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  چكيده 

تحـول و پيشـرفت در   ((و ))اقليم مربوط به شهر ((نوشتار تالش خواهد شد با نگاهي به دو جريان سيماي شهري يعني  دراين

بـا معرفـي مصـالح نـوين و      تاثير پيشرفت هاي علمي تكنولوژي در نماهاي شهري بررسي شود و،))زمينه ساخت و تكنولوژي 

بهينه از تكنولوژي در احياي فرهنگ و هويت جوامع مختلف همراه بـا اسـتفاده از   فاده تآنان راهكارهايي جهت اسبيان خواص 

  .خواص اين مصالح در جهت نمايش سيماي شهري تميز و زيبا ارائه شود

سرعت پيشرفت تحوالت تكنولـوژيكي و فنـاوري اسـت و در مقطعـي از زمـان ايـن       :اخير رخ داده است هه داما آنچه در چند 

گرفت كه عدم توانايي همنوايي و تكامل مفاهيم فرهنگي و اقليمي بـا آن سـبب رشـد نـاهمگون ايـن       تحوالت آنچنان سرعت

  .فرهنگي در مناطق مختلف شده است دوجريان و در نتيجه كم رنگ شدن مفاهيم

.  

  اقليم ،شهر،تكنولوژي  ،نماي شهري ،مصالح نوين :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه  -1

شته هاي دور تابه امروز به اين نتيجه كه در هر دوره زماني سيماي شهري به عوامـل  بامروري برسير تحول سيماي شهري از گذ     

  :زير بستگي دارد 

اقليم مربوط به شهرراهكارهايي كه انسان براي همنوايي با شرايط آب و هوايي در روند ساخت خودجـوش شـهرها ارائـه نمـوده     : الف

  .است

  .امكانات افزونتري نسبت به قبل را در اختيار هنرمند معمار قرار ميدهد تحول و پيشرفت در زمينه ساخت و تكنولوژي كه: ب

ايجاد ميكنند و با توجه به تـاثير پـذيري   ) شهر ( اين دو جريان دركنار يكديگر بستري را براي رشد فرهنگ جامعه تحت عنوان      

شد او ميگذارد ؛ به مرور زمـان باعـث شـكل    انسان از پيرامون و تاثيري كه محيط طبيعي و مصنوعي اطرافش بر فرهنگ و نحوه ي ر

در تاييد اين سخن ميتوان به تفاوت هاي اساسي كه در نوع رفتار و  ]7[ .ي خاص انسان هاي آن منطقه ميگرددگيري عادات فرهنگ

يم الزم اما پيش از آنكـه بـه ايـن موضـوع بپـرداز     .باورهاي فكري افراد در شمال و مركز كشورمان و نحوه ي زندگي ايشان اشاره كرد

   .تاثير گذار وتاثير پذير بر سيما و مناظر شهري داشته باشيم است مروري مختصر بر عوامل
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  انسان به عنوان عامل تاثير پذير از محيط -2

محيط وسيله اي براي ارتباطات اجتماعي افراد فراهم مي آورد كه بـا اسـتفاده از آن آدميـان اطالعـات ارزش هـا احسـاس و يـا             

ـ .رفتار را به يكديگر انتقال مي دهندالگوهاي مطلوب  و و صـدا در محـيط پيرامـون سـهمي در سـاخت و بافـت       بدين حساب شكل ب

لـذت  . محيط اطراف مادر تجربـه مـادر درك زيبـايي نقـش حسـاس دارد     شواهدي در دست است كه شكل و ظاهر .اجتماعات دارند

  .اي  مي باشد كه اخنصاص به معدودي خاص ندارد  م محيط ممكن است حاصل آيد تجربهخاطري كه از درك و احساس مستقي

ميشود تا فضاي شهري كه براي زندگي اجتماعي در ادامـه از  اين محيط از معماري فضايي كه انسان در آن سكوت ميكند شروع      

اف دارد و ميزان تاثير پذيري از محيط به فراخور نـوع زنـدگي انسـان ميـزان تـوجهي كـه بـه اطـر        . آن محسوب ميشود ؛تداوم ميابد

ممكن است تفـاوت  در دقـت نظـر  زمينـه رشـد ايـام رشـد كـودكي         تفاوت ديد را.حساسيت او نسبت به به پيرامونش متغير است 

