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 چکیده

تولید مصالح جدید و گوناگون در عصر حاضر و توسعه امکانات و سهولت استفاده از آنها،امکان بهره وری از مصالح 

بیشتر و با تنوع باالتر را برای همگان میسر ساخته است.علیرغم نکات مثبتی که برای آن می توان در نظر گرفت،این امر 

 واهد داد.مشکالت فراوانی را پیش روی ما در آینده قرار خ

عدم انطباق برخی از مصالح با اقلیم،برهم خوردن سیما و منظر شهری،عدم مطابقت مصالح با استانداردهای معمول 

از جمله عواملی است که می توان بر شمرد.با توجه به ویژگی های معماری پایدار ،اهمیت شناخت دقیق مصالح 

 ری به نظر می رسد.ساختمانی و داشتن مالکی برای انتخاب صحیح آنها ضرو

،بنابراین در این مقاله سعی گردیده ،با در خصوص مصالح بومی سنتی اقلیم گرم و خشک بسیار صحبت شده است

استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های تحلیلی ،ابتدا به ذکر عوامل موثر بر پایداری شهرهای کویری پرداخته و 

 در انتها راهکارهای صحیح انتخاب مصالح را عنوان نماید.سپس انواع مصالح را بررسی نموده و 

  واژگان کلیدی:مصالح بومی،مالک های گزینش مصالح ،معماری پایدار،اقلیم گرم و خشک  

 

 مقدمه

امروزه نگرش به بحث انرژی در فرآیند تکنولوژی و بکارگیری حداکثر توان بالقوۀ آن با کمترین اتالف سرمایه)طبیعی      

به شدت مورد پژوهش و بررسی قرار ی اعم از علمی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، ی( در بخش هاو غیره

 تلف ارائه و در مرحلۀ اجرا، بکارگیری شده است.رفته و تاکنون فنون و تکنیک های زیادی در قالب رشته های مخگ

ندسی معماری با بکارگیری علم طراحیِ نوین در راستای در غنای این پژوهش و حوزه های علمی مطرح شده، مه     

حفظ حیات جمعی و رویکرد های محلی و توجه به تکوین پایداری در طبیعت از یک سو و حمایت از هویت و فرهنگ به 

اد می ی "رمعماری پایدا"بارزترین شکل وجودی خود از سوی دیگر، باعث شد از تکنیکی سربردارد که امروزه از آن با عنوان 

 .شود



در طراحی پایدار بسیار حائز اهمیت  ٢و اتولوژی١با شناخت ابعاد وسیعی از معماری پایدار در می یابیم، مفهوم اکولوژی

ان به غایت مقصود رسید؛ در غیر اینصورت ممکن است، بوده و درنهایت با بررسی بخش های سیستمی و هماهنگ آن می تو

آن طرحی اجرا شود اما به دلیل نقص در جمع آوری اطالعات و یافته های پژوهشی، تحلیل  راه حلی ارائه شود و حتی به دنبال

بحران "منجر شود که از آن با عنوان  ها و آنالیز های منطقه ای به درستی انجام نگیرد و در نهایت به بحرانی 

ری می باشد، ازبین رفته و در بازگشت یاد میشود؛ لذا در چنین شرایطی )تعادل( که شرط طبیعی هر پایدا،[١]"پسخوراندگی

 آن تضمینی وجود نخواهد داشت. چون حاصل همکاری و تعامل معماری و طبیعت بر زمین و مکان اثر خواهد گذاشت.

 ویژگی های معماری پایدار

رد ذیل شرح به دنبال عبارات مذکور پیرامون معماری پایدار، به طورکلی این نوع معماری ویژگیهایی دارد که در موا    

 :داده می شود

 پاسخگو بودن نسبت به شرایط زمانی ـ مکانی. 

  های بستر خود در راستای ایجاد شرایط محیطی مطلوب.استفاده بهینه از قابلیت 

 پذیر است و میزان خسارات آن به محیط زیست حداقل ممکن  نسبت به تغییرات، شرایط و نیازها انطباق

 است.

