                                                           
١
 كارشناس ارشد معماري و دكتراي شهرسازي، علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  هيأتعضو  

rezvanialireza@yahoo.com  
٢
   Niloofar_ry13@yahoo.com  كارشناس ارشد معماري 
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توسعه و تحقيقات استراتژيك صنعت ساختمان ، نوآوري ، جهت گيري  

 امريكا ، سوئد ، نروژ ، هند ، هنگ كنگ ، المان ، فرانسه ، كانادا ، برزيل ، استراليا :در كشورهاي

2يزهره اصغر، 1ستار ستاري
 

مطالعات استراتژيك صنعت ساختمان دركشورهاي توسعه يافته با سه ركن اصلي توسعه كه بر مسايل 

اجتماعي و اقتصادي متمركز است در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مختلف  ، محيط زيست

در دنيا روشهاي متفاوتي در نحوه همكاري . برخورد ها و جهت گيري هاي متفاوتي را داشته است، مدلها

دولتها و صنعت ساختمان در زمينه تحقيقات و توسعه وجود دارد كه حاصل انها معيارها و شاخص هاي 

بهترين نتايج از همكاريهايي بدست امده كه دولت همكاري خود را با ارگانها . اقتصادي و اجتماعي است

 . و كساني استفاده كنندگان اين نتايج هستند را از اولين مراحل شروع كرده است

توسعه و تحقيقات استراتژيك صنعت ساختمان در  ،نوآوري ،ست از جهت گيرياين مقاله خالصه اي

از  مطالعاتي. سوئد و امريكا ،نروژ ،هند ،هنگ كنگ، لمانآ، فرانسه ،كانادا ،برزيل ،كشورهاي استراليا

 ،ها در صنعت ساختمان را روي محيط زيست ها و برنامه ريزي موارد متنوع كه تاثيرات سرمايه گذاري

 . ي دهدسازمانهاي دولتي و خصوصي را ارايه م، مسايل اجتماعي و اقتصادي براي دولتها

  :دراين مقاله موارد مطالعه مي باشند مسايل كليدي زير

  Productivity سودمندي -

  Energy efficiency and sustainabilityپايداري و انرژي كارا يي -

  Information and communication technology (ICT) اطالعات وتكنولوژي تبادل اطالعا ت  -

  small and Medium-Sized Enterprises SMEs and R&D اشتغالهاي كوچكتوسعه و تحقيقات و  -

  Collaboration همكاري و هماهنگي -

توسعه و  ارشد و توسعه ساختمان در رابطه ب مسايل و نقاط كليدي براي صنعت ساختمان از قبيل

مراحل عقد ، سود اوري و موانع اجتماعي و اقتصادي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان ،تحقيقات

طراحي هاي ، . . . قرارداد هاي پيمانكاري و مشكالت و اطالعات و مشكالت پروژه ها در مقاطع طراحي

ت افراد حرفه اي صنعت ساختمان از مواردي هستند كه اموزش و اطالعآ ،منحصر بفرد و نو اوري ها

اميد است راهكارهاي الزم  در انتها. خالصه اي از تجربيات چند كشور در اين مقاله ارايه خواهد شد

توسعه و تحقيقات استراتژيك صنعت ساختمان در ايران را  ، نو آ وري ، جهت بسط وتوسعه جهت گيري

 . نتيجه گيري نماييم

 ، پايداري ،صنعت ساختمان ،تحقيقات استراتژيك ساختمان ،تحقيقات ،توسعه: واژگان كليدي

 مانساخت تكنولوژي ،اطالعات تبادل، اطالعات ،كارايي انرژي ،انرژي، وري بهره و بازدهي ،ماندگاري

                                                           
كارشناس , ارزياب و متخصص معماري   -عضو هيأت علمي رسمي سابق دانشگاه يزد, دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه هنر كرج١

دانشگاه كويينز ، (QUT)دانشگاه تكنولوژي كويينز لند،  (USQ)استراليا ( دانشگاه كويينز لند جنوبي هاي دانشگاه محقق  -پايدار

  (UQ) لند
٢
 دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقيقات اصفهان، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري 
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 شناسي نماهاي سنگ طبيعي در ساختمان آسيب

2سيد حسين موسوي، 1احمد اخالصي
 

 

به عنوان ، زيباشناسانه و فرهنگي خود از ديد مهندسي و عملكردي، مقوله نما عالوه بر ماهيت نمادين

