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 چکیده

 است. بر همین اساس امروزههای تاثیرگذار بر پایداری زیست محیطی و توسعه پایدار صنعت ساختمان از زمینه

دهد. در این های نوین و مواد و مصالح جدید سوق میمفاهیم معماری پایدار جامعه جهانی را به سمت تکنولوژی

های نوین های فناوریها و محدودیتهای معماری پایدار و بحث پیرامون برخی مزیتمقاله پس از تعریف شاخص

ها با معماری پایدار خواهیم پرداخت. هدف از این تحقیق ارزیابی ین سیستمقابلیت تطابق اساختمانی، به بررسی 

های معماری پایدار است. روش تحقیق در این مقاله روش دهی به شاخصهای نوین ساختمان در جهت پاسخفناوری

 شتاله شده است. پژوهش بهره گرفتیابی به نتایج حال از روش تحلیل محتوا برای دستباشد، در عینای میکتابخانه

 مصالح تقلیل مصرف در تواندمی ساختمانی نوین هایسیستم براساس وساز ساخت کارگیری به ترویج درجهت

 هایپتانسیل از و نموده اهسیستم این هب تریبیش توجه باید کشور ساختمانی تاثیرگذارد. صنعت وانرژی ساختمانی

 .نماید برداریبهره پایدار معماری به یابیدست جهت هاآن

 

 سازیهای نوین، انرژی، ساختمانمعماری پایدار، فناوریهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
های سنتی در های قدیمی، استفاده از روشمیلیون نفر، فرسوده بودن اکثر ساختمان 78از افزایش جمعیت ایران به بیش

های انرژی و لزوم بازسازی مناطق افزایش قیمت حامل ها و نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن از یکسو،احداث ساختمان

فرسوده از سوی دیگر، همگی نیازمند یک تغییر رویکرد و پارادایم در شیوه ساخت و ساز کشور بوده تا جوابگوی نیازمندی 

ما بوده و  های آتی از وظایفروزافزون به مسکن باشد. کاهش منابع طبیعی، معدنی و نفت و گاز کشور و حفظ آن برای نسل

از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از . بیش[1]باید در این جهت حرکت نمود

های خاص و گاه آزاردهنده قرار گرفته است بر همین اصل توسعه پایدار در راس برنامه اکثر های محیطی، در رده مقولهبحران

ها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط زیست را فراهم شهرها و ساختمان هاست. از طرفی طراحیحکومت

جویی در های صرفههای جدید که ویژگیها و تکنولوژیپیوندی این مسائل، لزوم استفاده از فناوریسازد. با در نظرگیری هممی

. [2]های معماران قرار گرفته استترین مسئولیته اصلیمصرف انرژی و حفاظت منابع طبیعی در خود داشته باشند، در زمر

های نوین ای انجام شده است، سعی شده تا ضمن معرفی سیستمای و مقایسهبنابراین در این مقاله که به روش کتابخانه

 های معماری پایدار مورد بررسی قرار گیرد. دهی به شاخصها در پاسخساختمانی، توانایی این سیستم
 

 اری پایدارمعم-2
 :میشود تبیین زیر اهداف با معماران کار عرصه در محیطی پایداری که معتقدند پردازاننظریه از برخی
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 ترین حد ممکنمصرف منابع انرژی در کم 

 استفاده از مصالح تجدید پذیر 

 حفاظت عرضه انرژی و بازیافت کامل آن بدون ایجاد آلودگی 

این نکته استوار است که ساختمان جزیی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به از نظر این افراد معماری پایدار بر 

عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کرده و در چرخه حیات قرار گیرد. برخی دیگر از نظریه پردازان، معماری پایدار را نوعی 

یابند. بدون تردید کیفیت ای میژهها کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویدانند و لذا از نظر آنطراحی مردمی می

جا که پایداری و ماندگاری خود آید. در ضمن از آنمطلوب بدون توجه به طبیعت، نورگیری مناسب، و تهویه مطبوع فراهم نمی

باید ، لذا ساخت با کیفیت باال و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طوالنی نیز ساختمان به عنوان یک پدیده مد نظر است

 کنند: ای از معماران نیز به مفهوم ساخت و ساز پایدار اشاره کرده و آن را این چنین تعریف میدر نظر گرفته شود. دسته

مدیریت یک محیط پاک و سالم بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکی که براین اساس هدف از طراحی 

 .[2]بر محیط و منابع انرژی و طبیعت استهای پایدار کاهش آسیب ساختمان

 

 اهداف کلی معماری پایدار-1-2

 اصل اول: حفاظت از انرژی

 ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد.هر ساختمان باید به گونه

 اصل دوم: کار با اقلیم

 استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند.ای طراحی شوند که قادر به ها باید به گونهساختمان

 اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید

 که این مهم از سه طریق قابل دسترسی است: بازیافت و استفاده مجدد از مصالح، تغییر کاربری ساختمان، نوسازی

