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مقدمه

مراجعه ) پارک ورزشی بانوان(ما در اين پروژه به يکی از پارک های رشت  
 اين ومشکالت پارک را مشاهده کنيم دراين نموديم تا مصالح به کار رفته   

مصالح را با بيان علت مشکل مطرح کنيم و سر انجام مصالح جايگزين را    
.  در آنجا بهتر است  مصالحی معرفی می کنيم که چه 

وسيله در قسمت اول پروژه عناصر موجود در پارک را با بيان نوع مصالح به     
 مصالح به کار رفته از   تکو سپس به معرفی تک . عکس معرفی نموده ايم   

وبا بيان مشکالت هر يک و علل اين مشکالت ... جمله سنگ ، فلز ، بتون و  
نمايشو يکسری از اين مشکالت را با . نيز مصالح جايگزين آن ها پرداخته ايم  

.عکس به تصوير کشيده ايم تا واضح تر باشد  
.ت بودبزرگ ترين مشکلی که در انجام اين پروژه با آن مواجه بوديم کمبود وق
حت ساير مشکالت از قبيل زاويه تابش خورشيد بود که عکس انداختن ما را ت

علل   قرار می داد و اين کار را دشوار می کرد، و نيز اطالعات درباره     الشعاع
 مشکالت و مصالح جايگزين کم و در حد دانشجويی بود که به علت کمی وقت   

 . نياورديم با استاد مربوطه را به دست کرکسيونفرصت   



)فلز( پست مخابرات 

)فلز ( نيمکت 

)فلز   ( سطل زباله  



)مالت سيمانی  ( ديوار کنار پارک 

) فلز و شيشه (  انتظامات کيوسک

) مالت سيمانی ( ديوار کنار پارک 



)آسفالت ( کفپوش راه ميانی پارک 

)خاک ( کفپوش باغچه کناری پارک

)سنگ ( کفپوش جلوی پارک 



)فلز ( تأسيسات آب رسانی 

)فلز (  انتظامات کيوسکپايه 

)مالت سيمانی  ( دريچه آب پارک 



)مالت سيمانی ( پايه پست مخابرات 

)مالت سيمانی ( پايه سطل زباله  

)مالت سيمانی ( پايه نيمکت 



)مالت سيمانی (پايه صندلی جلوی پارک 

)فلز( مانع ورود اتومبيل به پياده رومبلمان 

)مالت سيمانی  ( صندلی جلوی پارک 



)سنگ (  ورودی پارک المانپايه زيرين 

) سنگ( پارکسردر کنار المان  کفپوش پايه 

)سنگ (  ورودی پارک المان  کفپوش پايه 



)فلز  (  ورودی پارک سردر المان 

)  فلز ( سردر کنار المان تابلوی روی 

)فلز( ورودی پارکسردر های کنار المان  



)فلز  ( المانتابلوی نام پارک روی 

) مالت سيمانی ( جدول باغچه وسط پارک 

)مالت سيمانی ( جدول باغچه جلوی پارک 



)سنگ ( کفپوش محوطه وسط پارک 

)خاک (  کفپوش باغچه وسط پارک 

)سنگ (  کفپوش محوطه وسط پارک 



سنگ

وهمان طور که در عکس ها نيز مشاهده نموديد سنگ در کفپوش جلوی پارک
 های جلوی پارکالمان کفپوش محوطه وسط پارک و همچنين در کفپوش پايه

رنگ٢سنگ های کفپوش جلوی پارک.  ها به کار رفته استالمانو پايه اين
نيزدر محوطه وسط پارک. قرمز و سفيد هستند ولی جنس آن ها يکی می باشد

با رنگ قرمز و سفيد استفاده شده است که البته جنس ان ها با هم و نيز٢از
های سنگنيزاز هاالماندر کفپوش پايه.سنگ های جلوی پارک متفاوت است

سنگ شده با جنس متفاوت با ساير سنگ ها و در پايه زيرين آن هااسفادهسفيد
سنگو. خاکستری رنگ استفاده شده که آن نيز با ساير سنگ ها متفاوت است

های به رفته در هر ناحيه هم از لحاظ خواص فيزيکی و هم از لحاظ خواص
.تندروان شناختی و تا حدود کمی خواص شيميايی و مکانيکی با هم متفاوت هس

طبيعی صورتوبه می باشندمرمريت هایازسنگ که البته اين نوع سنگ ها
رابرای چيدن اين سنگ ها بين آن ها.   گرد گوشه در طبيعت يافت می شوند