گر تفات فرهنگو طبقع اجتماعي افراد تاريخچه زيست محيطي ايشان و يا كار و حرفه اي را كه تعقيب ميكننـد پديـد مـي    مشاهده 

باشند ممكن است تاثير مشابه باشد اگر معماري از كيفيت مناسبي برخوردار باشد ميتواند تاثير مثبتـي  آورد؛ و اگر اين نكات مشابه 

  ]7[ .بر فرد در هنگام گذر از شهر بگذارد

  

  عوامل نما و سيماي شهر -3

 از آنجا كه طراحي سيماي شهري از دو جنبه معماري و طراحي شهري مورد بررسي قرار ميگيرد و آنچه توسـط مشـاهده گـران        

لذا فاكتورهايي كه براي ايجاد نماي شهري زيبا مورد توجه و نياز است  ازاين دو جنبه . دريافت ميگردد حاصل برخورد اين دو است 

تـاثير توامـان ايـن    حقيقت اين است كه آنچه بر درك احساسي از محيط توسط افراد موثر واقع ميگردد . بايد مورد بررسي قرار گيرد

دون ديگري معنا و تاثيري در بهبود كيفيت فضا و سيماي شهر نخواهـد داشـت و يكـي بـدون ديگريمعنـا و      دو جريان است و يكي ب

تاثيري در بهبود كيفيت فضا و سيماي شهر نخواهد داشت و حركت به تنهايي هريك در نهايت منجر به آشفتگي ابهـام و نابسـاماني   

  ]1[ .در سيماي كلي شهر ميگردد

  

  احي شهري عوامل سازنده نماي شهر در طر-4

عوامل سازنده نما و ظاهر شهر آن ويژگي هاي خاص كالبد محيط شهر ميباشند كه در درك و دريافت بصري آنهـا مهـم اسـت و        

در اينجا كيفيت محيط بـر اسـاس آنچـه    . مي توان آنها را نسبت به ثبت آنچه توسط مشاهده گران دريافت ميشود  طبقه بندي كرد

متاسفانه زبان معماري را نميتوان در طراحي شهري بكار گرفت زيرا زبان معمـاري  . بررسي ميشود در طراحي شهري مورد نظر است 

  .به نكات تفصيلي ميپردازد كه امكان استفاده از آن در مقياس شهر و محله موجود نيست

  فرم فضايي-4-1 

ا كه دسترسي به آنها براي عمـوم  در مقياس شهري بايد فضايي ر.اين عامل مركز توجه آدميان به عنوان موجودي متحرك است      

و هـم  از درون كـه شـامل    )كه از دير باز در طراحي شهري مطرح بودخ اسـت ( آزاد و ميسر است مورد توجه قرار دهيم هم از برون 

 .دباشـ  ن از آنها بدست داد و از رابطه اي كه بين آنهـا موجـود مـي   ميتوا.سرسراها راهروها ستاوندها و محل هاي اجتماعات ميشوند 

]1[  
براي بكار گيري اين فضاها سيستمي كه كل شهر را در بر گيرد و اين فضـاها درآن پيونـد يافتـه باشـند نـداريم اگرچـه براسـتي            

كه كالبد شهر را تكه پاره كرده است ايجاد و نگهـداري فضـاهاي   حمل و نقل مدرن .خوانايي محيط سخت به اين عوامل وابسته است

  .قديمي مشكل كرده است بروني با هويت را به شيوه اي 
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  تماشاي زندگي و فعاليت -4-2

نمودار ها يـا  . تماشاي مردم در حين كار و تفريح از لطفي خاص برخوردار است كه بر معني و گرمي صحنه هاي شهر مي افزايد     

عاليتهـايي را كـه   تا محل شدت ريتم و تنوع زنـدگي و ف ماكت هاي اجمالي عكس ها و اسكيس ها ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند 

اد مي شوند و ريتم فصـلي و يـا روزانـه آن اهميـت     اين فعاليت ها و زندگي كم و زي.مي آيد و تماشايي  است را نشان دهندبه چشم 

محـل قرارگيـري واقعـي و عينـي     . فضايي كه به شدت مورد استفاده قرار مي گيرد ممكن است كامال خالي و مرده به نظر آيـد . دارد