 اصل چهارم: احترام به کاربران

 .[3]انسان در فرایند ساختمان سازیهای مضر برای سالمتی عدم استفاده از مصالح و روش

 

 های نوین ساختمانیفناوری-3
 سرعت سازی،سبک که شودمی اطالق ساخت صنعتی هایروش از ایهمجموع به ساختمانی؛ نوین هاییفناور و هاسیستم

 .[4]بخشدمی بهبود سیستم در را اکوستیک و حرارتی عملکرد و داده افزایش حریق زلزله، برابر در را هاسازه مقاومت و اجرا

  :نظیر هاییمزیت باشد،می حوزه این در متعددی هایمزیت از حاکی موجود تجربیات

 عایق از ناشی ساختمان در انرژی اتالف کاهش و مصرفی مصالح کیفیت بهبود طریق از ملی منابع در جویی صرفه-

 ساختمان عمر افزایش نوین، فناوری با و ایکارخانه روش به مصالح تولید از ناشی انرژی مصرف کاهش نامناسب، بندی

 ساختمانی. مصالح بیشتر بازیافت امکان افزایش ساختمانی، مصالح زودهنگام ازاتالف جلوگیری نتیجه در و

 اجرای از قبل شهری هایزیرساخت انجام امکان سازی صنعتی ماهیت علت به :اجرا از قبل سازی آماده رویکرد 

 فراهم اراضی ترمناسب بندیقطعه سبب به شهری فضاهای هنگام به طراحی امکان یا و شودمی فراهم ساز و ساخت

 .گرددمی

 مسکن صنعتی تولید در مدوالر سیستم ایجاد با :کیفیت کنترل و نوین و ویژه هایتکنیک کارگیری به قابلیت افزایش 

امکان  و مدوالر ساخت لزوم علت به همچنین و گرددمی فراهم هاساختمان قائم و افقی توسعه برای زیادی امکانات

 یابد.می افزایش ساخت در کیفیت کنترل و دقت قطعات، صالات
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 رسان غیرآسیب منابع از استفاده برای یکپارچه کنترل امکان داولیه موا تامین مرحله در :زیستمحیط تخریب کاهش 

 و هوا هایآالینده ایجاد زا و یابدمی کاهش ساخت هنگام در مصالح بازمانده و نخاله تولید دارد، وجود زیستمحیط به

 .[5]شود می کاسته صوتی هایآالینده و آب

 کنار در که شوند اجرا و طراحی هاییساختمان که شود تالش ایدب نماکشور بودن خیززلزله به توجه با :سازیسبک 

-هب است میسر نوین مصالح با امر این و آورند بوجود حوادث زمان در را آسیب کمترین تا باشد سبک کافی استحکام

 هایبرج ساخت امکان دیگر شوند اجرا مترسانتی40 تا 35 ضخامت با دیوارچینی سنتی هایروش با اگر طورمثال

 را ضخامت حداقل که شوند هاییجداکننده به تبدیل دیوارها باید و نداریم را مرتفع هایساختمان و طبقه چندین

.باشند حرارت و صوتی عایق و مقاومت دارای همچنین و باشند داشته

 گردندمی نصب تنها اجرا محل در و شوندمی تولید کارخانه در نوین قطعات و محصوالت از خیلی چون :اجرا سرعت 

. باشندمی باالتری اجرایی سرعت دارای

 از بصری تنوع با بناهایی بتوانیم که سازدمی فراهم را امکان این نوین مصالح از استفاده   :بصری کیفیت و تنوع ایجاد 

  بخشی سازیدوباره و تخریب به نیاز شاید تنوع ایجاد برای که گذشته برخالف و نمائیم خلق جنسیت و رنگ لحاظ

 هر در بتوان قدیم، نماسازی جای به زیبا نقش و طرح با جدید مصالح بکارگیری با توانمی امروزه بود، زساختمانا

 تخریب از باید کلی طورهب و است معمول اروپایی کشورهای در که کاری داشت زیبایی و جدید ساختمان زمان،

 اجرای با جز ندارد امکان سازیساختمان اینگونه و کرد جلوگیری دلیل بدون دهه دو در محدود عمر با ساختمان

.نوین محصوالت با ساختمان

 فرم خلق امکان که است این نوین تکنولوژی و مصالح از استفاده محاسن از دیگر یکی :جدید هایفرم ایجاد امکان-

.سازدمی فراهم را معماری گوناگون های

 می پیدا کاهش مصالح، پرت امکان ساختمان، صنعت در نوین هایفناوری و مصالح از استفاده با :مصالح پرت کاهش

 یا موزائیک بوسیله سازیکف در طورمثالهب .شودمی جویی صرفه ملی سرمایه و هزینه در وسیله بدین و کند

 یا پارکت بوسیله فضا یک سازیکف از ترسخت مراتب به کف آوردن در تراز و شکستن و دیدن ضربه امکان سرامیک

