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 چکیده
متر  08یاها ؛ قطب شاما  و نوو  ونود نداش  و سط  در بود میلیون ساا  یی،، کره زمی  سایاره ای مرمرایر    55

ندمی ز، انرااان توانر  روی ای  کره خاکی ای  اوضااا  با تغییر بودن، در ای  شارای  انراان قادر بز زندمی   باالتر از امروز بود

 ؛ اما هم اکوون انراان با دسا  خود مونب مرش شاادن دوباره کره زمی  شاده و ای  ی ی از مهم تری  مرااتلی اساا  کز    کود

ز بطسوخ  فریلی رالز اس  کز با مصرف از علل عمده ای  مرئبا آن روبز رو اسا   انتشاار مازهای ملنانز ای    نامعۀ نهانی

  با  انتوا  نایذیر اس، اربیوی تمهیداتی برای کاه، سوخ  فریلی و استفاده از انرژی یاید یی، رو،ای   ازای مرتقیم دارد  

د با تونز بز مباحث معماران می توانو ،آن در بواس  %55شهر ها و بی، از از مصارف انرژی در   %58تونز بز ای  کز بی، از 

ا ت نمایودو شاارایطی را فرآهم  ،تاثیر بز ساایایی در کاه، روند تغییر اقلیم و مرمای، نهانی داشااتز باشااود  ،توسااعز یایدار

اساا  کز مورد تونز اک ر متنصااصااان قرار ه تف ر و اندیشااز یایدار سااا درواقع  آیودمان نیی بتوانود نیازهای خود را برآورند 

 حی ِص انتنا ِ ،تف ر یایداری دراساسی اصو    ی ی از دا نوابگو باشکز نیازهای یایداری راسا    در تالش بشار مرفتز اسا    

 ایداریلذا ای  نوشتار بز دنبا  بررسی مصال  ساختمانی و ارزیابی مییان مطابق  آن ها با اصو  توسعز   مصال  ساختمانی اس 

 اراتز خواهد کرد    یایداراس   در نهای  ای  مقالز راه ارهایی نه  مییو، مصال  
 

  انرژی، بازیاف ، رای  اقلیمیتغییر ش توسعز یایدار، مصال  ساختمانی،واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه: -1
 ،در هر سا  %28یس از انقال  صوعتی و بنصوص در سا  های اخیر بز عل  انتشار بی، از حد مازهای ملنانز ای بز مییان 

ی ، مییان آلودم  و مصرف بی رویز سوخ  های فریلیهاس آن مربوط تاسیرات حرارتی و برودتی و روشوایی ساختمان %08کز 

 ،)فرشچیکز ای  مرئلز بر اساس تحقیقات همچوان ادامز خواهد یاف  افیای، یابددرنز  08باال رفتز و باعث شده دمای کره زمی  

ربوط بز بواهاس  و آن م %55و  شهرها مربوط بزمصرف انرژی  % 58  سط  کره زمی  را اشغا  کرده اند % 28ها شهر  (1805

یی، بیوی تمهیداتی برای  ؛ لذا(1805 فرشچی،؛ 1808)هربرت ژیداده،رف آلودمی و زبالز تولید می کوودها معاد  ای  مصشهر

 را بز ف ر وادشتز کز ای  مراتل باعث شده مهودسان زیر  محیطی  اس امری ضروری  انرژیو  مصرف سوخ  فریلی کاه،ِ

آلودمی  -8 در مصرف انرژی صوع  ساختمان صرفز نویی کوود -2 ده از موابع طبیعی را کاه، دهوداستفا-1: نودچگونز می توا

مواد مصرفی را بازیاف  کوود و بز دنبا  آن کاه، تولید مازهای ملنانز ای و روند تغییر اقلیم و مرمای،  -5  ها را کاه، دهود

نهان در مرو یایداری شهرهاس  و معماری در  یایداریاز آنجا کز   (1801 ،)برایاننهانی را در در زندمی بشر در نظر بگیرند

( در رابطز با چهارچو  UIAو با تونز بز اصل سوش مقررات اتحادیز بی  المللی معماران) (همان)ای  یایداری نایگاه ویژه ای دارد

و  (1801 ،)برایان«دار کوش، کوودکیفی  زندمی و مر   در قالب یک شیوه یای ،باید در بهبود محی »  فعالی  معماران کز

گهداری ساخ  و ن ،انتنا  صحی  مصال  ساختمانی در مراحل طراحی ،یی ی از اساسی تری  تف ر یایدارتونز بز ای  مرئلز کز 
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ار و در نهای  راه  معرفی و مصال  متداو  از لحاظ یایداری اصو  توسعز یایداردر ای  مقالز ؛ (1801و دیگران،  )فالحبوا اس 

   خواهد شد اراتزهایی برای استفاده از مصال  مواسب 

 نظر زا حاضر مقالز  اس  شده انجاش ای کتابنانزروش  مبوای بر تحلیلی توصیفی صاورت  بز یژوه، ای  روش تحقیق : -1-1

 استفاده ای مقایرز روش از موضو  تحلیل نه  و مردآوری(اساوادی ) شایوه  بز آن نظری مبانی کز بوده کاربردی هدف،

  شده
مرائلز تغییار شارای  اقلیمای نهاان در ساا  هاای اخیار نظار برایاری از دانشامودان و متنصصای               :دبیات مسئلها -1-2

شااید بتوانواد راه ااری بارای نجاات از ایا        محافل منتلف را بز خود نلاب کارده و هماز را باز ت اایویی واداشاتز تاا        

 (،1800)فرشااااااااااچی (،2880عییاااااااااایی) :موجملااااااااااز شاااااااااارای  اراتااااااااااز دهوااااااااااد،  

(Hiblin2002&steinfeld2001&,Suzuki,2002)، محافااال علمااای نهاااان یایااادار اماااروز در و معمااااری وساااعز ت

 (،1801)تهرانااای مردیاااده،ی از ابعااااد موناااامون اراتاااز و کااااوش باااوده و نظریاااات منتلفاااهماااواره ماااورد بح ااا

 آباااادی،زر (،1801)هااادایتی ؛اقباااالی ،(1801ملااایار)حااااتمی  (،1800)قیاساااوند ،(1808)عییااایی (،1808ژیاااداده)

 &Fallah, 2000)(1815زاد) میاارا  (،1805زاهاادی)، (1805حراایوی) لااو،قرخ ،(1810کااوی ) (1800تااوکلی)

Kim jong, 1998 & Kang Hee, 2007)   همچواای  در رابطااز بااا مصااال  یایاادار در ایااران مباحااث نراابتا مفصاال

 ،(1802)کااانیماناادی ارد (،1801 )یااور یتیپساار، (1805)فااالح؛ ناتماااش و نااا کااافی ( مطاارح شااده اساا  )هرچوااد 

 (،1805عطاریاااان) (،1800رضاااایی) ،(1818ا)معمارضااای (،1801وفاااامهر) (،1818تاباااان) (،1811یاااورانی) هاااژه

  ((OHKunsog,2007&Kibert,2007&Kim jim,1998 ،(1801معمارضیا) (،1800یوسفی)

 تعاریف: -1-3
مونود در طو  زمان کاه، ییدا وضاعیتی اس  کز در آن مطلو  بودن و ام ان   ،یایداری بز عووان ونز وصافی توساعز  » :ایداریپ -

یعوی نگهداشات  ( بز معوای زنده نگهداشات  یا نگهداشت  مرفتز شده   Tenereیعوی از یایی  و  ،Sus) sustenereنمی کود و از کلمز

  (1805 ،)زاهدی شمس الرادات« یا دواش بلود مدت دالل  می کود کز بر حمای 

ت وی ی و انتماعی  ،می اسا  کز در طی قرون و اعصار بز ویژه در اوضا  اقتصادی وظور از توساعز تغییرات مداو م» :توسععه پایدار  -

ویم روزی در ای  اوضاااا  یدید و کلماز یایدار مویای روندی ی وواخ  و کارا اسااا  کز آرزو می ک  ،تمادن بشاااری روی داده اسااا  

بارتر  از توسعز ای کز یاسنگوی نیازهای توسعز یایدار ع» بر اسااس تعریف کمیرایون نهانی ساازمان ملل     (1801 ،)قیاساوند «آید

 ،قیاسوند؛ 1101 برانتلود، ؛1801 ،)برایان«زهای خود را تح  تأثیر قرار دهدبدون آن کز توان نرل های آیوده در تامی  نیا ،فعلی باشد

1801)  

از موابع سااختز می شوند و   دواش و اساتفاده مفید ،مصاال  و نیتیات تولید شاده ای کز با در نظر داشات  ساالم      :مصعالح پایدار  -

  (2885 ،برایان)یشتری  قابلی  بازیاف  را دارندکمتری  شاخص های محیطی و ب

د و اصاااو  اکولوژی ی بونود نوعی خالقیا  و مدیری  ساااالم  سااااختمان اسااا  کز بر یایز موابع کار آم   :سععاماماپ پایدار -

 .(BSRIA، 1110)آید می

بهداش  و آسای، کارآمد بوده و در کاربرد انعطاف یذیر و در  ،ان اس  کز از نظر انرژینوعی شایوه طراحی سااختم   :طراحی پایدار -