 [٢]شناختی با ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است.ضمن توجه به نیازهای زیبا 

 

 معماری بومی و رویکرد پایداری
ویژگی زمینه ای )بومی (است ،پایداری با وجود شعارهای اساسی و فراگیرش ،که جهانی می باشند و  معماری پایدار یک

های واقع بینانه و قابل اجرا از یک سو و حمایت از گوناگونی مساله حفظ زمین را هدف قرار می دهند،برای دستیابی به راهکار

فکر کنید ،امامنطقه ای "که در نفس طبیعت موجود است از سوی دیگر،رویکردهای محلی را توصیه می کند و شعار جهانی 

آماده،از یک  را،مورد توجه قرار می دهد.یک ترکیب معماری پایدار نمی تواند به عنوان یک محصول ساخته شده"عمل کنید

اجتماعی و اقتصادی،و پیوستگی شدید این موضوعات -مشکالت محیطی،فرهنگیمکان به مکان دیگر منتقل شود و ازسویی 

،مارا به سوی معماری بومی و رویکرد پایداری درمقایسه و سنجش با یکدیگر قرار می دهد تا آموزه های آن برای طراحی 

بومی با آنکه در طول تاریخ ،دستخوش پدیده های دگرگون کننده بوده است ولی معماری امروز ،استخراج گردد.معماری 

توانسته هویت ویژه خود را حفظ کند و نمایانگر آداب و رسوم ،روحیه و احساسات ،اندیشه و عقیده ،ذوق و سلیقه و هنر مردم 

ل خود و تواما ،بی آنکه بتوانیم یکی را از ان سرزمین باشد و در این معماری تاثیرات محیط طبیعی و فرهنگی به بارزترین شک

که مجموعه هایی که از دل این معماری بیرون آمده اند،مصداق های می رسد دیگری تمیز دهیم ،متجلی می شوند.به نظر 

 [3].در زمان و مکان خودشان می باشندخوبی برای رویکرد پایداری 
 

 مصالح بومی عنصر پایداری
                                                           

( به معنای بوم، خانه، بستر زیست logosت. واژۀ اکولوژی از دو لغت یونانی ). بوم شناسی در فارسی ترجمۀ واژگانی از نام اروپایی آن یعنی اکولوژی اس١

به معنی شناخت، علم یا دانش تشکیل شده است. اصطالح اکولوژی را برای نخستین بار ارنست هکل، زیست شناس  "لوگوس "یا محل زندگی و کلمه 

 وضع کرده و بکاربرده است. ١681آلمانی در سال 

است؛ متخصصان  "رفتارشناسی"به معنی رفتار مشتق شده است و بنابراین معنای اتولوژی از لحاظ ریشۀ لغوی (،oikos)از کلمه یونانی واژۀ اتولوژی. ٢

در مطالعات « اکولوژی رفتارها و واکنش ها» آمریکایی اغلب واژۀ اتولوژی را بصورت ترکیب با کلمۀ اکولوژی بکار می برند و مباحثی را تحت عنوان 

 بوط به اکولوژی جانوران و انسان ها مطرح می کنند.مر



در اصول و فرهنگ معماری ایرانی غریب نیست و از دیرباز بخوبی در نمونه های این  3بوم آورداستفاده از مصالح بومی یا 

» نامد و در این باره میگوید: می "خودبسندگی"هنر نمایان شده است تا جایی که، استاد پیرنیا یکی از اصول معماری ایرانی را 

 «و تا آنجا که شدنی است از امکانات محلی بهره گیری شودفراورده )محصول( همان جایی باشد که ساختمان ساخته می شود 
[4] 

مشخص است که، استفاده از مصالح بومی برای داشتن معماری پایدار، از دیرباز نزد معماران ایرانی پذیرفته شده و حتی 

به منظور دستیابی به  است ولی علت انحطاط و برخورد دوگانه با این موضوع که بعنوان بخش مهمی از اجرای بناها بکار رفته

دیدگاهی جدید متناسب با تحوالت امروزه می باشد، در نهایت نوعی تناقض میان فرهنگ و عملکرد های ایجاد کرده که از یک 

سو موجب تزلزل در افکار عامه شده و از سوی دیگر پاسخگوی نیاز ها و تمایالت آنها نبوده است؛ در چنین شرایطی وجود 

وان الگوهای مناسب در نظرها تلقی می شود و غافل از اقدام گسترده در برابر آن، موجبات افزون بر استفاده نمونه های غلط بعن

که تبعات آن در از این عناوین صادر می گردد و شرایط محیطیِ آسایش انسان که ضرورت حیات می باشد به خطر می افتد 

 تمام عرصه های پیشرو هویدا و مشهود خواهد بود.