.بود خواهد ... و لمینیت

 از داد تعمیم بزرگ مساحت یک به را قطعه یک توانمی و شوندمی طراحی کارخانه در نوین مصالح چون :انبوه تولید 

5.کرد استفاده فضا از بزرگی هایمضرب برای را قطعات این توانمی کمی لحاظ

 

 نوین ساختمانی   هایسیستم ارزیابی-4
-های نوین ساختمانی در ارتباط با شاخصهای سیستمبدیهی است آشنایی طراحان و مجریان صنعت ساختمان با ویژگی

های نوین در راستای خلق بناهای پایدار نخستین گام در جهت توسعه و نیل به اهداف به کارگیری فناوریهای معماری پایدار 

های هر یک از این سیستم در ارتباط با معماری پایدار خواهیم پرداخت تا در نهایت است. در این بخش به بررسی ویژگی

 تعیین گردد.های معماری پایدار ها به شاخصنزدیکی هر یک از این سیستم

 

 سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد-1-4
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 سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد -1شکل

 

پذیر است، هر چند های گوناگون معماری امکانطور کلی استفاده از این سیستم برای عملکردبههای معماری : ویژگی

 (1)شکلارتفاع است.های مسکونی کم ها در ساختمانترین مورد استفاده از این سیستمبیش

 توان به نکات زیر اشاره کرد: های این سیستم میاز محدودیت

 ها تبعیت کرد.در مراحل طراحی باید از اندازه و چگونگی مدول

 .در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد

 تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است6.

مناسبی   وضعیت حرارت برابر در بودن عایق ویژگی با ارتباط در سیستم این های سیستم در ارتباط با انرژی :ویژگی

 وجود هاآن عملکرد بهبود منظور به هاعایق نصب در مختلفی هایروش و دارد حرارتی عایق نصب برای باالیی قابلیت و داشته

این  درنصب اینکه دیگر و نشوند واکنش وارد گالوانیزه فوالد با که است موادی انتخاب عایق، مواد از استفاده در مهم نکته.  دارد

 (1)جدول.نیاید وجود به اعضا بین حرارتی پل اثر که شود توجه هاعایق

 اتالف از جلوگیری نحوه اجرا و طراحی هاینگرانی ترینمهم از یکی فلزی، ساختار دارای ساختمانی هایسیستم در کلی طورهب

 .[5]است فوالدی نازک دمقاطع وجو از ناشی حرارتی پل نیز آن عمده علت که است، انرژی

 

 از لحاظ انرژی : مشخصات فنی اجزای سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد1جدول 

 نوع
سقف در سیستم قاب 

 فوالدی سبک

دیوارهای داخلی در 

 سیستم قاب فوالدی سبک

دیوارهای خارجی در 

 سیستم قاب فوالدی سبک

 زیاد زیاد زیاد سرعت اجرا

 زیاد زیاد زیاد عایق حرارت

 زیاد زیاد متوسط عایق صوت

 

 های سیستم در ارتباط با مسایل زیست محیطی : ویژگی

سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد به علت عدم استفاده از مواد مضر برای طبیعت، تاثیر مخربی بر محیط زیست ندارد. 

شود. بیشتر مواد مورد برداری، سبب کاهش تولید آلودگی در محیط میتر در بخش حمل و نقل و بهرهمصرف انرژی کم

استفاده در این سیستم، قابلیت بازیافت دارند. این سیستم قابلیت باز شدن و نصب مجدد داشته و این منظور بدون عملیات 

 (2)جدول.[7]شودتخریبی گسترده و آسیب به محیط پیرامون انجام می
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 از لحاظ اثرات زیست محیطی سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد : مشخصات فنی اجزای2جدول

 نوع
سقف در سیستم قاب 

 فوالدی سبک

دیوارهای داخلی در سیستم قاب 

 فوالدی سبک

دیوارهای خارجی در سیستم 

 قاب فوالدی سبک

 کم کم ندارد ایجاد نخاله

 دارد دارد دارد قابلیت بازیافت

 متوسط متوسط کم مقاومت در برابر آتش

 کم کم کم تولید آلودگی

 - - ندارد عملیات تخریب

 دوام زیاد دوام زیاد دوام زیاد خوردگی

 

 :های مواد و مصالح سیستم در ارتباط با معماری پایدارویژگی

در سازه فوالدی سبک، بار جانبی و بار ثقلی را دیوارها تحمل می کنند. دیوارها به صورت توخالی هستند و دیوارها:

 .[8]می توان این فاصله خالی را با بتن سبک یا فوم پلی استایرن پر کرد

درصد هواست که دارای خصوصیات عایق بندی خوبی بوده و باعث  95اده ای سبک بوده که دارای تقریبا مپلی استایرن: 

سبز با کاهش نیاز به حمل می تواند برای نیل به اهداف ساخت و ساز ساختمانهای .EPSها می شودذخیره انرژی در ساختمان