  (1111 ،)دفتر طراحی فاستر و شرکات زمان نا محدود انجاش شده باشدنهای  طراحی و ساخ  بوا برای مد
 

 : راهکارهای جلوگیری از ادامه روند تغییر اقلیم -2

ایی و راه کارهلیم و آثار منر  آن اسا ، در ماش بعدی باید دالیل آن را بررسی کرد  ننراتی  ماش در  و یذیرفت  تغییر اق  

اس  کز با محدود  یتولید دی اکرید کرب  یک ییامد  (1805 )فرشچی،فرهوگ مذاری کردسپس  ،برای بهبود شرای  اراتز داد

سز مییوز برای کاه،   (1801،)برایانه، دادر نتیجز مصرف انرژی را کاا باال برد و درکردن تولید آن می توان ساط  آسای،  

نلومیری از ادامز ای    ار برایمهم تری  راه ، تبدیل کرب  نرژی هرااتز ای، انرژی تجدید یذیر: اونود دارد دی اکرااید کرب 

  (1805 )فرشچی،یایدار اس  و مصال  و استفاده ار انرژی یایداریمباحث تونز بز  ،روند
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 ،)برایان)محلی، موطقز ای، نهانی(طراحی با هدف اثرات محیطی کم  شااامل:اس یک ساااختمان در مقیصااو  طراحی یایدار ا

حداک ر اسااتفاده از  ؛و انعطاف یذیری در عمل رد طراحی برای اسااتفاده مجدد ،و عمر طوالنی طراحی برای ماندماری ؛(1801

 طراحی برای ساااالمتی ؛لیمبا اقساااازمار طراحی  ؛مدیری  انرژی تح  اختیار کاربران؛ طرح های خود کفا ؛انرژی تجدید یذیر

بهبود روش های  ؛زیبا و با حداقل هریوز نگهداری طراحی سااااختمان های دلپذیر، ؛آموزش با هدف فعالی  های بومی ؛مردش

 اس   (1800، توکلی ،)زرآبادیعتی کز باعث کاه، هدر رفت  مصال ساخ  و ساز صو
 

 :و اصول آپمعماری پایدار  -3

ی بز توهایی نمی تواند مراتل زیر  محیطی نهانی را حل کود اما می تواند سهم قابل تونهی در ایجاد س ونتگاه معمار»

، می معماری با محی  زیر  با استفاده از اصو  معماری یایدار و همرویی  (1801 ،)برایان«های بشاری یایدارتر داشاتز باشاد   

 ،یاسوندق)آن نلومیری کرداز آلودمی محی  زیر  و عواقب ناشی از  ،ای زندمیعالوه بر ایجاد فضایی راح  و با آسای، بر توان

آنها را در حا  و آیوده را در درنز او  دمی انران ها و حفظ و نگهداری از زن-1بز:  معماری یایدار یاسا  معمارانز ایرا  کز    (1801

ر هوگاش تولید یا کاربرد و حتی در زمان تنریب با محی  خود در سااختار آن مصالحی بز کار مرفتز می شود کز د -2 اهمی  قرار می دهد 

کاه،  الف( انجاش اقداماتی از قبیل :-5  ستفاده می کوددر حد ام ان از مصالحی کز در محل تولید می شود ا-8همگ  و ساازمار هراتود   

صرفز نویی در مصرف  پ(  ی در ساختمانبهیوز سازی مصرف انرژ  ( انرژی تجدید نایذیر م ل سوخ  فریلی و موابع هرتز ای مصارف  

کیفی  زندمی و س ون  انران ها و کلیز مونوداتی کز در آن محی  -5  (1805 )فرشچی،نای مییوی موابع تجدید یذیر انرژی ت(  انرژی

  (1801 ،یان)براانی در محی  زیر  بهبود می بنشدزندمی می کوود را ارتقا می دهد و سط  آسای، زندمی را از نظر فییی ی و رو
 

 معماری سنای و توسعه پایدار  -4

ر مذشااتز کز روند تغییر و تحوالت و رشااد شااهرها بز کودی صااورت می مرف  و ام انات و توو  و ابیارها و مصااال      د

سااختمانی و فواوری و نیی سالی  محدود بود، نظاش عرفی و فرهوگی رای  را بز خوبی عمل می کرد و محصو  آن شهر هایی با  

امروزه همز ای  احراس عمومی را دارند کز اغلب مواط  شهری »    ولی؛ (1802، )صالحی ل و سایمای موزون و یایدار بود شا 

بیشتر اصو    (1810)کوی  لیوچ «، می  کووده و بی هوی    ند  یعوی محل هایی هراتود،ناراح ، زش  امواساب ا ننامطلو  و 

معماری سااوتی ایران برای دساا  ؛ وش در اقلیم های منتلف ونود داردمرز و بمعماری یایدار در معماری سااوتی و قدیمی ای  

از نملع   نز توها ضایعز ای را بز محی  تحمیل نمی کود بل ز بز ماده کما  می بنشد ،یابی بز محیطی یایدار و مواسب زندمی

 بازیاف  -2؛ ظرفی  حرارتی مصال ز بز تون -1توان بز مواردی همچون:  مذشتز درراستای مصال  یایدار می ترفودهای معماران

از ننالز های حاصااال تنریب سااااختمان های ملی  برای کشااااورزی و از مل کهوز باغات برای تهیز خشااا  اساااتفاده می  )

ال  بوش آورد و در نتیجز ام ان تغییر و بازسازی راح  تر بز عل  در مصا  -8  (OH,Kunsoo, Song, Jeonghwa, 2007)(کردند

با تونز بز تغییر امروزه   (1801 ،)برایاننز ای باشد کز بز سهول  حمل شودمصال  و همچوی  ابعاد مصال  بز مودسترس بودن 

بز سااختمان های متوو  با ف  آوری ییشرفتز نیاز اس   در نتیجز مصال  بومی دیگر یاسنگوی نیازهای   ،ساط  نیازهای بشار  

فاده تبا ای  حا  در صورت ام ان اس مصووعی نایگیی  آن ها شده اس   بشر نیر  و مصال  متفاوتی با ترکیب های ییچیده و

  (1800 ،فی)یوساز مصال  بومی اولوی  دارد

 

اه حل های ی ی از ر  رشاد نمعی  و بز تبع آن افیای، سااخ  و ساز با تغییر و دمرمونی محی  همراه اس    :مصعالح پایدار  -5

  (1800 ،)یوسفیو یایدار از لحاظ زیر  محیطی اس انتنا  مصال  مواسب  ،کاه، تاثیرات زیرا  محیطی و مصارف انرژی  

کاربرد و انهداش دارای اثرات محیطی هرتود و ییامد های آن در مقیاس  ،در مراحل اساتنرا،، آماده سازی، حمل و نقل مصاال   

نو  مصال  »  (1801 ،)برایانمذارند یرتی و سالمتی انران ها تاثیر میبر تاثیرات اقلیمی و توو  ز ،موطقز ای و نهانی ،شنصی

  مصاارف انرژی با آلودمی همراه اساا   هرچز مصاارف انرژی بیشااتر یایداری کمتر    مییان مصاارف انرژی در ارتباط اساا   با

، ح)فالاس ایداری استفاده از مصال  ی ،ن بز یایداریشاید بتوان مف  اولی  تالش معماران برای رسید  (1800 ،)یوسافی «اسا  
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آثار زیر  محیطی تولید و مصرف مصال  بز اندازه چگونگی انرای آن ز موظر معماری یایدار، آماهی از ا  (1801، آبادی،رضایی

، مییان انرژی مصاارفی و ی طبیعی و قابل بازیاف  بودنی هادارای اهمی  اساا  و تونز بز ویژمی های مصااال  از قبیل ویژم 

قرار  گر را تح  تاثیریعوامل د ،کز از عوامل ذکر شده بازیاف  یذیر بودن  نیروی انراانی بز کار رفتز برای تولید، ضاروری اسا    

  (1801 ،)سرتیپی یورمی دهد
 طور کلی خواص مصال  یایدار چوی  ذکر شده اس  :ب

: مصااال  یایدار باید در برابر نیروها مقاوم  و اسااتح اش خوبی داشااتز باشااود و )دواش و اساتح اش( و وزن کم مطلو  خواص م انی ی  (1

  ر زلیلز خرارت کمتری ایجاد نمایدتا در براب ،آسای، استفاده کووده را تامی  نماید و در ضم  سبک بوده

فاده مجدد در بوا یا تجدید و بازمشاا  بز چرخز طبیع  را قابلی  اساات ،: مصااال  یایدار باید یس از تنریبسااازمار با محی  زیراا  (2

  نذ  طبیع  بهره مود شوند داشتز یاشود و از خاصی  تجییز و

ش    مقاو ، نوسانات دما و حرارت وصیات اقلیمی محل از قبیل، رطوب ، فشار هوا: در برابر خصوخواص مطلو  اقلیمی و تامی  آسای، (8