 

 قلیمی مصالحنقش ا
موقعیت اقلیمی ایران شرایطی را فراهم نموده که گونه های مختلف فرهنگ معماری با توجه به میکروکلیمای)اقلیم 

محلی( هر منطقه را به بوجود آورده است.یکی از پایه های شکل گیری معماری ایرانی،اقلیم می باشد.که بر اساس معماری 

 کرده و بر کالبد آنها معنا می بخشید.اقلیم هویت و ساختار خود را دریافت 

از آنجا که بخش مهمی از این مقاله مرتبط با اقلیم گرم و خشک می باشد و نمونه موردی آن کالنشهر قم را بررسی می 

 کند، ابتدا به برخی از ویژگی های معماری و شهرسازی متناسب با اقلیم کویری و گرم و خشک می پردازیم. 

مانی منطبق با اقلیم و درجهت سازگاری با آن نقش موثری را در صرفه جویی در مصرف انرژی بازی انتخاب مصالح ساخت»

می کند.در اقلیم گرم و خشک مصالح باید به نحوی انتخاب شوند که در مقابل گرما مقاومت فراوانی داشته باشند و از ظرفیت 

شده در بنا بایستی روشن باشد تا بنواند مقدار زیادی از انرژی  حرارتی باالیی برخوردار باشند.همچنین رنگ مصالح به کار برده

 [5] «خورشید را منعکس نماید،رنگ روشن خاک بهترین رنگ مصالح انتخابی در منطقه گرم و خشک است.

 خواص مصالح پایدار
 خواص مکانیکی مطلوب )دوام و استحکام ( و وزن کم-١

 سازکاری با محیط زیست-٢

 ی و تامین آسایشخواص مطلوب اقلیم-3

 تنوع وشکل پذیری-4

 امکان تعمیر و بازسازی بدون نیاز به تخریب کلی در کوتاه ترین زمان ممکن-5

 [8]امکان تولید با صرف حداقل زمان و هزینه-8

 ویژگی های حائز اهمیت در معماری و شهرسازی اقلیم گرم و خشک
راتی را پذیرفته و در مقابل واکنش هایی را از خود نشان می دهد که هر اقلیم متناسب با شرایط و پتانیسل بالقوۀ خود، تاثی

 در این باب اقلیم گرم و خشک با ویژگی هایی چون:

 تابستان های گرم وخشک و زمستان های سرد و خشک 

 اختالف دمای ساالنه نسبتا زیاد 

 غلبه خشکی هوا در اغلب اوقات 

                                                           
)اینجایی( باشد. "ایدری"یا  "بوم آورد". معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید 3  



 بارش های کم و رطوبت پایین 

 [7]زدیک بودن به کویر، همراه با ریزگرددر برخی موارد چون ن 

 
 دارای موقعیت حساس و قابل تأمل است که ادامۀ زندگی در چنین شرایطی، حتما نیاز به پژوهش و بررسی تخصصی دارد. 

بررسی شهرهای کویری ایران،نشان می دهد که ویژگی های کالبدی بخش های تاریخی و سنتی شهرهای مزبور به میزان 

با یافته های علمی جدید تطابق دارد.همچنین به نظر می رسد که هماهنگی محیطی مزبور،محصول فرایندی قابل توجهی 

طوالنی از آزمون و خطاهای مکرر بوده که در طی تاریخ و در جریان طراحی و ساخت بناها و بافت های شهری به وقوع پیوسته 