از سال . و نقل کمک کند و در طول مدت نصب ، زباله های کمی تولید کرده و همچنین به نیروی کار کمتری نیز نیاز دارد

-باعث کاهش انتقال جریان گرما از بیرون به داخل و بالعکس می .بوده است HFCو HCFCو CFCهمیشه عاری از  1980

شود. قابل بازیافت  دی اکسید کربن شده که سبب جلوگیری از تخریب الیه ازن و گرمایش جهانی میشود. باعث کاهش انتشار 

تمامی موارد ذکر شده نشان .[9]کند و در نهایت اثر نامطلوب بر هوای ساختمان نداردباشد، شیرابه تولید نمیو ضد قارچ می

 دهد این ماده دوستدار محیط زیست است.می

 انسجام هایبست ای،تسمه هایبست جان، هایکننده سخت پیرامونی، ترک تیرچه، شامل ایسازه سقف سیستم: سقف

، در نتیجه عدم استفاده از بتن در سقف خود به عنوان باشدمی فوالدی چوبی، ایسازه صفحات قبیل از پوشش و انواع دهنده

 .[5]یک عامل مهم در جهت کاهش خطرات زیست محیطی خواهد بود

 

 مصالح پوششی: 

  پانل گچی(Gypsum Board) 

 پانل سیمانی یا سمنت بورد(Cement Board)   و جیپسوم بورد 

 های چوبی وپانل(Wooden Panel)   MDF 

های در حال ساخت، از مصالح سنتی )نظیر آجر، سفال، بلوک و غیره( به  در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق ساختمان

عالوه بر امکان  قاب فوالدی سبکهای  شود که مشکالت اجرایی ومعایب خود را دارا هستند. در سازه میعنوان دیوار استفاده 

شود که عمدتاً  ها به عنوان پوشش داخلی استفاده می استفاده از مصالح سنتی به عنوان پوشش بیرونی، نوع دیگری از پوشش

 . های فایبرسمنت استپانل

بر روی سازه فلزی گالوانیزه نصب شده و نقش دیوار را در تمامی کاربردها )اعم از دیوار داخلی ها این پانل:پانل فایبرسمنت

های فایبر سمنت نسل جدیدی از مصالح ساختمانی و خارجی، سقف داخلی و خارجی و غیره( بر عهده خواهند داشت. پانل

گیرد. مقاومت  رجی ساختمان مورد استفاده قرار میای یافته ودر سطوح داخلی و خا است که طی دو دهه اخیر کاربرد گسترده

ها  مکانیکی خوب و مقاومت بسیار عالی در برابر رطوبت، حشرات موذی و سایر عوامل مخرب باعث شده تا استفاده از این پانل
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استفاده از  روز به روز با استقبال بیشتری روبرو شود.ویژگی برجسته این محصول خاصیت ضد حریق و نسوز بودن آن است. با

مقاومت در برابر  گردد.ساختمان در مقابل حریق ایمن می  این محصول در دیوارها و پارتیشن بندی ها بالطبع اسکلت فلزی

های زیست محیطی از دیگر آور، عدم ایجاد آلودگیحریق، رطوبت، حشرات، مواد شیمیایی، فاقد آزبست یا هرگونه مواد زیان

 .[10]کرده است تبدیل به یکی از مصالح دوستدار محیط زیست را ت که آنهای این فرآورده اسویژگی

 

 سیستم ترونکو-2-4

 

 
 ستم ترونکوسی -2شکل

 
سنتی و های چوبی واژه ترونکو، در زبان اسپانیایی به معنای الوار است. طرح اصلی سیستم برگرفته از همان ساختمان

وش نوینی برای تولید با الهام از این روش ولی با مصالح و فناوری جدید، ر متداول در آمریکا و کانادا است. سیستم ترونکو

 (2)شکل.[5]دهدساختمان ابداع نموده است. در سیستم ترونکو عنصر اصلی را قطعات لوله از جنس فوالد گالوانیزه تشکیل می

 طراح ذوق و طراحی به منطقه، هر سنتی با معماری سیستم این انطباق میزان سیستم این درهای معماری: ویژگی

 وجود زیادی هایمحدودیت آن کامل اجزای و دقیق طراحی برای هنوز است، جدید کامال سیستم این آنجا که از  .دارد بستگی

 نهایی شکل د.کر پیدا هااین محدودیت رفع برای مناسبی هایحلراه توانمی تربیش تحقیق بررسی و با مورد هر در اما دارد،

 توانمی متنوع نماهای از استفاده با .ندارد متداول و سنتی بناهای با تفاوتی شود،می ساخته سیستم این با که ساختمانی

 سیستم این در پالن طراحی در اساسی نکته .رساند اتمام به محلی و سنتی معماری بر منطق و طراح نظر مطابق را ساختمان

 هادهانه حداکثر است(.  موجود نیز دیگر زوایای ایجاد برای قطعاتی چند هر( باشند درجه 90 باید پالن در زوایا که است آن