     آسای، را تامی  نمایود ضر وم، نورهای باشود و در برابر صوت

  ز باید توو  کافی را داشتز باشوددر نتیج  توو  و ش ل یذیری : بز انران احتراش بگذازند و بز او ح  انتنا  دهود (5

گییوی بز نای ازنیام ان تغییر و بازسازی بدون نیاز بز تنریب کلی در کوتاه تری  زمان مم   : بز راحتی قابل تغییر باشود و بز ندرت  (5

  یا تنریب ییدا کوود

: مصاال  یایدار باید در دساترس باشاود و صارفز اقتصادی و راحتی در استفاده را نیی دارا     تولید با صارف حداقل زمان و هییوز ام ان  (0

یوز ،کاه، هیموظور از صرفز اقتصادی     باشدباشود و باید بتوان آن ها را در هر زمان و م ان تولید کرد و تولید انبوه آن ها نیی مم

، هییوز آنها در درنز در دهز های اخیر در انتنا  مصال   (1801 ،)برایانبل ز صرفز در دراز مدت مدنظر اس ، می باشدهای اولیز ن

، در صورتی کز یایداری عوامل دیگری م ل دانرتود وز تولید و حمل و نقل میشده مصال  را توها هییو قیم  تماش  او  اهمی  اس 

و تماش هییوز هایی کز  (1801و دیگران، فالح )، مراحل و نو  عملیات فرآوریفتز، ارزش مواد ب ار ردهماعی، راحتی اسااتفاحرفز انت

ل  سااااختمانی در نظر مرفتز ، نرء هییوز مصااااو  دوران حیات بوا یرداخ  می شاااودبرای حفظ محی  زیرااا  در آیواده در ط 

  (1801 ،)برایانشود می

، بر ای  اساس بررسی تماش وبی برای انتنا  توسا  طراحان اس  حل چرخز حیات مصاال  راهومای خ تونز و شاواخ  مرا 

آنها همز باید مورد تونز قرار  تنریب دوران بهربرداری و ،توزیع و نصب ،اساتنرا، مواد، فرآوری مصاال    ،از تولید ،مراحل تولید

  (1ش ل)(1801برایان ،؛ 1801و دیگران، )فالح میرند

 
  (1801، رضایی ، آبادی،فالحبرمرفتز از)قبل از تولید مصال  ساختمانی  مرحلز: 1ش ل

 

 چرخز حیات هر نو  مصال  ساختمانی را می توان در سز مرحلز بررسی کرد :بز طور کلی 

، ، شااامل :کشااف مواد خاش از طبیع تولید و تحویل مصااال  بز مارماه :قبل از سععامت و سععاز ل تولید مصععالح   -5-1

در تک تک ای  مراحل در صورت عدش تونز بز مالحظات زیر    ، برتز بودی، حمل و نقل تا محل احداث بوااستنرا،، فرآوری

در عملیات استنرا، انرژی   (OH,Kunsoo, Song, Jeonghwa, 2007) محیطی صدمز و تنریب بر اکولوژی را خواهیم داش 

ات ساامی در مراحل فرآوری تولید موارد زبالز و ضااایعزیادی برای بدساا  آوردن مواد مورد نیاز مصاارف می شااود و در بعضاای 

تنریب زیرااتگاه های  :رتود ازعبا عمده تری  آثار زیراا  محیطی اسااتنرا، و حمل و نقل مواد   (1801 ،)برایانشااوند می



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30July 2015, Tabriz , Iran 
 

 

5 
  

 ،رو)سرتیپی یآلودمی هوا و آلودمی صاوتی  ،دی اکراید کرب ، مرد و غبار  ،انتشاار متان  ،ورزی، مواظر، زمی  های کشاا طبیعی

1808)  

 ،وز مصال  و بهره برداری از بواس ای  مرحلز شامل استفاده بهی: رحله سعامت و ساز ل نص  و اساااده در بنا  م -5-2

: نادوراپ سامت ب الف  کز شامل:  مفید بوا، مورد تونز قرار میرد تعمیر و نگهداری بوا تا یایان عمر ،یعوی از زمان نصب مصال 

کز در کارماه تولید شاده مورد تونز قرار میرد  در ای  دوره باید انتنا  و روش ساااخ  بز مونز ای بااشد کز  در ای  مرحلز باید ضاایعاتی  

ی ی از سیرتم   (1801 دیگران، و فالح)یابد یا از مصاالحی اساتفاده کرد کز ضایعات، قابل بازیاف  باشد   اتالف و ضاایعات مصاال  کاه،  

 ،یس از ساخ : دوراپ بهره برداری از بناب   .(1805، )فالح( اس LSFقا  فلیی سبک ) ،تمانیهای کارآمد اساتفاده از سایراتم ساخ   

باید تا نای  ،مصاال  مم   اس  برای ساکوان مضر باشد و مازهای شیمیایی تولید کود یا برای نگهداری نیاز بز مواد شیمیایی داشتز باشد 

 .((kangHee) ,Lee, 2007استفاده نشوندمم   
ای  دوره مربوط بز زمانی اس  کز عمر مفید بوا بز یایان : بنا  ریخت و دور مرحله بعد از سامت و ساز ل تخری  -5-3

  معموال طراحان بز ای  یاف  شاده و یا دور رینتز می شوند کز مصاال  یا بدون تغییر دوباره اساتفاده می شاوند یا باز    ،رسایده 

  ها زمی بر طبیع  دارد و ننالز یعات ناشی از تنریب ساختمان ها تاثیر منربیمرحلز تونز خاصای ندارند در صاورتی کز ضاا   

  (1801، و دیگران)فالح کوود مصال  ضایعات سمی تولید می های ب ر را اشغا  کرده و حتی بعضی از مصال  در ترکیب با دیگر
ها، خرده آنر، ساارامیک،  آن و عمده حجم ت  متغیر اساا 01 1تا 80 1حجم آوارهای ایران بز ازای هر مترمربع ساااختمان از 

  (1802، )ماندی اردکانی، مالت و سوگ اس بت 
، تونز بز ای  مالکها در تولید و و اصاااولی برای یایداری مد نظر اسااا ، مال  ها در هر یک از ساااز مرحلز چرخز حیات

 د از :  ای  عوامل عباتو(1 وند)ا در مروه مصال  یایدار قرار دهدانتنا  مصال  می تواند آن ر
  (1801و دیگران فالح : برمرفتز از: عوامل تاثیر مذار در دستیابی بز یایداری در صوع  ساختمان)1ندو  

 کاه، ضایعات تولید مصال  •

 نلومیری از آلودمی •

 استفاده از مواد بازیاف  شده •

 کاه، انرژی مصرفی •

 استفاده از مصال  طبیعی •

 مرحله تولید مصالح سامامانی -1

 نالز های ساختمانیکاه، ن •

 استفاده کارآمد از انرژی مصال  •

 حفظ و ن هداری از آ  تصفیز شده •

 استفاده از مصال  ساختمانی فاقد مواد سمی •

 استفاده از سیرتم های انرژی قابل تجدید •

 داشت  عمر مفید طوالنی •

 مرحله سامت و ساز بنا -2

 ام ان استفاده مجدد از مصال  •

 قابلی  بازیاف  •

 مش  بز چرخز حیاتقابلی  باز •

 مرحله تخری  بنا -3

 

 

 :مرحله تولید مصالح سامامانی  الف
 ها در ساختمان ی آنفرآوری و ب ارمیر منتلفی از نملز استنرا،،ضاایعات مصال  ساختمانی در مراحل   : کاهش ضایعات تولید مصالح 

یا در محل کرد و اسااتفاده  و آنها را یا در همان چرخز تولیدباید تالش کرد ضااایعات را در تماش مراحل بز حداقل رساااند   تولید می شااوند

ه فاد  ای  عمل نز توها ننالز های تولیدی را کاه، می دهد بل ز زمی  هایی را کز برای دف  آن ها مورد استستفاده قرار داددیگری مورد ا

  میرد را کاه، می دهد قرار می

   شود مقیاس صعنعای باث  کاهش ضایعات می بسعاه بندی آپ ها در   اجزا وقطعات سعامامانی و  ،تولید اسعااندارد مصعالح: 

از و کیفی  یایی  ساخ  و س ،توها راه مقابلز با مشا التی از قبیل کمبود مر    ،مطالعات نشاان داده اسا  کز تولید صاوعتی سااختمان    

 .(Fallah,M.H., 2001)مویی بز مش الت زیر  محیطی اس   منصوصا برای یاس 
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 از مشنصز های بارز مصال  یایدار اس  شاده در مرحلز تولید مصاال   هوا و صاوت  ایجاد   خا ، ،مییان آلودمی آ  :ودگیجلوگیری از آل ،

دمی ها را با تمهیداتی نباید از حدی کز توساا  مقررات ملی مشاانص شااده تجاوز نماید  باید سااعی کرد در مراحل منتلف تولید آلو   کز

  کاه، داد

  ها بز  و تبدیل آناساتفاده از ضایعات و ننالز های ساختمانی و صوایع مرتب  بز صورت کامل یا نرتی   بز :شدهاساااده از مواد بازیافت

در ندو  زیر انرژی  .(1801و دیگران،  )فالحمصاال  ندید اتال  می شود کز باعث کاه، زبالز و حداقل استفاده از موابع طبیعی می شود 