حفاظتي و كاركردي و پوششدهنده پيكره بنا در برابر اي بيروني از ساختمان كه نقشي  پوشش و اليه

امروزه در صنعت ساختمان در مقياس گستردهاي . در نظر گرفته ميشود، عوامل بيروني و محيطي دارد

بادوام و با استحكام مناسب و ، كاره از پوشش سنگ طبيعي به عنوان يك مصالح چندبعدي و همه

از . استفاده ميگردد، تي و فني خوبي را همراه داشته باشدراهحلي كه ميتواند خصوصيات زيباييشناخ

سومين توليدكننده سنگ خام ، سوي ديگر آمارها به ما ميگويند كه ايران پس از كشورهاي چين و هند

 . در جهان است كه بيشتر اين توليد در داخل كشور در صنعت ساختمان مصرف ميشود

هاي  كل افتادگي مصالح نما از جمله سنگ يكي از چالشفرسايش و از ش، با اين وجود مقوله استهالك

شهري است كه نه تنها باعث افت بصري و سيماي شهري بنا  اساسي در طراحي و احداث ساختمانهاي

ميگردد بلكه باعث اختالل در كارآيي فيزيكي و عملكردي ساختمان گرديده و كاهش عمر ساختمان را 

ميتوان فرآيند ، ل تأثيرگذار و استفاده از راهكارهاي مناسببا شناخت عوام. نيز درپي خواهد داشت

 اين مسأله به منزله صرفه. استهالك ساختمان را كنترل نموده و عمر مفيد ساختمان را افزايش داد

 . ملي است سرمايهاز گذاري براي احداث ساختمان و نيز صيانت  ها و سرمايه جويي در هزينه

به آسيبشناسي نماي ، المللي بررسي تجارب داخلي و تحقيقات بين اين پژوهش در پي آن است كه با

به راهكاري جهت كاهش آسيبپذيري ، ها سنگ طبيعي پرداخته و با شناخت عوامل مؤثر در اين آسيب

 . اين مصالح ارزشمند بومي دست يابد

 

 

 

 

 از شكل، فرسايش، مصالح نما، عوامل زوال، سنگ طبيعي، شناسي آسيب، مهندسي نما: واژگان كليدي

 افتادگي 

                                                           
 ekhlassi@iust.ac.ir ي، استاديار گروه معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران   دكتري معمار 1
 sh_mousavi@iust.ac.ir دانشجوي دكتري تخصصي معماري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران2
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در عرصه معماري  تاثير شكل گيري بلديه بر ورود مصالح نوين  

 

 1سيده مهسا زمانيان

 

 

اي مهم پا به عرصه  اجراي شهرسازي و معماري نوين در دورهاي از زمان كه شهرداري به عنوان موسسه

باعث تغيير در ، عرصه معماريبه . . . كشور گذاشت و ورود مصالح نوين اعم از بتن و آهن و شيشه و

مسالهي مهم اين است كه ايجاد . ساختار قدرت و پيروي از ساخت و ساز با مدل و الگوهاي متفاوت شد

ي شهر همزمان با تهيه و تصويب مقررات و نظام نامه هايي توسط بلديه براي  اين تغييرات در چهره

ر پر رنگ و موثرخود در شهر شروع به كار كرده بلديه در اين زمان با حضو« استفاده از مصالح ميباشد 

تحليلي منابع مكتوب مرتبط با موضوع -در تاليف اين مقاله در ابتدا با استفاده از روش توصيفي. »است

با تحليل . مورد تحليل و تبيين قرار داده شده اند، جمع آوري و سپس شهرسازي و معماري اين دوره

نتايج بدست آمده نشان . مدارك موجود به ارايه نتيجه گيري ميپردازيم نمونهها و با استفاده از اسناد و

ضوابط و قوانين از جانب شهرداري براي استفاده از مصالح  پاره اي ازميدهد كه در يك محدوده زماني 

در حالي كه در محدودهي زماني ، ساختماني نوين مطرح شده و تحوالتي را در عرصه معماري وارد كرده

ما در اينجا به بررسي اين ضوابط و تغييرات در عرصه . تفاوت بوده است به اين امر بي ديگر نسبت

 . معماري پرداخته ايم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرسازي، معماري، مصالح ساختماني، : بلديهواژگان كليدي
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  mahasa_z@yahoo.comدانشكده معماري دانشگاه يزد ، دانشجوي كارشناسي ارشد 
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