بر اساس برخی د. دار وجود میانی هایستون با طوالنی هایدهانه ایجاد امکان چند هر .[11]است متر4 میانی ستون بدون

 اهمیت با هایساختمان برای و طبقه یک آموزشی هایساختمانهای داخلی، حداکثر تعداد طبقات این سیستم برای نامهآیین

-می طبقه سه است شده اجرا سیستم این با که طبقاتی حداکثر جهان، کشورهای دیگر در. است شده اعالم طبقه دو متوسط

 .[12]دارد وجود سیستم این روی بر نما و کارینازک انواع اجرای امکان . باشد

است،  بسیار مزایای دارای انرژی مصرف در جوییصرفه نظر از ترونکو سیستمهای سیستم در ارتباط با انرژی: ویژگی

 .هستند موثری حرارتی عایق ها،آن درون هوا وجود و بودن توخالی دلیل به هالوله یعنی سیستم، پدیدآورنده اصلی اجزای زیرا

روی  ستا صاف دیگر طرف در و موجدار طرف یک در که استایرنپلی عایق نصب یعنی حرارتی، عایق از استفاده با عالوه به

توجهی  قابل تعداد حاضر حال در کههمچنان. کرد اجرا مناطق سردترین در را سیستم این توانمی سقف، و خارجی دیوارهای

 این هالوله خالی تو ساختار دلیل به .است شده اجرا سیستم این با کانادا کشو سردسیر مناطقر د مسکونی هایساختمانز ا
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 با البته. ندارد مناسبی ای مقاومتکوبه صدای برابر در ولی است، برخوردار هوابرد صدای برابر دری باالی مقاومت از سیستم

 (3)جدول.[5]یابدمی افزایش صدا نوع دو هر برابر در سیستم مقاومت (هامتالوگ) گالوانیزه هایلوله روی بر پوشش از استفاده

 

 ترونکو از لحاظ انرژی: مشخصات فنی اجزای سیستم 3جدول 

 سقف در سیستم ترونکو نوع
دیوارهای خارجی در سیستم 

 ترونکو

دیوارهای داخلی در سیستم 

 ترونکو

 زیاد زیاد زیاد سرعت اجرا

 زیاد زیاد زیاد عایق حرارت

 متوسط متوسط کم عایق صوت

 

سیستم ترونکو به علت عدم استفاده از مواد مضر برای های سیستم در ارتباط با مسایل زیست محیطی: ویژگی

برداری، سبب کاهش تولید تر در بخش حمل و نقل و بهرهطبیعت، تاثیر مخربی بر محیط زیست ندارد. مصرف انرژی کم

ها آماده کار های برش لولهاما مشکل عمده در محل پروژه اتفاق میافتد، هنگامی که دستگاه ،[5]شودآلودگی در محیط می

-شوند مقداری آلودگی و آلودگی صوتی ایجاد خواهند کرد که این موضوع جز آثار مخرب محیط زیست به حساب میمی

 (4)جدولآید.

 

 محیطیثیرات زیست تأ ترونکو از لحاظ: مشخصات فنی اجزای سیستم 4جدول

 سقف در سیستم ترونکو نوع
دیوارهای داخلی در سیستم 

 ترونکو

دیوارهای خارجی در سیستم 

 ترونکو

 کم کم کم ایجاد نخاله

 ندارد ندارد ندارد قابلیت بازیافت

 زیاد زیاد زیاد مقاومت در برابر آتش

 کم کم کم تولید آلودگی

 - - - عملیات تخریب

 - - - خوردگی

 

 مسلح با قالب عایق ماندگار بتنسیستم -3-4
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 سیستم ساختمانی بتن مسلح با قالب عایق ماندگار -3شکل

 مصالح پرت انرژی، اتالف از اجرا سهولت و سرعت بردن باال ضمن است شده سعی همواره سازیساختمان صنعت در

 و ساخت در هایینوآوری و جدید هایتکنیک آمدن پدید به منجر اهداف این هب نیل .شود کاسته ساختمان وزن و ساختمانی

. است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد اخیر هایسال در که است هاییروش از یکیعایق ماندگار  قالب سیستم است. شده ساز

 در یافت. گسترش سرعت به دنیا سراسر در سپس و اروپا در آن از پس و شد ابداع رآلمان کشو در بارن اولی برای سیستم این

 .شوندمی ساخته سیستم این با کانادا و امریکا در متوسط و کم ارتفاع با هایساختمان درصد 8 ازبیش  حاضر حال

 و شده ساخته یونولیت، اصطالح در فوم هایقالب از استفاده با آن در بتنی دیوار که هستند بناهایی ICFهای ساختمان

 وسیله به آن طرف دو در که باشدمی بتنی دیوار یک روش این نهایی محصول مانند.می باقی آن طرف دو در ریزیبتن از پس