و مناسب سازي فضا براي فعاليـت  )در فعاليت شركت دارند(=رض تماشا قرا گرفتن آن ماهيت كساني كه در صحنه اند فعاليت در مع

آنكه به اين كيفيـت مهـم   بسياري از طرح هاي شهري بي . به آن معنايي ذهني مي دهد كه در وراي واقعيت عيني فعاليت قرار دارد

   .توجه شود تهيه مي گردد

  ا جو و محيط فعاليت ه-4-3

نور وسيله اي براي درك بصري اشـيا و عناصـر   -مجموعه شرايطي كه محيط را در بر مي گيرد نور صدا اقليم به مقياس خرد و بو     

مصنوعي در حال حاضـر منـابعي اليـزال از رنـگ     خاصه نور . است و ريتم شدت و نسج نور طبيعي و نور مصنوعي هموتره الزم است

چيرگس اقليم در مقياس خرد در نواحي كوچك شـهر و شـدت   . كديگر مي آيند فراهم مي آوردفرم و دگرگوني هايي كه به دنبال ي

هم نورو هم صدا را مي توان در حال حاضر بدقت ثبت و تـا  . كيفيت و ريتم صدا در شهر هر مشاهده گري را تحت تاثير قرار ميدهد

ولي بو در پاره اي از موارد مي تواند نقش حساس بازي كند و . ثبت بو به سبب آنكه به شامه تيز نياز دارد ]7[ .اندازه اي تنظيم كرد

هاي روئيت پذير و جو و محيط عوامل كليـدي در طـرح نمـا و    ثابت شده است كه فضا و فعاليت . البته تاثيرش همواره منفي نيست

  .ظاهر سيماي شهر اند اما عوامل ديگري نيز هستند كه ثبت آنها مهم مي باشد

  روئيت پذيري-4-4

ي و مرئي نشانه هاي عمده و جاهايي كه از آن اين نشانه ها به چشم مي آينـد خـط دور و بـاالي سـاختمان هـا از دور و      فرم كل     

به اين عوامل مي توان مكان هـايي را كـه ايـن عوامـل از روي     . توده ساختمان ها عواملي هستند كه روئيت پذيري آنها اهميت دارد 

شناخته  جا بجا كردن و تغيير عواملي كه در روئيت پذيري سيماي شهر موثرند عواملي.يند افزودآنها و يا بر باالي آنها به چشم مي آ

  ]7[ .شده اند و در طراحي شهري موثرند 

  

   نقش معمار در طراحي نماي شهري-5

. نبايد تصور شود نما و مظاهر زيبايي در شهر صرفا آرايش شتا بزده اي است كه در لحظه آخر به چهره شهر اضـافه مـي گـردد         

اين كيفيت بستگي به مالحضات عميق تري دارد و به عرصه طرح بناها  از آغاز راه مي يابد كه البته فقط يك مالحظه از مالحظـاتي  

  ]7[ .مانگونه كه طراحي معماري فقط يكي از انواع طرح است كه بر فرم شهر تاثير ميگذارده. است كه در طرح الزم مي باشد

. لذا آنچه در اين نوشتارمورد نظر مي باشد پرداختن به ميزان تاثيرنوع تفكر طراحـي معمـار بـر منظـر و سـيماي شـهري اسـت            

مـدگي و عقـب نشـيني متناسـب بـا نـوع و اهميـت        استفاده به جا از مصالح تطابق مفاهيم فرهنگي و اقليمي با مناظرشهري پيش آ

ساختمان و يا همان روئيت پذيري كه همگي نقش تعيين كننده اي در طراحي نماي شهري بـراي طراحـان معمـار و نـوع برداشـت      

و توجه بـه   از جمله نكاتي است كه معمار مي تواند با آشنايي.دوران از محيط پيرامون خود دارد زيبايي شناسانه انسان پر مشغله اين

چرا كه نماي ساختمان نه تنهـا  .كمك موثري در زيباسازي محيط و نماي شهري خويش باشد آنان در زمان طراحي نماي آثارخويش

نقش عمده اي در ارزش گذاري بر بنا دارد بلكه يكي از عوامل مهم و تعيين كننده نماي شهري در تعامل با ساختمان هاي اطراف و 

  .شهري مي باشد شكل دادن به يك محيط
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  نماهاي شهري معمارانه تاثير تكنولوژي بر طراحي -6