 استفاده از مصال  بازیافتی ،ابع بازیافتی و موابع ب ر آورده شاده  همان طور کز مشااهده می شود  مصارفی برای تولید تعدادی مصاال  از مو  

  (2ندو )(1800 ،)یوسفیهای کاه، مصرف انرژی اس  ی از راهی 
 kim،19،1441)(jim,1998-kim,jong)ماخذ:– MJ/Kg: انرژی ذخیره شده در مصال  ساختمانی براساس 2ندو  

 مصال  موابع ب ر موابع بازیافتی

 آلومیویوش 196 27

 یلی اتیل  98 56

29 65 PVC 

 فوالد 40 18

 

 کلیز انرژی مورد نیاز برای تولید مصال  از نملز استنرا، مواد نیء انرژی مورد نیاز برای تولید مصال  اس   تونز : کاهش انرژی مصرفی

کمتر بیشتر »  ،عبارت مشهور میس وندره»  .(1801دیگران،  و)فالح ی برای یایداری در ای  صوع  اس بز بهبود مراحل تولید کمک موثر

  (1801 ،)برایان«ارزش و آسای، بیشتر اشاره دارد و ،، بز کاه، مصال  و مصرف انرژی«اس 

 برای تولید مصال  مواد طبیعی انرژی کمتری نرب  بز-1میایای مصال  طبیعی بز مواد مصووعی عبارتود از :  :اساااده از مصالح طبیعی 

خرارت  ،در مرحلز دف  ضایعات-5  سهول  در مراحل تولید -8   ها عدش ونود یا نیتی بودن مییان سمی  آن-2  ی نیاز دارندمواد مصووع

تاثیر بر در  فضاااا و کاه، تصاااوعی بودن  -0  موثر بر کیفی  هوا و تهویز -5  (1805، )فالحکمتری بز محی  زیرااا  وارد می شاااود

بز طور ذاتی ماندمارتر از  ،مصاالحی کز از طبیع  یا از موابع آلی و خو ی مرفتز می شوند م ل آنر و کاشی سفالی . (1800 ،)یوسافی فضاا 

  (1801 ،)برایانمصال  ترکیبی م ل یالستیک ها هرتود
 

 :مرحله سامت و ساز بناب 
  یرد کز ضایعات را بز حداقل برساند  ی ی از طراحی و ساخ  بوا می تواند بر اساس مدو  هایی صورت م: کاهش نخاله های سعامامانی

 شیوه هایی کز برای ای  موظور می توان استفاده کرد، روشهای تولید صوعتی ساختمان اس  

   از یتانرایل و انرژی نهفتز در مصاال  می توان برای دساتیابی بز یایداری استفاده کرد هدف اصلی،     :اسعاااده کارآمد از انرژی مصعالح

فتز راد مشنصات مورد نیاز باید ب ار مز انرژی نهفتز در مصال  برای نلومیری از استفاده از مواد یا انرژی اس  کز برای ایجاستفاده بهیوز ا

  (1800 ،)یوسفیی و کاه، مصرف سوخ  فریلی می شوداستفاده از مصال  بز عووان انباره حرارتی باعث ذخیره انرژ شود 

برای بز حداقل رساندن استفاده راه کار   تصافیز آ  هییوز و انرژی زیادی مصرف می شود  برای :آب تصعایه شعده  ز حاظ و نگهداری ا

، نمع وردن آبی کز قبال وارد سیرتم شده، بز مردش در آکز از لولز تاسایراات عبور می کود   هایی ونود دارد از نملز: محدود کردن آبی

  ی آ  باران برای آبیاری فضای سبیآور

  باشد زاستفاده از مصالحی کز کمتری  زیان را برای کارمران و ساکوان ساختمان داشت :امانی فاقد مواد سمیاسعاااده از مصالح سام  

ی هوا ده وهای سمی تولید کرزبهره برداری ما ، بنارات خطرناکی تولید می کوود و بعضای از آنها در دوران بعضای از مصاال  یس از نصاب   

 .داخل بوا را آلوده می کوود

   ت رباد، حرا ،: انرژی خورشیدیاز قبیلاساتفاده از موابع انرژی طبیعی مونود در سای    :سعیسام های انرژی قابل تددید اسعاااده از

، توها با دو برابر شود 2885ر نهان تا سا  امر مصرف انرژی د  (1801و دیگران، )فالح    در بوا مرمای، و ،زمی ) ژتوترما ( برای روشوایی

ان حرفز ای در دنیای در حا  توسعز امروز رمعما  (1801 ،)برایانای  مییان مصرف را یشتیبانی کرد   انرژی می تواناستفاده از موابع متوو

 .(همان)رژی تجدید یذیر را بیاموزندانالزش اس  چگونگی استفاده از موابع  ،برای فعالی 

 رد و کز عمل طوریز نی یس از ب ارمیری و نصب مصال  بمصال  ساختمانی عبارتود از محدودۀ زما عمر مفید :داشان ثمر ماید طوالنی 

صالحی اس  کز نرب  بز ممصال  با عمر طوالنی   (1811 ،)هژه یورانی مراعود ن وود خصاوصایات اصالی مصاال  بز کارمرفتز شاده تغییر     
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انرانی صرف  ی، هییوز نصب و نیروآنهااستفاده می شوددر نتیجز موابعی کز برای تولید   نیاز کمتری بز تعویض داشتز باشد مصاال  مشابز 

سازیم بگذار ف ر کویم کز برای  وقتی کز می»راس ی  بیان می کود  همان مونز کز نان .(kangHee ,Lee, (2007)کاه، می یابد ،شده

یا می خورد  محققان در دانشاگاه ایلیوویی یک ماده مصووعی را تولید کرده اند کز وقتی تر  . (1808)هربرت ژیداده،«همیشاز می ساازیم   

رویز تعمیر بز محض ش ل مرفت  تر  آغاز می شود  زمانی کز مصال  تر  می خورد،  در مصال  ندید، می ش ود خود را ترمیم می کود 

ها مرینتز می شوند و ماده حرارتی را از طری  رفتار موییوز بز داخل ناحیز آسیب دیده می فرستود  ای  ت وولوژی می تواند  کپراو   ریی

 افیای، دهد  دو تا سز برابر مفید انیای ساختمانعمر 

 

 :  تخری  بنا مرحله بعد از اساااده از بنا لپ  
  ود ش ، عواصر و مصال  ساختمان باید طوری طراحیساختمان قابل استفاده مجدد نباشدزمانی کز کل  :امکاپ اسعاااده مددد از مصالح

ک ساختمان اختمانی با دواش عالوه بر استفاده تا یایان عمر یک بوا می توانود در یمصال  س  (1801 ،)برایانکز قابل اساتفاده مجدد باشاود  

، ییچ نای نوشی در فلیات زتصاالت ییچی با م ل برای ای  موظور باید از اتصاالت خاص  (1801و دیگران، فالح )ندید نیی اساتفاده شوند 

  (1801 ،)برایاناده کردستفنای می  زدن بز چو  و آهک بجای سیمان در مالت ا زب

 مییان قابلی  بازیاف  مواد ب ار رفتز در مصاال  ساختمانی کز بتوان بز عووان یک موبع برای ساخ  و تولید محصوالت  » :قابلیت بازیافت

ه و تولید کردن بن، های مفید یک ماده از طری  استفادای  بن، شاامل آزاد  »  (1801و دیگران، )فالح «ندید مورد اساتفاده قرار داد  

برایان   موبع دوباره از آنها اسااتفاده کردم ل فوالد و شاایشااز کز می توان آنها را از منروبز ها نمع آوری کرد و بز عووان  «مجدد آنراا  

در  اسااتفاده مجدد از مصااال  بجای رو برداری از آنها در محل های دف  زبالز اساا  کز ای  امر ابتدا:»ادوارد در تعریف بازیاف  می نویرااد 

معماران باید مصال  را بر اساس ظرفی  بازیاف  آنها انتنا  کوود و در ضم   « بن، های بعدی مراتلیش استنرا، انرژی از زبالز می باشد 

اده استف بازیاف  نرب  بز فرآوری و ساخ  نیاز داشتز باشد  ،تا حد ام ان انرژی کمتری نرب  بز فرآیود استنرا، طوری باشد کز بازیاف 

ی نظیر تیر و ستون عواصر سازه ا»  (1801 ،)برایاناما باز هم بر از دس  رفت  کامل مصال  ارنحی  دارد ،انرژی بیشاتری نیاز دارد مجدد 

؛ در ها و یوجره کوچک مانود آنر، سفا  باش، سوگ، بلو  بتوی، و غیره؛ انیای گ دانز های حاصل از خرد کردن بت ؛ ساو فوالدی و چوبی

تجربیات نشاان داده، بیشاتری  مصرف     (1808،)سارتیپی یور «ز عمده تری  مصاال  سااختمانی قابل بازیاف  هراتود    های چوبی و فلیی ا

ت و فلیا  قابلی  بازیاف  مصااال  ی رااان نیراا   ،دان، نما()ماندی اردکانی محمد حراای صااورت سااوگ دانز اساا  ز، بمصااال  بازیافتی