صافیو سطح تقريبًا.اند شدهسرتراش و نيز اين سنگ هااند با ماسه پر کرده
استفاده نوع سنگ با رنگ های متفاوت٢ ها که ازالمانو تنها در پايه. دارند

. که استقامت بيشتری را داشته باشنداند شده سنگها با مالت به هم وصل شده

: در اين پارک و داليل آنفلزمشکالت استفاده از

وکاربرد مشکلی نداشتهبختانه پارک خوشدراين شدهکارگرفتهسنگ های به
. آن ها در محل های به کار گرفته شده صحيح می باشد

:مصالح جايگزين

. شده مشکلی ندارندکارگرفته اشاره شد سنگ ها در محل های بهطورکههمان
استفاده ها از سنگ به خاطر زيبايی که نسبت به بتون داردالماندر قسمت پايه

استحکامالبته سنگ ها. شده است که برای محيط شهری نيز مناسب می باشند
دارند هستند که زيبايی بيشتری نسبت به سنگموادومصالحیالزمه را دارند و

. دولی استحکام مناسبی برای بکارگيری در پايه ها و حتی کفپوش را ندارن
. توان جايگزينی را برای سنگ ها در اين پارک در نظر گرفتنمیدر نتيجه
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  فلز 

پارک همان طور که در تصاوير نيز مشاهده نموديد فلز کاربرد زيادی در اين   
 ، الماندر پست مخابرات ، سطل زباله ، نيمکت ، تابلوی روی   .داشته است
ورود که جهت جلوگيری از مبلمانی انتظامات،  کيوسک انتظامات، پايه   کيوسک

 های جلوی پارک و تابلو های روی اين  الماناتومبيل به داخل پارک می شود،   
شکل  ها سبک بوده و المانفلزات آهنی به جز در .  ها استفاده شده است المان

 نيمه سنگين بوده و شکل پذيری  المان پذيری آن ها ساده تر می باشد ولی در 
.آن ها دشوار تر است 

: مشکالت استفاده از سنگ در اين پارک و داليل آن             

مشکالتو اکثر اين . فلزات به کار رفته در اين پارک مشکالت فراوانی دارند    
باعث رطوبت زياد در شهر  . مربوط به آب و هوا و اقليم شهر رشت می باشد 

بهرشت نيز منطقه ای مرطوب بوده و .  زنگ زدگی عناصر فلزی می شود  
اینمونه .  باشد نمیکار گيری فلز در اين شهر مرسوم نبوده و چندان مناسب 

 ، سطل زباله ،   درنيمکت از اين زنگ زدگی و رفتن رنگ روی فلزات را 
رسانی  ، تأسيسات آب المان انتظامات ، تابلوهای نام پارک بر روی   کيوسک

مشاهده انتظامات را در تصاوير زير     کيوسک داخل پارک و به ويژه پايه  
خودوقتی که فلز رنگ خود را از دست می دهد بايد گفت که زيبايی .  می کنيد

فقط کاربرد فلز  .  باشد نمیرا از دست داده است و برای منظر شهری مناسب 
برکه البته اين نکته دليل .  ها جلوی پارک با مشکل مواجه نشده است الماندر 
دارد احتمال وجود واين باشد که در آينده نيز برای آن مشکلی پيش نيايد نمیآن 

فلز عليرغم اين . که مانند ساير عناصر دچار خوردگی و زنگ زدگی شود   
استفاده مشکلی که دارد به دليل خاصيت فيزيکی خوبی که دارد در اين پارک  

نيز ها فلز حس استواری را به شخص می دهد و  المان همچنين در . شده است 
اينکاربرد آن به صورت عمودی حس ايستايی را به فرد القا  می کند که از 

از ديگر خواص خوبی که . محيط به سرعت رد نشود و آهسته تر عبور کند 
ی فلز دارد خاصيت رنگ پذيری آن می باشد و می توان فلزات را به هر رنگ  

. در محيط به کار برد 
. در ذيل با نمايش تصاوير مشکالت را بيان نموده ايم  



 اين درروی رنگ ورفتن خوردگی 
عکس  کامًال واضح و مشخص 

شهریمی باشد  که زيبايی منظر 
. را از بين برده است

پديده رفتن رنگ روی سطل زباله  
نيز عکس  دراين زدگی فلز وزنگ
. مشخص می باشد کامٌال