سرعت باالي تحوالت تكنولوژيك در دو دهه اخير چنان مغلوب كننده بوده است كه تبعات گوناگوني در معماري در پي داشـته       

ز سـوي ديگـر پيشـرفت    ا]5[. است و سبب شده است معماران گرايش هاي گوناگوني را در امر طراحي و سـاخت بناهـا پيـدا كننـد    

تكنولوژي و فنون نوين در اجرا و طراحي سازه بناها و نيز تحوالت تكنولوژي در توليد مصالح جريا جديدي را رقم ميزند و آن حـذف  

تدريجي سطح و پوسته از فضاها و بناست به اين ترتيب كه امروزه مصالح شفاف از قبيل بتن شفاف و شيشـه هـاي مقـاوم ذر برابـر     

مددگيري از آنها در نماي بيروني بناها وشركت دادن در فضا و سيماي شهري نماي بناهـا مـي تواننـد    نتايجي هستند كه با ...ضربه و

   .شفاف و مقام در برابر عوامل جوي عملكرد داشته باشند. همچون پوسته اي نازك 

مـي شـوند نيـز    ...) نـور بـاد حـرارت محـيط و    (پوسته هاي هوشمند كه سبب تغيير نماي ساختمان در برابر محرك هاي اقليمـي    

استفاده از اين فناوري مي توان به نماها و منـاظر شـهري   محصول ديگري از پيشرفت علم مهندسي و تكنولوژي معماري است كه با 

اجـرا و طراحـي   فنون نوين در . عي عدم يكنواختي وسكون در فضاهاي شهري گرديدمتحرك و متنوعي دست يافت و سبب ايجاد نو

تلفيق معماري و سـازه كـه   . بناها زمينه اي به وجود آورده كه ساختمان هايي با شكل و فرم هاي جديد و متنوع را مي توان ساخت

بـه  به وجود آورده است تا با كمـك آن بتـوان    بيشتر در طراحي پل ها و بناهاي عمومي چون نمايشگاه ها شاهد آن هستيم فرصتي

  .سيما و مناظر شهري زيبا و متنوع تري دست يافت

  

  ظهور مصالح نوين داراي خواصي با كارايي بسيار باال-7

دليل طراحي متفاوت نيست بلكـه شـكل اجـرا و نـوع      شكل جديد بناهاي امروزي كه متناسب با نيازهاي بشرامروز است تنها به     

  .رفته در بناها نيز در متفاوت بودن بناهاي امروزي تاثير بسياري دارندمصالح به كار 

نقش مصالحي كه در ساخت بنا از آن استفاده مي شود از ارزش و جايگا ه خاصي برخـوردار اسـت زيـرا بـدون مصـالح معمـاري            

همچنين مصالح در هر طراحي اصول عقلي را به هم به خوبي احساسـات بـه نمـايش مـي گذارنـد و در بسـياري از       . تحقق نمي يابد

معموال طراحان در قالب طرح ها و ايده هـاي ارائـه شـده    .الهام احساسات هستندبراي تخصص هاي تكنيكي فراهم كننده يك معني 

  :در اين ميان متغيير هاي اساسي يك طرح عبارتند از. يك سري خصوصيات ا در يك پيكره گرد هم مي آورند

  اهنگي و تناسب طرح با اهداف از پيش تعين شده هم.الف

  استحكام و سالمت توليد.ب

  و فرهنگي) زيبا شناسي(ي استتيكيدارا بودن ارزش ها.ج

  دارابودن شرايط متعادل اقتصادي .د

عنوان يك عنصـر اساسـي و ناپيـدا تعريـف     مواد و مصالح در حقيقت به عنوان رابط و واسط بروز تبلور اين متغيرها هستند و به      

  ]3[ .ل معين و مشخص ياري ميكندبه عبارتي مصالح تمام كننده شكل اين ايده هاست كه مارا براي رسيدن به يك شك. ميشوند

مصالح به عنوان عنصر اساسي يك پيكره بنيان و اساس يـك سـاختار   : در كل مواد و مصالح را به صورت زير ميتوان تعريف كرد      

  .را ميسازد و باعث پديداري آن ميشود و به عبارتي ديگر تداوم دهنده شكل اوليه محصول در طول دوره مصرف آن مي باشد