 [6].است

 ر تبیین می شود:پایداری محیطی در عرصه کار معماران با اهداف زی

 مصرف انرژی در کمترین حد ممکن 

 استفاده از مصالح تجدید پذیر 

 حفاظت و عرضه انرژی و بازیافت کامل آن بدون ایجاد آلودگی 

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

 [6]م عمل کرده و در چرخه حیات قرار گیرد.به عنوان بخشی از اکوسیست

دند زی ماتی اماقد هیستی دست بزل شرایط یتعد وقابله مباتوجه به تحقیقات صورت گرفته، معماران ایرانی درگذشته برای 

 :یل می باشدذشرح  هه بک

 ابداع عناصری چون خیشخان، گودال باغچه، بادگیر و غیره 

 ابله با کم آبی در این نواحیاختراع قنات و بکارگیری آن جهت مق 

  فشرده سازی بافت شهر و ایجاد یک کمربند سبز متشکل از باغات میوه و مزارع کشاورزی بعنوان تدابیر

 اکولوژیک

 حداقل ساختن بازشوها در جهت غرب برای اجتناب از نور غرب 

پایداری در اقلیم گرم و خشک بپردازیم  به تحلیل مصالح بومی و نقش آن در رابطه بابا توجه به اطالعات فوق می توانیم 

 همانطور که میدانیم در اقلیم کویری و گرم و خشک باید از مصالحی استفاده شود که از ویژگی های ذیل تبعیت نماید:

از ظرفیت حرارتی باالیی برخوردار باشند که انرژی گرمایی دریافت شده در طول روز را درخود ذخیره کند  .١

 یعنی شب به راحتی آن را آزاد نکند. و در زمان کاهش دما

باتوجه به فصل سرما و کاهش دمای نامتعادل در این نواحی بایستی از مصالحی که در مرحلۀ انجماد  .٢

 [1]ناپایدار می شوند اجتناب کرد.

 استفاده از مصالح با بالت رنگی روشن به دلیل رفلکت مناسب ارجحیت دارد. .3

ین شیشه شفاف برای بازشو ها استفاده شود و چراکه رفلکت و از شیشه های مات و سندبالست جایگز .4

 [١1].کند شکستن نور در آنها به بهینه کردن و برای برقراری تعادل کمک می

یکی از مصالح عمده و اصلی در بناهای این خطه از سرزمین ایران خشت،گل و آجر است .مصالح مصروف در معماری بومی 

،اقتصادی ،اقلیمی و مالحظات انرژی بوده اند که ازموارد حایز اهمیت در تحقق پایداری منطبق با مالحظات زیست محیطی 

هستند.در پژوهش پیش رو مشخصا نقش اقلیمی،اقتصادی و نقش زیست محیطی مصالح بومی و به موازات آن مصالح غیر 

 [5].بومی مورد بررسی قرار گرفته اند

 

 

 



 مصالح نوین
در گذشته عمدۀ مصالح  همانگونه که ذکر گردیدفنی مصالح نوین در ساختمان بپردازیم پیش از آنکه به بررسی و شناخت 

گرم و خشک، خشت و کاهگل بود ولی امروزه با رشد صنعت و پیدایش مصالح نوین از یک سو و  بکار رفته در اقلیم کویری و

 دی محدود، متوقف شده است.در موار بکارگیری آنها جزای و معماری،  باالرفتن سطح انتظار در کیفیت سازه

 پردازیم: مصالح نوین میتعدادی از شناخت فنی با توجه به ویژگی های فوق و مصالح موجود در دسترس به بررسی و 

 . آجر١
 آجرمعمولی. ١ـ١

 فراوانی مواد اولیه در اقلیم گرم و خشک 

 با صرفه بودن 

  کند است که از ترک در بنا جلوگیری میضریب انبساط و انقباظ آجر در برابر سرما و گرما به میزانی 

  از قدرت ذخیره انرژی برخوردار است و درنتیجه انتقال نوسان های حرارتی محیط خارج به داخل شدید

 نخواهد بود

 [١١] پایداری در برابر سرما و گرما 

 آجر سفال. ١ـ٢

 خوردار است و عایق صدا نیز می باشد.باال بر ضمن دارا بودن ویژگی های آجر معمولی از مقاومت فشاری و برشی نسبتا