 پالستیکی یا فلزی مختلف هاینگهدارنده وسیله به دیوار طرف دو فوم قالب سیستم این در (3)شکل.است شده بندیعایق فوم

 آرماتورها دادن قرار برای نیز هانگهدارنده همین از. سازدمی فراهم ریزیبتن برای را قالب خالی فضای و شده بسته یکدیگر به

 بندیعایق با بتنی دیوار یک ساخت امکان تنها نه فوم دوالیه بین باقیمانده فضای درون. شودمی استفاده موردنظر هایمکان در

 و بیرونی نمای دیوارهای اتصال برای مناسبی زیرسازی نیز دیوار طرف دو در بلکه شود،می ایجاد مناسب صوتی و حرارتی

 .گیردمی قرار استفاده مورد هاساختمان بیرونی دیوارهای برای اغلب سیستم این  .گرددمی فراهم کارینازک انواع اجرای

 دیوار مختلف هایقسمت برای مختلف هایضخامت و اشکال در شودمی استفاده ماندگار عایق قالب سیستم در که هاییبلوک

 در و ارتفاع در هابلوک اتصال. شودمی تولید کندسوز شده منبسط استایرنپلی از استفاده با آن غیر و درگاهنعل گوشه، ازاعم

 گرفته، صورت محاسبات طبق آرماتور شبکه یک هابلوک درون. شودمی انجام آن در شده تعبیه زبانه و کام از استفاده با طول

 مگاپاسکال  20مقاومت حداقل با و ایسازه بتن نوع از بایست مصرفی بتن . شودمی انجام ریزیبتن سپس و شده جایگذاری

 مناسب فواصل در است الزم باالتر طبقات اجرای برای داربست ایجاد و هاقالب نگهداری منظور به ریزیبتن زمان در. باشد

 همچنین و ساختمان طبقات تعداد و ارتفاع در هاییمحدودیت حریق برابر در سیستم این ضعف حل برای  .شود اجرا بندپشت

 [13].است شده اعمال استایرنپلی هایالیه روی پوشش نوع

 اجرا قابل معماری پیچیده هایطرح انواع ها،قالب فرم تغییر و برش لیتبقا دلیل به سیستم این درهای معماری : ویژگی

 هایفرم به یابیدست و بوده پذیرامکان هاآمدگیپیش و هاطاق منحنی، دیوارهای زوایا، ساخت روش این از استفاده با  .است

 این در. باشدمی سیستم این مهم مزایای از احیطر و یرمعما در جدی محدودیت عدم است، انجام قابل سادگی به دلخواه

 محاسبات در  آن تاثیر و بازشوها این است کافی و کرد تعبیه سقف یا دیوار در دلخواه ابعاد به بازشوهایی توانمی سیستم

 محدودیت سیستم این در گرچها .شود طراحی هابازشدگی اطراف در نیاز مورد میلگردهای و شود گرفته نظر در ایسازه

 یا طبقه 2 حداکثر تا سیستم این از استفاده لیکن ،.ندارد وجود اجرا قابل سقف هایدهانه و طبقات تعداد به نسبت اساسی

 .شودمی توصیهمتر  6 برابر سقف دهانه طول حداکثر و پالن در متر 18 طول حداکثر با پایه تراز از متر 8 ارتفاع

 .است ضروری و الزم طراحی در ایلرزه مالحظات جهت به ارتفاع و پالن در ساختمان نظم رعایت سیستم این در

 کم خیلی هایشعاع با منحنی سطوح اجرای امکان عدم و ارتفاعی محدودیت به توانمی سیستم این هایمحدودیت از

  .[5]باشدمی آن مصالح از مجدد استفاده امکان عدم سیستم این در عیب ترینمهم . کرد اشاره

 و گرم برای انرژی مصرف کاهش سیستم این هایویژگی ترینمهم از یکیهای سیستم در ارتباط با انرژی : ویژگی

 35/0  و25/0بین  حرارتی هدایت ضریب سیستم این در استایرنپلی قطعات از استفاده علت به  .است داخل فضای کردن سرد

 دیگر عبارت به. است متعارف هایساختمان حرارتی هدایت ضریب درصد 30 حدود مقدار این که است کلوینبرمترمربعوات

به دلیل .[5]شد  نخواهد ایجاد حرارتی پل سیستم این در. است هاساختمان سایر درصد 30 حدود سیستم این در انرژی اتالف

های ساخته شده با این سیستم در برابر حریق مقاوم هستند. مقدار استایرن، ساختماننسوز بودن و خاصیت خود اطفایی پلی

 (5)جدول.[14]دسی بل است 60-50کاهش صدای وزن یافته در این سیستم حدود 
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 عایق ماندگار از لحاظ انرژیبتن مسلح با قالب : مشخصات فنی اجزای سیستم 5جدول 

 نوع
سقف در سیستم بتن مسلح 

 با قالب عایق ماندگار

سیستم دیوارهای خارجی در 

 بتن مسلح با قالب عایق ماندگار

بتن دیوارهای داخلی در سیستم 

 مسلح با قالب عایق ماندگار

 متوسط متوسط متوسط سرعت اجرا

 زیاد زیاد زیاد عایق حرارت

 زیاد زیاد زیاد عایق صوت

 

جویی در مصرف انرژی و عدم این نوع سیستم از نظر صرفههای سیستم در ارتباط با مسایل زیست محیطی : ویژگی

توان اما به دلیل تاثیر مخرب سیمان بر محیط زیست، نمی ( 6)جدولاتالف آن، تاثیرات مثبتی را برای محیط زیست داراست.