اري سالهاي اخير هم مالحضات تكنيكي و هم زيباشناختي مورد توجه بـوده انـد در ميـان پيشـرفت هـاي جديـد       در نماي معم     

مهندسي مواد خود موجب افزايش امكانات فناورانه شده و همانند جنبه هاي زيباشناسـانه مصـالح بـه عنـوان يـك فرصـت طراحـي        

مصالح و تكنيكهاي جديد چند منظوره و شگفت ن را به انواع مختلف پيشرفت هاي جديد عالقه و اشتياقي روز افزو. قلمداد مي شود

نگـاه   .آور نشان ميدهد كه به كمك آنها ايده هايي را كه زماني غير ممكن و نامعقول به نظر ميرسيد علمي و قابل درك كرده اسـت 

است تكنولـوژي سـاخت و يـا شـيوه     هر چند ممكن . جديد به شيوه ساختمان سازي استفاده از مصالح جديدي را نيز طلب مي كند
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اجرا در استفاده از اين مصالح هنوز غريب و نا آشنا باشد اما شناخت اين مصالح جديد و كشف خصوصـيات آنهـا كمـك مـوثري بـه      

  ]2[ .ايجاد نياز كردن آنها درجامعه ما خواهد كرد

  تاثيرات عملكردي -7-1

د مصالح راهكارهايي را براي مقاوم سازي بنا در برابرحوادث روش ها نوآوري ها و فناوري هاي جديد در صنعت ساختمان وتولي       

اجـرا  غالبا اين روش ها مستقل از هزينه سهولت و زمـان  . طبيعي بهينه سازي مصرف سوخت و افزايش طول عمر آن ارائه مي دهند

  ]5[ .در اين نكته مشتركند كه در حين يا پس از ساخت سازه قابل اجرا هستند

ي اجرا در ساختمان مي تواند عالوه بر فراهم آوردن محيطي زيبا و جذاب بـراي سـاكنان و رهگـذران    انتخاب مصالح مناسب برا      

معماري پايدار يكي از جريا .گهداري پس از ساخت را كاهش دهد امنيت را نيز به ارمغان آورده و هزينه هاي اجرايي مقاوم سازي و ن

منطقي در برابر مسائل و مشكالت به وجود آمده عصر صـنعت بـه شـمار    عكس العملي ن هاي مهم معماري معاصر است جرياني كه 

تكنولوژيكي در عرصه معماري معماري بومي اقصي نقاط دنيا -همانكونه كه مي دانيم با انقالب صنعتي و پيشرفت هاي فني. مي رود

. شت به دسـت فراموشـي سـپرده شـد    كه با توجه به طبيعت و محيط پيرامون خود شكل مي گرفت و همساز با اقليم سر بر مي افرا

پايداري محيطي بـا هـدف حفـظ    . معماري مدرن نيز كه زاده اين تحوالت بود به طور كل بستر شكل گيري معماري را ناديده گرفت

  :محيط زيست بر موارد زيرتاكيد دارد

  كاهش اتالف و پخش انرژي در محيط -

  كاهش توليد تاثير گذارنده ها بر سالمت انسان -

  استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبيعت -

  رفع سموم مواد -

  :پايداري محيطي در عرصه كار معماران نيز با اهداف زير تبين مي شود

  مصرف بهينه منابع انرژي -

  استفاده از مصالح تجديد پذير -

  حفاظت و عرضه انرژي و بازيافت كامل آن بدون ايجاد آلودگي  -

اين نكته استوار است كه ساختمان جزئي كوچك از طبيعت پيراموني است و بايـد بـه عنـوان بخشـي از     اصل طراحي پايدار بر        

اكو سيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد كه در كليه اهداف اين طرز تفكر مصالح مورد استفاده در ساختمايه بنـا هسـتند   

  ]3[. هاي تكنولوژي اين مصالح نيل به اين اهداف امكان پذير مي باشدجويي از ويژگي مهم و تاثير گذار دارند و با بهره كه نقشي 

  ل و فرم همگام با فرهنگ و اقليم تاثير بر تنوع ايجاد شك-7-2

آب و هـوا و شـرايط   . رابطه معماري و نماي شهري با محيط و اقليم موضوع مورد بحث بسياري از محافـل معمـاري مـي باشـد          