  (1800 ،)یوسفی، بز طور کامل بازیاف  می شوندخواص خود ود کز بدون از دس  دادنیالستیک ها توها موادی هرت

صرفز نویی در هییوز حمل و نقل  -5صرفز نویی در هییوز تولید  -8صرفز نویی در انرژی  -2حفظ موابع طبیعی  -1: از میایای بازیاف 

ف  بازیا  (1808 ،بز موابع ندید)ساارتیپی یورکاه، نیاز  -1زاید اسااتفاده از انرژی حاصاال از مواد   -0کاه، آلودمی های محیطی  -5

مصال  ساخ  دس  بشر کز بصورت خالص در طبیع  ونود ندارند و در فرآیود صوعتی  :بازیاف  فوی- 1:مصاال  بز دو راه انجاش می شاود  

ای   :بازیاف  طبیعی -2 یالستیک و غیره  فوالد، م ل بت ،  ز بز انرژی و مواد شیمیایی دارندحاصال می شوند  ای  مصال  برای بازیاف  نیا 

ی  مصال  چوبی از ا  کود، مواد را بز مواد مغذی برای زیر  بوش تبدیل می   طبیعی اسا  در ای  نریان، طبیع  بازیاف  مربوط بز مصاال 

تعیی  مشاانصااات مصااال  و   -1از اقداماتی کز برای ترااهیل بازیاف  مواد ساااختمانی باید انجاش داد :   (jim,1998-kim,jong)قبیل اند

استفاده از برچرب  -8طراحی انیای سااختمان بز شاا لی کز نداسازی آن ها مم   باشد   -2ضاوابطی کز ام ان بازیاف  را فراهم کود   

  (1808،)سرتیپی یورازیاف  مصال  در آن در، شده باشدهای بوش شواختی کز مییان ب

  مواد با  الً  اصویز شدن در طبیع  یس از تنریب اس مربوط بز توانایی مصاال  برای تجی ای  قابلی   :قابلیت بازگشعت به چرمه حیات

یشااک، کتان و کاغذ  کوف، و ،، چریز شااامل تماش مواد ساااختز شااده ازای  نو  تجرع  بز خا  برمردند سااموشااا طبیعی می توانود بز 

کشد تا دوباره بز طبیع   سا  ( طو  می588ها )حدود  تیک سا السدر صورتی کز بعضی مواد غیر طبیعی م ل ی  (1800 ،)یوسفیاسا  

  (1801و دیگران، فالح )نددبرمر
 

 :تاثیر اقلیم در اناخاب مصالح -6

ی تواند تاثیر برایایی در کاه، مصرف انرژی داشتز باشد  با ونودی کز در معماری  مر معماری تونز بز مرااتل اقلیمی  د

  ر بز ای  موضااو  بی تونهی شااده اساا  ، در معماری معاصاااز معماری اقلیمی بر نای ماندهی مذشااتز ایران آموزه های زیاد

د شو باعث می ،، بر هم زدن معیارهای ساخ  در مواط  منتلف کشورعالوه بردر آ  و هوای مونامون  استفاده از مصال  ی ران
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برای   (1801،)وفامهرمای، و مرمای، افیای، یابدتم سراز دواش و عمر آنها بهره کامل مرفتز نشاود و مییان اساتفاده از سایرا    

)بز ارتباط شاارای  فییی ی روش اولگی :ای متعددی ونود دارد م  نملز، روش هی معماری متواسااب با شاارای  اقلیمیطراح

ی  شرا ف متواسب کردن آن با، با هدمورد نیاز ساختمان( و میونی) خصاوصایات   یرامون او یرداختزانراان با شارای  اقلیمی ی  

مرکی تحقیقات ساختمان و ، مد نظر قرار مرفتز( و یهوز بودی های چهارمانز دکتر محمد حرا  موجی و هشاا  مانز  آساای، 

 و مرش و ،ش و خشک، مرنیمز مرش و سارد   بز طور کلی می توان ایران را بز یو  موطقز اقلیمی سارد، معتد  و مرطو ،  مرا   

ی ی از مبااحاث مهم در ای  بن، تونز طراحان بز ظرفی  حرارتی مصاااال      (1808 ،)سااارتیپی یورتقرااایم کرد ،مرطو 

 ( 8اس )ندو 
(1808 یور، سرتیپی برمرفتز از)مرماتی ویژه مقداری از مصال  ساختمان متداو  :8ندو    

 

 

 ماداول و میزاپ پایداری آنها مصالح  -7

در   ها فراهم شود ، توها نو  اساتفاده شاایرتز از مصال  هوگامی اس  کز ام ان نمای، همز ش وه آن  بز اعتقاد لویی کان

شیمیایی و زیر  محیطی بز عوامل دیگری  ،م انی ی مصاال  شامل؛ خواص فییی ی، انتنا  مصاال  عالوه بر خواص کاربردی  

خواص نمادی  و حراای مصااال ؛ دان، ب ارمیری و اسااتنرا، مواد اولیز و حمل و نقل  ؛در خواص آن ها اثر دارند م  نملزکز 

مصال  ساختمانی   (1808 ،)سرتیپی یوریی باید تونز شودنایابی و قیم  مصال  ن فراوانی، ؛ار کردنصاال ؛ نحوه نگهداری و انب م

وبع مصال  با م ( از لحاظ   تجدید یذیرتری  تا فوایذیرتری  مصاال  الف ( از لحاظ  :از نملزهای منتلفی  را می توان از دیدماه

،   (1818،اقتصادی ،)معمارضیاد معدنی م ل فلیات و مصال  ترکیبموا ،م ل یوس  و یشم حیوانی میاهی م ل چو ، با مبوای

لحاظ درنز فرآوری کز از مصاالحی کز در وضاعی  طبیعی مصارف می شاود شارو  و بز مصالحی کز بیشتری  فرآوری را       از (

ی مصال  طبیعی سالم تر از سایر مصال  بز طور کل  (1801، )معمار ضیاطبقز بودی کرددارند مانود مصاال  مصووعی ختم شود  

ادامز مصال   ردآن ها اس   از آنجا کز انتنا  درسا  مصاال  مرتلیش شواخ  ویژمی های    (1801 ،)برایانهراتود مصاووعی  

  س شده ا بررسی ساختمانی با ویژمی ها و مییان یایداری آن ها متداو 

 

 :مصالح طبیعی -7-1
مصالحی با انرژی مجرم و درنز سمی  کم و   اندود های ملی و سرامیک و کاشی ،ها آنر ،لو  های خاکیشاامل ب : فراورده های ماکی -1

ساختمان های آنری نربتا سالم هرتود و   آنر دواش و ظاهر رضای  بنشی برای مدت طوالنی دارد  (1801 ،)برایانعمر طوالنی هراتود  
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 ،در زمان تنریب ساختمان امر مالت آنر ضعیف باشد  مرشاان بز راحتی بازیاف  می شوند عدر طو  عمرشاان بز راحتی تعمیر و دریایان  

 ،ایان)برمی تواند دوباره مورد اسااتفاده قرار میرد اما امر اتصااا  مالت قوی باشااد فق  می تواند بز عووان سااوگدانز کم ارزش بازیاف  شااود

1801)  

در نتیجز کاه، مصرف سوخ  عدش نیاز بز ین  آنر -2  کاه، خا  برداری از خا  رس-1مجدد از آنر باعث صرفز نویی در :استفاده 

طب  تحقیقات موساااراااز همچوی    (1801 ،)برایانعدش دف  آن در محل دف  زبالز یس از یایان عمر سااااختمان-8  فرااایلی و آلودمی

حجم و وزن ابعاد آنرهای -1 :همچوندارای میایای  ،دیوار باربردر  118*18*18اسااتفاده از آنر مدوالر بز ابعاد  ،اسااتاندارد هودوسااتان 

بز عل  بهیوز شدن ابعاد، سط  زیر بوا  ،ر سوتیاستفاده از آنر مدوالر در مقایرز با آنبا  -2  کمتر از آنر سوتی اس  %18معموال مدوالر 

)سرتیپی قل رسیدن برش آنر در کارماه و ضایعاتبز حدا -5  مالط مصرفی %28مصارف آنر و   %15ر صارفز نویی د -8 افیای، می یابد 

  اس  (1808 ،یور

مده ع  ب ییدای، مش الت بهداشتی می شوندبز ندرت مون ،و چون بز طور طبیعی یدید می آیوددارای دواش برایار باال هراتود   : سعن   -2

با تونز بز ای  مرئلز کز استنرا، و   دما عموما خطرات آلودمی کمی دارنتری  مشا ل بهداشاتی ساوگ ها در محل برش و معدن اسا  ا    

 ،ارضیا)معمبز آسانی بازیاف  می شود ، بهتر اس  بز صورت خشک و یا با مالت ضعیف انرا شود تاانرژی زیادی مصرف می کودبرش سوگ 

در   (1801،)برایانبی تبدیل کرده اس بز مییوز مواس ، در بریاری از موارد آن را  مرمایی باال و ترکیب بادواش آنو ظرفی (1818،اقتصادی