 آجر نسوز. ١ـ3

 که بدین قرار می باشد: عالوه بر خواص آجر معمولی از ویژگی های دیگری نیز بهره مند است

 مقاومت و کاهش حرکات دیفرانسیلی در ساختمان 

 های زیاد قدرت پایداری در درجه حرارت 

 حفظ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

 . سنگ٢
 تن. تراور٢ـ١

 عایق صوت و حرارت 

 مقاومت قابل قبول 

 انعطاف در شکل های موج دار و بدون موج 

 شود باشد یعنی اگر خیس باشد و به دمای انجماد فوری برسد سنگ خرد می سست و گلی می 

 . گرانیت٢ـ٢

 سمبل سختی مقاومت و دما 

  مقاوم در برابر هوازدگی 

 یکنواخت 

 خشن و جالپذیر 

 . مرمریت٢ـ3

  پذیرزیبا و جال 

 در صورت افزایش سیلیس بسیار سخت می شوند 

 . مرمر٢ـ4

 زیبا و جالپذیر 



 شفاف در برابر عبور نور 

 قابلیت رویت نور و سایه در آن 

 
 . کریستال٢ـ5

 مقاومت فشاری باال 

 مقاومت باال در برابر رطوبت 

 4. ترمو وود3
 مقاومت خمشی، کرنشی و دیفرانسیلی 

 وزن کم و جذب رطوبت پایین 

  بسته شدن آوندهای آن، دربرابر شرایط جوی مقاوم استبدلیل 

 بدلیل فقدان صمغ در آن، در برابر شرایط جوی مقاوم است 

 چنانچه از رنگ های مخصوص در سطح آن استفاده نشود، خواص خود را از دست می دهد 

 [١٢]عایق حرارتی و مقاومت در برابر گرما، سرما و پوسیدگی 
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  و ضد خش دارندپوشش های مقاوم 

 باکتری و الکترواستاتیک اند ضد 

 بی نیاز از شستشو و مقاوم در برابر آتش سوزی 

 مقاومت مکانیکی باال و نصب آسان 

 کامپوزیت. 5
 سبک و هموار بودن همچنین نسبت حجم به وزن آن کمتر است 

 شکل پذیر بودن 

 مقاوم در برابر آتش سوزی و خوردگی 

 امکان آب بندی و عایق حرارتی 

 بی نیاز از شستشو 

 قابلیت تعویض پانل ها بدون تخریب کلی و خواص آکوستیکی 

 8کرتین وال. 8
شود و برای مصالح آن محدودیتی وجود  کارکرد این سیستم به گونه ای است که برای سازه از آلومینیوم استفاده می

 [١3]ه کاربرد دارد. ولی عمدتا استفاده از این تکنیک برای ساخت بناهای سراسر شیش نخواهد داشت

 
و خروجی حاصل از آن  مناسباکنون با بررسی های اجمالی پیرامون مصالح نوین، موقعیت هموار برای انتخاب متریال  

 یک از آنها مطلوب نواحی مزبور خواهد بود.( در خواهیم یافت کدام ١دربرابر اقلیم گرم و خشک، در )جدول

                                                           
 در برگ پهن درختان یا اروپا شمال در نوردیک درختان تنه از عمدتاً که است طبیعی صد در صد چوب یک ترمووود یا ترمو نمای . چوب4

شود. می تهیه شمالی آمریکای  

(High pressure laminate) آیند می وجود به فنولیک رزنیهای و سلولزی های الیه ترکیب از که هستند صفحاتی . نام5  
6
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 های اقلیمی ـ واکنش های مصالح از حیث ویژگی١جدول