و با چشم انسـان ديـده ميشـوند و    جام و نماهايي كه بنا به نياز و سليقه معمار طراحي شده جغرافيايي از يك سو و از سوي ديگر اح

  .شرايط محيط زندگي كه انسان براي خود ايجاد نموده از جمله مواردي است كه نوع رابطه شان مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد

ساختمان ها بويژه در برخي از شرايط محيطي دالئل مـوجهي  بحران انرژي در جهان عدم سازگاري مصالح و استهالك رو به افزايش 

كه با توجه به بحث هايي  .است كه رابطه معماري با محيط و اقليم را از موضوعات اصلي تحقيقات در زمينه معماري به شمار آوريم 

ژي در اختيارمان قرار داده از مصالح در مقوله فرهنگ و اقليم شده است مي توان با بهره گيري از امكاناتي كه پيشرفت علم و تكنولو

فرآوري و اصالح شده هر اقليم متناسب با فرهنگ آنجا در طراحي ها استفاده كرد و گامي در جهت احياي معماري بومي و فرهنگي 

از  برداشت كه اين امر مستلزم اين است كه محصوالت و فناوري هايي كه در كشورمان استفاده مي شـود تنهـا بـه صـورت اسـتفاده     

وسعي شود با توجه به پيشينه غني فرهنگي اين مرز و بوم در امر ساخت و ساز بناها متناسـب  محصوالت و تكنولوژي وارداتي نباشد 
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با شرايط حاكم بر هر اقليم داردو يا از علوم نوين مهندسي مواد بهره جست و گامي در جهت توليد مصالح بومي و سـنتي كشـورمان   

  ]6[. تكنولوژي روز برداشت با استفاده از امكانات

  تاثير بر زيبايي شناسي معماري-7-3

مواد كه منتج به خلق مصالح متنوع از نظر رنگ فرم و جنس شـده اسـت تـاثيرات    پيشرفت هاي علم و نو آوري هاي مهندسي       

  .بسيار مهمي بر زيبايي شناسي ايده و خالقيت معماران در خلق بناها و فرم ها داشته است

. ح هـاي گرافيكـي ونقاشـي تسـلط يابنـد     به معماران اين امكان را داده است كه بر فرم و مصالح به اندازه طـر امروزه تكنولوژي       

ديوارهاي خارجي و نماها مي توانند مطابق ميل و خواسته هاي طراح كه متاثر از اصـول زيبـايي شناسـي وعوامـل محيطـي مسـاله       

و متفـاوت داشـته    طرح جنس شفافيت رنگ و بافت متنوع.ديگر مي باشد همجواري ها نوع سرمايه گذاري كارفرما و بسياري مسائل

وجود پنجره بيز الزامي نيست ديوار به ميزان دلخواه نورو منظره را از خود عبور مي دهد بـه همـين دليـل اسـت كـه امـروزه       . باشند

  ]5[ .نماي شهري را تعريف نمايدپوسته اي كه مي تواند شكل فرم و . استفاده مي گردد "پوسته"از  "ديوار خارجي "بجاي 

  

  معرفي چند نمونه از مصالح نوين -8

  قطعات كاشي سفالي-8-1

ايران  بهترين نوع مصـالح بـراي   همانگونه كه در سطور باال نيز ذكر شده است با توجه به شرايط آب و هوايي و پيشينه تاريخي       

ه مي تواند با توجه به خـواص و ويژگـي هـايي    قطعات كاشي سفالي يكي از محصوالتي است ك. پوشش نماها خشت و آجر مي باشد

  ]4[ .داشته باشدكه دارد مي تواند به نوعي بهترين و شايسته ترين جواب را براي اقليم اين مرزو بوم 

نماهاي آجري كه در گذشته به عنوان پوشش نهايي ساختمان اجرا مي شده است مشكالت عمده را پس از استفاده در نمـا بـه         

ز قبيل شوره زدن به جا ماندن اثر باران هاي اسيدي كه خصوصا در شهر هاي بزرگ به علت آلودگي هوا يـك  وجود مي آورده است ا

جلـوه نماهـاي آجـري    مشكل اساسي براي نماها به شمار ميĤيد و نيز جذب ذرات گرد و غبار و دوده كه به مرور زمان باعث كاسـتن  