 ،مارضیا)معرابطز با سوگ های مصووعی بز عل  مصرف زیاد انرژی در یروسز تولید و فراوانی سوگ در ایران استفاده از آنها بز صالح نیر 

  (1818،اقتصادی

س دوس  دارد آن را لم    انران عاش  ییوند با آن اس اس  می تری  و انرانی تری  مصال بز مفتز فیانک لوید رای ، چو  صامی  : چوب -8

بز کاه،  چو  یک فرآورده یایدار و خود تجدید شااونده اساا  و با تبدیل دی اکرااید کرب  بز اکراایژن دیدن آن را دوساا  دارد  کود و

از   (1801 ،)برایاننی از هم باز شوندنصاب چو  ها باید بز مونز ای باشاد کز در یایان عمر ساختمان بز آسا    مرمای نهانی کمک می کود

وش بز آت،، رطوب  و ، فیبر، صاافحات چو  ساایمان) شاابیز نئویان و مقاچو  می توان، نئویان، اش دی اف، اچ دی اف خرده ها و ضااایعات

چو  بز عل   (1808 ،)سرتیپی یوربا بز هم چراباندن قطعات کوچک بدون اساتفاده چو ( تولید کرد  ، تنتز های ملوالش )قارچ ها سا ( 

چو    (1801 ،)برایانعووان ساوخ  یا برای کود مصارف شود  ، یس از اساتفاده می تواند بز  اده عالی با ظرفی  انرژی باالسا  ایو ز یک م

امروزه برای   بهره براداری از درختان که  نوگل ها باعث نابودی محی  زیر  می شود اما از طرفی محصاولی ساالم و قابل بازیاف  اس   

امبو همچوی  ب  (1818 ،اقتصااادی ،)معمارضاایازده م ل نوعی کا، اسااتفاده می شااودحل ای  مشاا ل از کاشاا  و برداشاا  درختان زود با

تواند بدون نیاز بز  ، میتفاده آساان و خصوصیات کششی مواسب ، اسا چوبی دارد و با داشات  سااختار قوی  ساریعتری  رشاد را در میاهان   

نرش باید تونز داش  کز، در چو  های   (1818 ،)تابانخاص بز عووان موبعی تجدید یذیر بز عووان مصال  ساختمانی استفاده شود فرآوری

  (1801 ،)برایانیابد لودمی و بهداشتی آن ها افیای، می، مراتل آیبز عل  انجاش تدابیر شیمیای

چیوی بز عووان مالت  مالت کاربرد برااایاری دارد و امر در کارهای بلوکی و آنر ، آ  آهک یاصاااورت بطانز ز: آهک بمالت های آهکی -5

 واردی، در مبز عل  ارزانی آهک نرب  بز سیمانهمچوی    (مانه)بز آنر و بلو  ام ان بازیاف  و استفاده مجدد را می دهد ،استفاده شود

  (1808 ،)سرتیپی یوراه، مصرف سیمان و هییوز ها می شود، استفاده از آن باعث کنیاز بز مقاوم  زیاد نباشد

 های ساختمانیمچ بز عل  ارزانی در کار  ازیاف  آن ییدا نشاده اسا   بی برای مصاال  با دور ریی زیاد اسا  و تا کوون راه حل   ء: مچ نیگچ -5

 ،استفاده شود %08ان های با رطوب  نربی باالتر از بز همی  عل  نباید در م  ،  مچ در برابر رطوب  مقاوم  کمی داردمصارف فراوانی دارد

  (مانه)آهک ترکیب کرد مرمری استفاده شود و یا آن را باکز از مچ  مگر ای 

را هی ، الیاف میا: الیاف سلولوزی  مصالحی م لی  کاری دیوار و باش استفاده کرد: از فرآورده های طبیعی می توان برای عاثایقکاری ثالی -0

 ،های کارخانز ای م ل یلی اسااتایرن، انرژی مجرم کمی دارند   ای  عای  ها بر خالف عای عایق اری عالی اساتفاده کرد  می توان بز عووان

  (1801 ،)برایانسمی نیرتود و مواد فرار خورنده الیز اوزون آزاد نمی کوود 

 

 مصالح با مبنای حیوانی: -7-2

 برای م ا  از یشم م ل چادر عشایر می توان در ساخ  آنها را می توان توسعز داد ، استفاده از  مصال با تونز بز قابلی  ای 

از زاتده  توان همچوی  می یا بز عووان عای  حرارت و صدا از آن بهره نر  ساازه های نوی  چادری مران قیم  اساتفاده کرد  

  (1818 ،اقتصادی ،)معمارضیای، استفاده کردرب های مصووعسریشم بز نای چ بز عووانیوس  کشتارماه ها 
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 : و مصنوثی معدنیمصالح  -7-3

، مهمتری  آسیب آن ها بز عل  تغییرات زمی  در اثر دنی هرتود و قابل بازیاف  نیرتودصاال  مصاووعی نیء مصاال  مع   م

  ی ی از راه حل ها استفاده مجدد از ای  ن و مصارف باال انرژی برای فرآوری، آماده ساازی و حمل آن ها اسا    برداشا  از معد 

خرااارات  ،  مفتز متنصاای  برداشاا  از موابع طبیعی و تبدیل آن ها بز مصااال طب  (1801 ،)معمار ضاایامحصااوالت اساا  

( 8  (آلودمی آ  ها8  فرسااای، خا  (2  ( کاه، زیرااتگاه های طبیعی1: اکولوژی ی بر طبیع  وارد می کود کز عبارتود از 

، در استفاده از آن ها مراتل زیر  محیطی و ز بز دساترسای روز افیون ای  مصاال    با تون  (1801و دیگران،  )فالحمی هواآلود

بز عووان م ا  در ادامز بز تعدادی از آن    شاید یرهیی از استفاده از آن ها بهتری  راه باشد المتی انران را باید مد نظر داش سا 

 ها اشاره می کویم:

ارهای یوشاا، دیو در نماسااازی، : از ترکیب مواد رای  با ف  آوری ییشاارفتز بدساا  می آید، کز از موارد مصاارف آن عبارتود از: وینیل-1

   خواص و ویژمی هایی ار قبیل دواش وال تری ی و حتی در سازه ساختمان عواصر ،جره، نرده و حصاار، لولز کشای  ودر و ی داخلی،کف و باش،

، آن را بز عووان مصال  تر  خوردمی، زنگ زدمی و آت، ساوزی ، : بارهای وارده، مقاوم  باال در برابرانرژی صارفز نویی در مصارف   ،توو 

  (1818 ،اقتصادی ،)معمارضیادوس  دار طبیع  مطرح کرده اس 

د در کو ، ایجا  میآنتولید  : اساتفاده از شیشز در ساختمان سازی غیر قابل انتوا  اس  اما با تونز بز مصرف باالی انرژی در شیشه-2

فتز شااود  یوجره ها طوری طراحی شااوند کز حداک ر اسااتفاده را از انرژی خورشاایدی بز عمل آید تا   رام ان بازیاف  در نظر م ،انرای آن

  (مانه)مصرف باالی انرژی تولیدی آن را نبران نماییم

  تونز بز سالم  می  فو  العاده ای ییدا کرده اس ، مرئلز نظاف  شیشز ها اهتبز ساازی مر با ظهور بلود :ی مودشوشعیشعه ها  -1-2

، ضارورت اساتفاده از شایشاز های خودشاو را بز نای شیشز معمولی دو چودان می      رات منر  مواد شایمیایی یا  کووده کارمران و تاثی

  سط  شیشز اس  کز در طی دو فرایود باعث تمیی نگز داشت  سط یک یوشا، سان  دی اکرید تیتانیم بر روی    (1800 ،)یوسافی کود

  (1800، )رضاییبر روی یوجره های با دسترسی سن  ، ام ان نصبشیشز می شود  میایا: کوتر  صدا، ذخیره انرژی

ز ربز و فرسااای، و هییومقاوم  در برابر ضاا ،،مقاوم  در برابر رطوب می هایی از قبیل سااب ی، شاا ل یذیری باالژوی پالسعای  ها :  -3

ز نایذیر ما معضل تجیییالستیک بز طور مرترده ای در صوع  ساختمان مصرف می شود  ا ،تانریل باالی بازیاف  سبب مردیدهمواسب و ی

ستیک تاثیرات محیطی یالستیک های نفتی باعث شده یال  (1800 ،)یوسفی، مش الت آلودمی زیر  محیطی ایجاد کرده اس بودن آن ها

 .((kibert, charies,2007ذرت هرتود، مورد تونز قرار میرندهای زیرتی کز بر یایز موابع تجدید یذیر میاهی م ل چقودر قود و 

  ای  یالستیک شفاف تفلونی با دمیدن هوای خشک در بی  دو لیمری با یایز کرب  و فلوتور اسا  ی  ETFE: لور اتیلنایایل تارا فلوئ-4

ر ردیف مصال  یایدار قرار تماش نهات نوش داده شاده، بز سازه بوا نصب می مردد  ای  ماده ویژمی هایی دارد کز آن را د  از آن کز در الیز