زنگ زدگی کامل فلز به کار رفته    
درابندر دهنه تأسيسات آب رسانی  

.تصوير قابل مشاهده است  



فلز زنگ زدگی و از بين رفتن کامل 
.  در اين تصوير قابل مشاهده است 

زدگیباز هم پديده زنگ 
آنو رفتن رنگ سطح 

.نمايش داده شده است 



: مصالح جايگزين  

بايدهمان طور که مشاهده شد فلز مشکالت زيادی را در اين پارک دارد ، پس   
. از مصالح ديگری استفاده نمود که کمترين مشکالت را داشته باشد   

فلزکه مانند . برای سطل زباله به جای فلز می توان از پالستيک استفاده کرد  
ايجاديی قابليت رنگ باال داشته و زباله های داخل آن بر عکس فلز تغيير شيميا 

بينهمچنين زنگ نزده و رنگ آن طوری است که کنده نشده و از .  کنند نمی
.هم اکنون نيز در اکثر نقاط از سطل های پالستيکی استفاده می شود  .  رودنمی

سيره برای تأسيسات آب می توان از ترکيبات سيمانی يا آهکی استفاده نمود ک
برایاز جمله ترکيبات مؤثر . شده و ميلی برای ترکيب شدن دوباره با آب ندارد

.  می باشد ساروجاين قسمت و لوله های آب 
القاد برای نيمکت می توان از چوب نيز استفاده نمود که حس گرمی را به افرا  

ولی بايد جنس . می کند و تابستان خنک ر از فلز و زمستان گرمتر از آن است
چوب را طوری انتخاب کنيم که باعث جذب حشرات نشود و رطوبت زيادی   

. نداشته باشد 
فلز  می توان از المان انتظامات و نيز تابلوی روی  کيوسکبرای سقف و پايه 

ازهمچنين رنگی که بر روی آن ها می زنيم نيز . با کيفيت بهتر استفاده نمود 
روی ها فلزی هستند تابلوی فلزی  المانچون . کيفيت بااليی برخوردار باشد 

 انتظامات   کيوسکدر پايه و سقف . آن ها مناسب تر از ساير مصالح می باشد  
 فلزی می باشد ،کيوسکاز چوب نيز می توان استفاده نمود ولی چون خود  

اينبرای . استفاده از چوب در سقف مرسوم نبوده و از زيبايی محيط می کاهد 
گرفت  درنظرمنظور می توان کل اتاقک انتظامات را به همراه سقف آن چوبی   

می که هم مشکالت کمتری نسبت به فلز داشته و هم زيبايی بيشتری به محيط 
. دهد 



سيمانیمالت های

بعضیهمان طور که در تصاوير مشاهده نموديد مالت های سيمانی قسمت پايه
از جمله.  عناصر به کار رفته بود که راه اتصال اين عناصر به زمين بود

ک ،جاهايی که مالت های سيمانی به کار رفته بود در ديوار های کناری پار
ودر پايه های پست مخابرات ، صندلی ، نيمکت ، سطل زباله و خود صندلی

مثلاين مالت ها که انواع مختلفی دارد.  نيز دريچه آب پارک و جداول بود
برخوردار چندانیاززيبايی بوده ولینسبتًاخوبی بلوک دارای مقاومتويابتون
.  باشندنمی

:مشکالت استفاده از مالت های سيمانی در اين پارک و داليل آن

مشکل بزرگی که کاربرد مالت های سيمانی در پارک دارد به خاطر حس
همچنين مشکل.زيبايی شناختی است که به منظر شهری آسيب رسانده است

دارد خاصيت رنگ پذيری پايين آن است که به دليل سطح ناصافی کهديگرآن
هاهمچنين مالت.  باشدنمیرنگ روی آن با مشکل مواجه شده و چندان زيبا

اين مالت ها برای چسبندگی مناسب می باشند. حس سردی به فرد می دهند
. دآن هم استفاده آن بايد به نحوی باشد که منظر شهری را دچار مشکل نکن

:مصالح جايگزين

برایکاربرد مالت های سيمانی.  باشدنمی هيچی بهتر از مالتچسباندنبرای
دقت می باشد ولی بايد در استفاده از آن خيلیمنساب ساير مواد با همچسباندن

مصالحاين عدم دقت در استفاده از اين. نمود که زيبايی محيط را از بين نبرد
. در قسمت پايه ها کامًال مشخص می باشد

اينبرای ديوار های کناری پارک می توان از سيمان سفيد به عنوان نما روی
جای بهوهمچنينديوارها استفاده نمود که زشتی اين مالت ها قابل رؤيت نباشد

گرانبلوک از آجر نيز می توان استفاده نمود ، ولی در رشت استفاده از آجر
. در می آيد در حاليکه بلوک قيمت بسيار ارزان تری دارد