 .[15]بندی کردههای کامال پایدار دسترا جز سیستمآن
 

 بتن مسلح با قالب عایق ماندگار از لحاظ اثرات زیست محیطی: مشخصات فنی اجزای سیستم 6جدول

 نوع
سقف در سیستم بتن 

 مسلح با قالب عایق ماندگار

دیوارهای داخلی در سیستم بتن 

 مسلح با قالب عایق ماندگار

دیوارهای خارجی در سیستم 

 بتن مسلح با قالب عایق ماندگار

 زیاد زیاد زیاد ایجاد نخاله

 ندارد ندارد ندارد قابلیت بازیافت

 زیاد زیاد زیاد مقاومت در برابر آتش

 متوسط متوسط متوسط تولید آلودگی

 دارد دارد دارد عملیات تخریب

 - - - خوردگی

 

 های سه بعدیسیستم پانل-4-4

 

 
 های سه بعدیسیستم پانل -4شکل 

 

 مورد تمانخسا صنعت در گسترده طوربه  "لمح در نبت پاشیدنش رو با ساندویچی هایلپان "عنوان با که سیستم نای
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 هم به فلزی هایمفتول وسیله به که نطرفی در فلزی شبکه دو و وسط در استایرنپلی عایق الیه یک از گرفت قرار استفاده

-می پاشیده نبت دارد، قرار نطرفی در که فلزی هایشبکه روی ،لمح در نصب از پس و شده لتشکی اند،شده لوص

 (4)شکل.[7]شود

 کرد استفاده ویالها و قیمت ارزان مسکونی هایساختمان انواع ساخت برای وانتمی سیستم این ازهای معماری : ویژگی

 د.کر استفاده بتنی و فلزی هایسازه در پرکننده عنوان به یا محیطی دیوارهای صنعتی، هایساختمان اجرای برای همچنین.

 .است کامالمطلوب طبقه 2 تا هایساختمان برای بعدی سه پانل سیستم طبقات تعداد ازلحاظ

 همچنین. است برخوردار وگوناگون متنوع معماری هایطرح با آن انطباق برای هاپانل به دهیشکل سهولت از سیستم این

 :باشدمی ذیل نظیر دیگری هایمحدودیت و هاویژگی دارای سیستماین 

 امکان اجرای نما هم از نوع تر و هم با رعایت تمهیدات خاص از نوع خشک 

 ی دیوارهاکاهش سطح اشغال شده به وسیله 

 ها و اجزای تاسیساتعدم امکان دسترسی به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در صورت اجرای توکار لوله 

 های برشیوجود پل حرارتی به دلیل وجود خاموت 

 مکان تعمیر یا جایگزینی قطعاتعدم ا 

 [5]های مختلف در بازشوها و فضاهای داخلیپذیری سیستم برای ایجاد شکلانعطاف 

 

 در استایرنپلی عایق و بتن وجود دلیل به سیستم، این با هاییساختمان درهای سیستم در ارتباط با انرژی : ویژگی

 .گیردمی صورت باالیی نسبتا مقدار به انرژی ذخیره سقف، و دیوار هایالیه بین

 الیه و بتن وجود دلیل به سیستم این در. باشدمی درصد 80 تا 50بین  روش این در سرمایشی و گرمایشی انرژی ذخیره

 ضخامت چه هر سیستم این در. یابدمی کاهش مؤثری و مناسب نحو به صدا انتقال سازه، اجزای مناسب ترکیب و استایرنپلی

 به توانمی سیستم این هایویژگی دیگر ز. ایابدمی افزایش صدابندی شود، بیشتر شده پاشیده بتن ضخامت و استایرنپلی الیه

 :کرد اشاره موارد این

 خاصیت عایق حرارتی پلی استایرن 

 (7)جدول [5]عملکرد ضعیف در مناطقی که تغییرات دمای روزانه و فصلی قابل توجه است 

 

 سیستم پانل سه بعدی از لحاظ انرژی: مشخصات فنی اجزای 7جدول 

 

 نوع
های سه سقف در سیستم پانل

 بعدی

-دیوارهای خارجی در سیستم پانل

 های سه بعدی

-دیوارهای داخلی در سیستم پانل

 های سه بعدی

 زیاد زیاد زیاد سرعت اجرا

 زیاد زیاد زیاد عایق حرارت

پاشیده شده بسته به میزان بتن  مناسب عایق صوت

 متفاوت

بسته به میزان بتن پاشیده شده 

 متفاوت

 