 ،، خاصاای  عایقی بهتر نرب  بز شیشز، عدش فرسااش در برابر نور خورشااید : سابک وزنی، شافافی  باال  تود ازمی ها عبارژ، ای  ویمی دهد

ارهایی از نوس ود، مقاوش در برابر اثرات نامطلو  آ  و هوا، حال  ارتجاعی فو  العاده، قابلی  تعمیر با نوبرابر وزن خ 588مقااوم  معاد   

درصدی نرب  بز  15تا  25، ساط  کربوی لغینده و خودشاو و نصاب با صارفز اقتصادی     طو  عمر زیاد، قابلی  بازمشا  بز طبیع   ،خود

  (1818،اقتصادی ،)معمارضیاشیشز

از  برای ایجاد خواصی ای  مصاال  با کاغذهای بازیافتی در ابعاد و ضنام  منتلف با افیودن ترکیبات شیمیایی  :سعاوانه های مقوایی ا-5

طوری کز  ؛شااود ها بز عووان سااازه بوا اسااتفاده می  امروزه از آن در اختیار کاربران قرارمی میرد ،زضااد موریان ،ضااد آت، قبیل ضااد آ ،

 ،وزن کم ،: تولید از ماده طبیعی، بازمش  بز چرخز حیاتد  خصوصیات یایدار آن عبارتود ازمصال  بوایی شو وبت   ،والدتوانرتز نایگیی  ف

 تولید از کاغذهای بازیافتی، باف  و رنگ مشابز چو  

یری، ظرفی  بار، ، خواص مغواطبا ای  فواوری می توان خواصی از نملز دمای ذو سعاماه شده با فناوری نانوتکنولوژی:  مصعالح  -6

صال  : مقاوش سازی منز هایی از مصرف نانو در ساختمان  نمودون تغییر در ترکیب شیمیایی مواد، ایجاد کرد، استح اش و ش وودمی را برنگ

 ان استفاده ام ،بهبود عمل رد لولز انتقا  آ ، باال بردن راندمان ال تری ی و م انی ی تاسیرات ،برای یاس  مویی بز شرای  اقلیمی متفاوت

 اس   ی عای  کاری باش و   ، ضایعات صوعتی و کشاورزی براضایعات بومی مانود الیاف مصووعی از مصال  بازیافتی و
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صاورت مایع بز عووان یوشاشی برای    زب (الیز های ناز :1 بز طور کلی محصاوالت نانو بز ساز صاورت در سااختمان ساازی کاربرد دارند:     

 ، شیشز ای، یلی یرویلی ،(الیاف: م ل الیاف فلیی8 م ل نانوسیلیس ها کز نق، مهمی در چربودمی بت  دارند (یرده ها:2  محافظ  اشیاء

  (1818،اقتصادی ،)معمارضیاکرب  و غیره کز برای مصل  کردن بت  مصرف می شوند

هرتز مرکیی از یالستیک میلیمتری و یک  5 8 آلومیویومی اس  کز از دو الیز ور  آلومیویوشیک ور  مرکب  : Alucobondآلکوباندل-7

 ، وزنقاوم  و اساتح اش باال، ش ل یذیری م میلیمتر تشا یل شاده اسا   ویژمی های آن عبارتود از:    5 2 یا کانی های معدنی بز ضانام  

  (1800 ،ابلی  بازیاف  بز طور کامل)یوسفیسمی، ق ، عدش تولید مادهسبک، سرع  نصب و رنگ های متوو ، یایداری

و فوالد بی  همز مصاال  ساختمانی، بیشتری  مصرف   بیرمتری  مصارف کووده تولیدات فوالدی بن، سااختمان ساازی اسا     : فلزات-8

رف ، مواد ساامی و مصاابار، مرد و غریب و فرسااای، زمی ، تولید زبالز  از آثار انتوا  نایذیر فرآیود تولید فوالد عبارتود از: تنانرژی را دارد

، ها درای فرایود ساخ  آلوده هرتود همز فلیات انرژی زیادی برای تولید مصرف می کوود و برخی از آن  (1808 ،)سارتیپی یور ی زیادانرژ

معمااران می توانواد فوالد را از کاارخاانز های با ساااوخ  تمیی بز عووان یک عوصااار قابل بازیاف  خو  برای کمک بز محی  اساااتفاده      

یذیر باشاااد  فوالد، باید طوری انرا شاااوند کز بازیاف  و اساااتفاده مجدد از آنها ام ان  با تونز بز آثار منر  فلیات  (1801 ،)برایانکوود

بز طور کلی انرژی مورد نیاز برای تولید فوالد از بازیاف  »  قابل بازیاف  هرتود ارند و عموماً، سار  و مس انرژی مجرام باالیی د  آلومیویم

در حا  حاضر   ((kibert, charies, 2007«بز اندازه یک یوجم انرژی مورد نیاز برای تولید آن از سوگ معدن آه  اس فوالد قراضاز توها  

ای ای براز فوالد مصارفی در بازار از فوالد بازیاف  شده اس  بوابرای  استفاده از مواد اولیز بز حداقل می رسد و در واقع ذخیره   %20حدود 

فرایود تولید آلومیویوش بز مقدار زیادی مواد خاش و انرژی   آلومیویوش اساا  ،یرمصاارف تری  فلی بعد از آه   (1805ح، )فالآیوده خواهد بود

ال تریرااایتز نیاز دارد  اما بز دلیل میایای زیادی کز دارد مصااارف آن غیر قابل انتوا  اسااا  ی ی از راه حل های کاه، آلودمی تولید  

انرژی مورد نیاز برای تولید آلومیویوش از سااوگ معدن  % 5آلومیویوش بازیاف  شااده توها »   (1800 ،)یوساافی اساا بازیاف  آن  ،آلومیویوش

 ((kibert, charies,2007«از مازهای ملنانز ای با ای  روش مرتفع می شود %15بوابرای   ؛بومری  را احتیا، دارد

درصد ای  ترکیب اس ، برای تولید هر  28تا 18یمان ، ماسز و ش  اس  و سود، آ  یل دهوده بت  شامل سیمان یرتل: انیای تشا بان-9

، اکرید مومرد و سایر آالیوده ها شود و مقدار زیادی دی اکرید کرب ، اکرید نیتروژنمگاکالری انرژی مصرف می  5 1، حدود ت  سایمان 

معموال نیازی بز یرداخ  کاری ندارد و از ای   ریار بادواش اس  و  بت  بنف  و ماز در اتمرفر رها می شوند ،در فرآیود ساوخت  زغا  سوگ 

زیر  »بت  از نظر   بت  قدیمی می تواند بز عووان سوگ دانز باریاف  شود  رو خطرات بهداشتی کمتری دارد و از نظر محیطی بادواش اس 

از نملز فعالی  هایی کز می توان برای افیای،   (1801 ،ن)برایامیایایی دارد کز معماری سبی می تواند از آن ها استفاده کود« بوش صاوعتی 

یلیری یا حتی قرمتی از ، اساتفاده از خاکراتر بز نای ماسااز س  ه، آسایب های محیطی بت  انجاش داد کارایی محیطی و موطقز ای و کا

خاکرتر باعث افیای، مقاوم  بت ، افیای، نز بودی و آماده سازی قبلی ندارد  ، دانیاز شرتشو   خاکرتر بر خالف ش  و ماسزسیمان اس 

ز میایای ا مپاژ و سهول  کار با بت  می شود افیای، قابلی  ی ،، کاه، مییان آ  مصرفیمقاوم  در برابر ساولفات، کاه، نفوذ یذیری بت  

  اس  ا، سهول  و سرع  انرمقاوم  در برابر آت، ،عشع یایی تش ،هییوز یایی  نگهداری ،، ظرفی  مرمایی باالبت 

  ی اس  کز صرف تولید فوالد می مقدار 08/1، نرژی و انتشار دی اکرید کرب  بت : با ای  ونود مقدار مصارف ا مقایسعه بان و فوالد

، شا ل یذیری، مقاوم  فشاری خو    (1808،)سارتیپی یور ، بز طوری کز بت  در مقایراز با فوالد عوصاری سابی بز حراا  می آید    شاود 

از  ،ظرفی  حرارتی بیشتر، هییوز نگهداری کم و نیاز بز کوتر  زیاد در فرآیود تولید ،دواش بریار ،در برابر آت، ساوزی  خو  مقاوم  نرابتاً 

کز باعث حجیم شدن قطعات در دهانز های بیرگ می  میایای بت  اسا  در مقابل آن مقاوم  برشای و کشاشی کمتر بت  نرب  بز فوالد   

وزن کمتر و سرع  ساخ ؛  ،مصرف آ  کمتر ،با تونز بز ویژمی هایی از قبیل ام ان بازیاف  نا محدودشود و زمان بر بودن انرای آن از و 

ای  ویژمی ها مواردی   (1801،)برایانبا بت  انتنا  سابی خردمودانز اس  انتنا  فوالد در مقایراز   ،ز طور کلی طب  نظر برایان ادواردو ب

  انتنابی آماهانز را داشتز باشود یروژه آن ها را در نظر مرفتز واس  کز معماران باید با تونز شرای  
 

، وی سار  و کرومات روی و مشتقاتشان، نی در موارد خاص یرهیی شود باید تونز داشا  از کاربرد رنگ های حا رن  ها: -11