 واکنش در برخورد با اقلیم گرم و خشک مصالح

 آجر

 .دهد کامال سازگار و همسو با اقلیم به بقاء خود ادامه می معمولی

 .نسبتا سازگار، چنانچه در حالت ایستای خود بکار نرود تاپایدار خواهد بود سفال

 .ن اقلیم خواهد بودتر از ای همزیستی آن با اقلیم کویری واضح است؛ حتی اعم نسوز

 سنگ

 تراورتن
چنانچه شکاف های ریز موجود درآن برطرف نشود امکان ترک خوردگی در فصل سرما 

 .وجود خواهد داشت

 .سازگاری کامل با اقلیم کویری گرانیت

 مرمریت

در توده خارجی بنا امکان ناپایداری در برابر شرایط اقلیمی گرم و خشک وجود خواهد 

 .گردد ستفاده از آن در معماری داخلی توصیه میداشت؛ فلذا ا
 مرمر

 کریستال

 .باالیی خواهد داشت  چنانچه به صورت کنترل شده مهار گردد، سازگاری ترمو وود

H.P.L بعنوان عضو اصلی در بدنه خارجی، ناپایدار خواهد بود. 

ی متناسب با نوع خود، در بخش شود اما از دیدگاه اقلیم به لحاظ اکولوژیکی توصیه نمی کامپوزیت

 کرتین وال .صنعتی سازگاری دارد ـ   تجاری

 
کی و زیست فناوری نیز بررسی های احتمالی وه بر مبحث پایدار، از حیث تکنی( تالش براین بوده است عال١در )جدول

شود؛ لذا در  طوف نمیصورت گیرد؛ اما گزینه های انتخاب مصالح تنها معطوف به ویژگی های واکنشی و حساسیتی مع

 ١٢1که چیزی در حدود  ایران پردازیم ولی باتوجه به گستردگی اقلیم گرم و خشک ( به بررسی بوم آوردی هریک می٢)جدول

های گستردۀ آنها، موضوع بررسی مصالح در حیطۀ بومی را انحصارا در نمونه  و همچنین تفاوت [١4]باشد  میلیون هکتار می

 .کنیم سی میموردی کالنشهر قم برر

 

 ـ وضعیت بوم آوردی مصالح مطابق با اقلیم کالنشهر قم ٢جدول
 وضعیت بوم آوردی )مطابق کالنشهر قم( مصالح

 آجر
 معمولی

 گردد. کامال بومی بوده و مواد مورد نیاز آن به وفور یافت می
 سفال



 نسوز

 سنگ

 تراورتن
 گردد. ی لحاظ میبا توجه به گوناگونی در انواع مختلف آن، نیمه بوم

 گرانیت

 مرمریت

 مرمر باشد. برای دسترسی به آن باید از مناطق دوردست تهیه کرد؛ لذا غیربومی می

 کریستال

 ترمو وود
بوده؛ بنابراین غیربومی محسوب   خارج از عرصۀ فناوری، عنصر اصلی آن چوبِ وارداتی

 گردد. می

H.P.L 

ل دهنده از مواد پلیمری مصنوعی می باشد، لذا نه تنها کامال کارخانه ای و عناصر تشکی

بوم آورد نیست؛ بلکه در مقیاس کالن امکان دریافت نتیجه منفی در راستای اکولوژی و 

 پایداری وجود خواهد داشت.

 کامپوزیت
باتوجه به دردسترس نبودن تکنولوژی و فناوری آن در منطقه، بومی نبوده و پایداری آن 

 کرتین وال شتری شود که در حیطه این مقاله نمی گنجد.باید بررسی بی

 

 
 جمع بندی:

اصل باید مورد  ٢با توجه به موارد عنوان شده ،نتیجه می شود برای آنکه جهت توسعه ساختمانها به سمت معماری پایدار 

تطبیق با شرایط آتی را داشته  اول آنکه معماری،مطابق با نیاز ساکنان آن طراحی شده و قابلیت تغییر و-١توجه قرار گیرد:

 باشد و به عبارتی انعطاف پذیر باشد.

امکان تولید با صرف حداقل زمان و -3و از طرفی مصالح مورد استفاده در آن ،بومی و قابل بازگشت به محیط باشد.-٢

 هزینه میسر باشد.

ز محسوب می شوند،سازگاری باالیی در خصوص مصالح مطرح شده،انواع آجرها و سنگ ها که جزو مصالح بومی شهر قم نی

 اصل فوق نیز تبعیت می کنند. 3به لحاظ اقلیمی با شهر قم دارند و از 
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