 طبیعت از جزیی تمانخسا پایدار، طراحی در که آنجا ازهای سیستم در ارتباط با مسایل زیست محیطی : ویژگی

 تواننمی را بعدی سه لپان سیستم گیرد، قرار حیات خهچر در و کرده عمل اکوسیستم از بخشی عنوان به باید و است پیرامونی

 سیستم ندارند. البته دوباره استفاده قابلیتش، رو نای در بتنی سازه هایبخش از بسیاری. کرد ارزیابی پایدار سیستمی عنوان به

 مبانی نظر از محیط، در انرژی اتالف کاهش چون مسائلی نگرفت نظر در با اما است، بتنی سیستمی گرچه بعدی سه هایلپان

 و آب سیستم توام اجرای و سیستم قطعات در هااندازه دقتل دلی به. است سنتی هایسیستم از ترمناسب پایدار معماری
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 بر حدودی تا مسئلهشود. این می جلوگیری مصالح اتالف و تمانخسا در معمول هاییکار دوباره اکثر از اصلی، سازه با فاضالب

 (8)جدول.[5]فزایدامی سیستم نای دری پایدار معیارهای تحقق

 
 پانل سه بعدی از لحاظ اثرات زیست محیطی: مشخصات فنی اجزای سیستم 8جدول 

 نوع
های سه سقف در سیستم پانل

 بعدی

دیوارهای داخلی در سیستم 

 های سه بعدیپانل

دیوارهای خارجی در سیستم 

 های سه بعدیپانل

 کم کم کم ایجاد نخاله

 ندارد ندارد ندارد قابلیت بازیافت

 زیاد زیاد زیاد مقاومت در برابر آتش

 متوسط متوسط متوسط تولید آلودگی

 دارد دارد دارد عملیات تخریب

 - - - خوردگی



 گیرینتیجه-5
 تسوخ رویهبی مصرف اث در که محیطیزیست مشکالت و انرژی مصرف در جوییصرفه موضوع حساسیت به توجه با

های انجام شده در این پژوهش بررسی . گرفت بهره روز دانش با مناسب ساز و تخسا هایروش از است الزم آید،می بوجود

-تری به معیارهای معماری پایدار دارد. این سیستم با بهرهدهد که سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد، نزدیکی بیشنشان می

الد گالوانیزه بعنوان جز اصلی و عایق حرارت و مندی از فوگیری از مواد و مصالح فاقد زیان برای انسان و محیط و همچنین بهره

های بتنمسلح با هرچند که روش ساختمانهای معماری پایدار ایفا خواهد کرد. صوت مناسب نقش مهمی در تامین شاخصه

ای بتنی، هتوان به عنوان سیستمی کامال پایدار محسوب کرد، زیرا هنوز مصالح مورد استفاده در سازهقالب عایق ماندگار را نمی

قابلیت استفاده دوباره را ندارند، اما با درنظر گرفتن مسائلی مانند کاهش اتالف انرژی و توزیع مناسب انرژی در محیط، این 

سیستم ترونکو به علت عدم استفاده از مواد مضر برای تر است. های سنتی به مفاهیم پایداری نزدیکروش نسبت به سیستم

برداری، سبب کاهش تولید تر در بخش حمل و نقل و بهرهیط زیست ندارد. مصرف انرژی کمطبیعت، تاثیر مخربی بر مح

های برش است، ها عمده اشکال این سیستم سروصدا و آلودگی ناشی از دستگاهاما در کنار این مزیت شودآلودگی در محیط می

توان عنوان طور کلی میدر ایران وجود ندارد. به مگر اینکه عملیات برش در کارخانه انجام گیرد که درحال حاضر این امکان

های معماری پایدار سازی به معیارها و شاخصهای سنتی ساختمانهای ساختمانی نوین نسبت به سیستمنمود، سیستم

 کند. های معماری پایدار بیان میمورد مطالعه را در ارتباط با شاخص هایبندی  سیستمرتبه9تر هستند. جدول نزدیک

 

 های معماری پایدارهای نوین از منظر شاخصبندی فناوریرتبه: 9جدول 

 های نوین ساختمانیفناوری رتبه

 سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد 1

 سیستم ترونکو 2

 های سه بعدیسیستم پانل 3

 سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار 4
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 تواندمی ساختمانی نوین هایسیستم اساس بر ساز و ساخت کارگیری ترویج به جهت در شتالپایان باید ذکر کرد که  در

 و ها نمودهسیستم این به تریبیش توجه باید کشور ساختمانی صنعت  گذارد. تاثیر انرژی و ساختمانی مصالح تقلیل مصرف در

 نماید. برداریبهره پایدار معماری به یابیدست جهت هاآن هایپتانسیل از
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