ن ها باید در حد آمییان ، کرومات اساترانریوش و کادمیوش دار نیی سمی هرتود و  گ دانز های کرومات باریمرنگ های حاوی رن

آ  یایز بودن رنگ باعث کاه، تهدید سالمتی کارمران و استفاده کوودمان می   (1808،)سارتیپی یور مجاز و اساتاندارد باشاد  

رطان ریز قرار دارند  یک راه بیشتر از سایر کارمران در معرض س %58رنگ های نف  یایز کامال سامی هراتود و نقاشان     شاود 

  رنگ های آ  یایز معاد  آن ها س  ده از روغ  های صمغ طبیعی بز عووان آستر یا، استفاحل
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 نایده گیری: -8

نوبز های علمِ محض و کاربردی  ۀساختمان در بردارنده تقریباً هم در رفتزت وولوژی بز کار  ؛ییچیده اس  یمحصول اختمانسا 

همز افراد  در ارتباط با باید  رساایدن بز یایداریی   برااساا  دموآن بز حرک  تنصااص های منتلف نیاز اساا   طرح و ساااخ 

با   را در  کوود اهمی  تونز بز مراتل اکولوژی ی، (مال ان، مهودسان، معماران، ییمان اران، فروشودمان مصال  و کاربران) ساختمان

ه ارهای ااری یایدار و تطاب  رو مبانی معم با مطالعز نتای  حاصل از مطالعات نظریتونز بز آثار موفی تغییر شارای  اقلیمی و  

از آثار زیر  محیطی  مشاهود اسا  کز رعای  معیارهای توسعز یایدار سبب کاه، برخی   ،اراتز شاده در زمیوز مورد بررسای  

سااخ  و ساز یایدار در بردارنده همز عمر سازه ها اس  و کیفی  محیطی، کارآیی و ارزش آیوده را    می مرددها موفی بر شاهر 

تغییر  ز یدیده، ضرورتی اس  کز ما را برای رسیدن بز نلومیری اتبعب  از توساعز یایدار  ،وابرای ب ونز قرار می دهد نیی مورد ت

  اقلیم یاری می دهد

 ی زیر ییشوهاد می مردد:با تونز بز مطالب فو  رعای  راه ارها

 شرو  ترکیب اصو  طراحی یایدار در ساختمان ساده تری  راه برای معماران برای مییو، محتاطانز از مصال  ساختمانی یایدار،

وران بهره برداری ، مواساب اقلیم و انرای صااحی  کز از مصرف بی رویز موابع و انرژی در د اساتفاده از مصاال  بومی  ها اسا    

اساتفاده معقو  از موابع طبیعی و مدیری  مواسب ساختمان سازی بز حفظ موابع طبیعی محدود و کاه،    نلومیری می کود

کیفی  محیطی را توساعز می دهد  مصاال  طبیعی عمدتاً ساط  یایی  تری از انرژی و سمیر  را    و  مصارف انرژی کمک نموده 

 تر بز محی  زیر  آسیب می رسانود ها عمل آوری کمتری نیاز دارند و کم نرب  بز مصال  ساخ  بشر در خود دارند  آن

 :شود   مصال  بز ترتیب زیر ییشوهاد میحیات، اولوی  انتنا، سز فاز مصال  در چرخز یژوه، صورت مرفتز براساس

   ، بز عل  مصرف انرژی، هییوز و آلودمی محیطی کمتر : استفاده از مصال  تجدید یذیراولوی  او -1

متر ک نیاز بز استنرا، و در نتیجز مریر تولید کوتاه تر و انرژی مصرفی بز عل  عدش ،ش: اساتفاده از مواد قابل بازیاف  اولوی  دو -2

 ، بز ارزش مصال  می افیاید و بز آنها انازه می دهد کز بارها و بارها تولید شوند  در دنیای صوعتی، باز یاف   اس 

: تولید مصااال  از موابع طبیعی و خاش  هرچز از موابع خاش کمتر اسااتفاده شااود زمی  کمتر دسااتنوش تغییر می اولوی  سااوش  -8

ل  شوند کز مصا و دستز بومی و غیر بومی تقریم میموابع خاش بز د ژی را باال می برد  بزاساتفاده از مواد خاش مصرف انر   مردد

ی م ،با در نظر داشت  یافتز های فو   با زیرا  بوش ارنحی  دارد  ی بیشاتر بومی بز عل  کاه، هییوز حمل و نقل و ساازمار 

 ( 5مییو، کرد)ندو ، یروژه توان از ندو  زیر، یایدارتری  مییو، را با تونز بز شرای  و ام انات
 (مان)ماخذ : نگارند ( Hزیاد=M  متوس    =Lکم)خصوصیات مصال  متداو  :5دو  ن
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 منابع:
  1801، مهرازانانتشاارات  ایر، شهروز تهرانی، رهومون هایی بز سوی معماری یایدار، مترنم:    ،ادوارد[ 1]

 زنامز ایران   روتوسعز یایدار، شهرهای نایایدار  ن ،اقبالی[ 2]

  شهرسازی و معماری عمران، یروژه، مدیری  ماهوامز توسعز یایدار ، طرح یایدار و اف  های آن، یهلوان علمداری الچی ،[ 8]

   1801، 18ت وولوژی ساخ  با مصال  طبیعی استفاده از بامبو در سازه های مدرن، ماهوامز راه و ساختمان، ، ا زرک،  تابان ش[ 5]

  1801 ،0 شماره ساختها، زیر مهودسی ماهوامز زیرساخ  ها ، معماری سوتی و توسعز یایدار،  ا ،لیاریحاتمی م[ 5]

  1800 ،50مجلز معمار، شماره  شیشز های خود شو،، ر  رضایی[ 0]

  1805زمرتان ،5شماره ،18دوره فصلمانز مدرس علوش انرانی، بر  مفهومی توسعز یایدار،غ   ،نجفی ،ش زاهدی[ 1]

  1800بهار ،2یژوه، مدیری  شهری  شاخص شواسی توسعز یایدارشهری،، ن  توکلی  زرآبادی ز[ 0]

   1801 آبان  55-80، ص55 شماره ششم، سا [ 1]

  1801بهشتی   شهید دانشگاه   انتشاراتمصال  در ساختمان و معماری ش  ،سرتیپی یور[ 18]

 1808، 88صفز،  توسعز شهری یایدار، ش  عیییی[ 11]

  1805 ،51-58شماره فصلوامز میارش،، ت وولوژی فویل-ف  آوری نویوی در یوش، باش با دهانز های بریار وسیع  عطاریان کورش[ 12]

   1800، 10، دوره 50ش صفز،، معماری در عصر اقلیم  ر ،فرشچی[ 18]

   1805، 58، ش58صفز  صوع  ساختمان، توسعز یایدار، ح، ش فال[ 15]

، 50فارس، ش  استان ساختمان مهودسی نظاش سازمان میارش ، فصالوامز مصاال  سااختمانی و یایداری  ، ر  رضاایی ش  دی، آبا ش فالح،[ 15]

1801  

نغرافیا و توسااعز ناحیز ای، شااماره هشااتم،دانشااگاه تهران، بهار و  ، شاااخص های توسااعز ی یایدار شااهری ه   حراایوی،، ش  قرخلو[ 10]

  1805تابرتان

  1800نشریز راه و ساختمان،  ماری، محی  زیر ،توسعز یایدار،مع  قیاسوند نواد[ 11]

  1810 ،حری  بحریوی، دانشگاه تهران تئوری ش ل خو  شهر، مترنم:  کوی  لیوچ[ 10]

، 152ش روش های اساتفاده از آوارهای سااختمانی، شاشامی  کوفرانس بی  المللی مهودسی عمران، دان، نما،     ش  ماندی اردکانی،[ 11]

1802   

، 50شماره میارش،، طرح نیتیات برای معماری یایدار، صرفز نویی در مصرف انرژی در ساخ ، بهره برداری و بازیاف  ،   معمار ضیا[ 28]

  1801بهار 

 ،00،شماره توساعز صاوعتی ساازی از طری  طراحی نیتیات انرایی با اساتفاده ازمصال  نوی ،میارش    ، ن  اقتصاادی  ،   معمارضایا [ 21]

  1818بهار

  1815تابرتان ،2ش ،1، مجلز محی  زیر ، شاخص های یایداری،  میرا  زاده[ 22]

  1801فروردی  سا  هشتم شماره او ، یای،، محور توسعز یایدار، سالم ؛، ص  زیوالی،    هدایتی[ 28]

  1808، فریبا قراتی، دان، نما مترنم: چگونز شهری یایدار برازیم؟،  ژ ،هربرت[ 25]

  1811بهار ،20ش  نحوه یی، بیوی عمر مفید مصال  ساختمانی، کارشواس،،ش  نیهژه یورا[ 25]

  1801ساخ  شهر ، نق، مصال  استاندارد در توسعز یایدار،، ش  وفامهر[ 20]

  1800،تابرتان21فصلمانز سازمان نظاش مهودسی، شماره  مصال  یایدار در معماری،،ش  یوسفی[ 21]
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