. باشدنمیکاربرد بتون در جدول نيز مرسوم بوده و جايگزين بهتری برای آن
درختصندلی نيز همان طور که اشاره شد می تواند چوبی باشد و به شکل تنه

دانشکدههمان طور که نمونه مشخصی از آن در پارک. از آن استفاده نمود
وکاربرد چوب.  علوم پايه استفاده شده استداشنکدهفنی دانشگاه گيالن و نيز

.نداردپالستيک به جای صندلی و نيمکت و سطل زباله نيازی به مالت در پايه
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خاک

استفادههمان طور که در عکس ها نيز مشخص بود خاک فقط در باغچه ها
فضایکه اين استفاده برای ساخت و ساز نبوده بلکه فقط برای ايجاد. شده بود

.سبز در پارک می باشد که برای رشد نياز به خاک دارند

:مشکالت استفاده از خاک در اين پارک و داليل آن

ايجادخاک به نوبه خود مشکلی ندارد اما بايد مشکالتی که برای ساير مصالح
بردن موجود در خاک باعث از بينبازهای واسيدها. می کند در نظر گرفت

فلزات و خوردگی آن ها می شود ، همان طور که اين مشکل برای تأسيسات
. آب رسانی که داخل باغچه گذارده شده است پيش آمده است

:مصالح جايگزين

نمیهمان طور که اشاره شد خاک به کار رفته در پارک برای ساخت و ساز
درنظر توان برای آننمیباشد و برای فضای سبز می باشد که هيچ جايگزينی

. و بايد ساير مواد را با خاک تطبيق دهيم. گرفت

شيشه

.  استکاررفته انتظامات بهکيوسکدر اين پارک شيشه فقط برای در و پنجره
مثلاتاقکیو استفاده از آن برای هر خانه و حتی. که شيشه معمولی می باشد

 معمول است ، چون نياز به پنجره دارند و برای پنجره بايد از شيشهکيوسک
.استفاده کنند

:مشکالت استفاده از شيشه در اين پارک و داليل آن

می توتند برای افرادی که در پارک هستند اين پارک معمولی درکاربرد شيشه
توپ و ديگر وسايل(خطر ساز شود برای اينکه شيشه معمولی در اثر ضربه

شکسته شود که هم برای نگهبان پارک و هم برای افرادی که از پارک) بازی
.استفاده می کنند خطر ساز باشد
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:مصالح جايگزين

 هممی توان به جای اين شيشه های معمولی از شيشه سکوريت استفاده کرد که
ديل مقاومت بيشتری نسبت به ضربه دارند هم در اثر شکستن به ضرات تيز تب

.نمی شوند
آسفالت

آسفالتاستفاده از. آسفالت فقط در ناحيه راه مرکزی پارک استفاده شده است
مناسبدر راه ها معمول می باشد ولی به عنوان کفپوش برای پارک به نظر

رسد که در ادامه به مشکل آن و جايگزينی که می توان برای آن در نظرنمی
.گرفت می پردازيم

:مشکالت استفاده از آسفالت در اين پارک و داليل آن

پارکیولی به عنوان کفپوش چنين. آسفالت برای کف سازی مناسب می باشد
. مردم می باشدگذرانیچون پارک محل تفريح و خوش. چندان مناسب نيست

آن دربرای ايجاد حس بيشتر در مردم برای اينکه بيشتر وارد اين محيط شده و
يکی از اين راهکارها استفاده از.  کنند بايد تالش کنيماستفادهبمانند و از آن

حسآسفالت از نظر روان شناختی.  است که مناسب اين کار می باشدمصالحی
بگذرندسردی دارد و مردم عالقه ای به آن نداشته می خواهند به سرعت از آن
کارهپس آسفالت عليرغم قابليت های بااليی که به عنوان کفپوش دارد برای ب

. باشدنمیگيری در اين پارک مناسب

:مصالح جايگزين

عنوانهبرای ايجاد حس خوب در افراد که بيشتر از اين محيط استفاده کنند و ب
شود می فرش پيشنهادازسنگيک کفپوش مناسب استفاده

فرمسنگ عالوه بر قابليت های خوبی که به عنوان کفپوش دارد با رنگ ها و
باشد و استفادههای مختلف ، از نظر خواص روان شناختی بهتر از آسفالت می

دن ازسنگ فرش خود دليلی برای ممانعت از ورود موتور سيکلت و يا کند کر
 .حرکت آن در پارک می شود
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