بايك نگاه هرچند سطحي اين آثار مخرب به وضوح بـرروي نماهـاي آجـري    در گذر از كوچه هاي شهر . مي شد را به وجود مي آورد

  ]2[ .مشهود است

  جايگزيني ايمن براي شيشه -8-2

ورق پلي كربنات از محصوالتي است كه باوجود اينكه در خارج از كشـور بـيش از چنـد دهـه مـورد توجـه و عالقـه مهندسـان               

اين محصول كه در انـواع تـك وچنـد    . ختماني و مشاوران يافت ميشود ساختماني است اما در ايران به تازگي در آرشيو فني دفتر سا

جداره و در رنگ هاي مختلف توليد ميشود داراي ويژگي هايي است كه آن را به گزينه بسـيار مناسـبي بـراي جانشـيني شيشـه در      

در روند حركـت و  ه پس از آن نيز شيشه از معدود محصوالت ساختماني ايست كه نه تنها در زمان زلزله ك. نورگير ها تبديل ميكند 

سبكي وزن ورق پلي كربنات كمتر از نصف وزن شيشـه  . امداد رساني اخالل ايجاد ميكند و جان انسان ها را با خطر روبه رو ميسازد 

برابر شيشه و مقاومت در برابـر اشـعه مـاراي بـنفش كـه عامـل اصـلي         250تا  100در ضخامت برابر  مقاومت باال در شكست بين 

سرطان پوست و رنگ پريدگي مبلمان داخلي و نورگير است ورق هاي پلي كربنـات را در زمـره مصـالح مقـاوم در برابـر زلزلـه قـرار        

انواع چند جداره پلي كربنات نيز كمك شاياني در بهينه سازي مصرف سوخت ميكنـد و البتـه اليـه مقـاوم در برابـر اشـعه       . ميدهد 

  ]3[ .چندين سال در برابر رنگ پريدگي و تخريب محافظت ميكند پلي كربنات آن را براي uvماوراي 
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  شيشه هاي خودشو-8-3

ذرات دود و چربي هاي مختلف معلق در هوا كه از مشخصه هاي شهرهاي پرجمعيت چون تهران ميباشد سبب آلـودگي سـريع         

ي از معضـالت سـاكنان و   شست و شوي اين شيشه ها بويژه در ساختمان هاي بلنـد مرتبـه يكـ   . و وسيع شيشه ساختمان ها ميشود

كه در نهايت نيز هيچ يك از آنها پس از سـپري شـدن چندسـال از زمـان ساختشـان شـفافيت و       . و آپارتمان هاستمديريت برج ها 

از عمده وجوخ اين مشكالت ميتـوان بـه   . جلوه اوليه خود را نخواهند داشت و تبديل به نماهايي كثيف كدر و يكنواخت خواهند شد 

خطر عمليات شست و شو و عدم توانايي در شستشوي كامل شيشه ها و كدر شدن سطح شيشه به مـرور زمـان كـه در    هزينه زمان 

فناوري جديد شيشه هاي خود شـو بـا صـرفه جـويي در     . نهايت منجر به ارائه ديد زشت و كثيف از داخل بنا خواهد شد اشاره كرد 

هنگام پاكسازي به علت عمليات ساده مورد نيـاز دركنـار پـاكيزگي دائـم     هزينه و كاهش دفعات شست و شو ايجاد ايمني بيشتر در 

نماي ساختمان ها كه به مرور زمان عامل ارائه سيماي شهري تميز و شفاف خواهد بود بر اثر پاكيزگي سيماي شهر اين مشكل را تـا  

  .حدودزيادي حل كرده اند

  

  گيري نتيجه -9

ظر و سيماي شهري شـهر پيرامـون   با مروري برعوامل موثر در شكل گيري فضا و نماهاي شهري به اين مهم دست يافتيم كه منا     

متاثر از تركيب عوامل متعدد فيزيكـي و محيطـي و تخصـص متخصصـان بسـياري از جملـه معمـاران و شهرسـازان و همچنـين          ما 

داع فناوري نوين در توليد مصالح و نيز مهمتر از همه كه كليه موارد فـوق الـذكر   تجربيات نوين مهندسين مواد در زمينه ساخت و اب

  .تحوالت و پيشرفت هاي تكنولوژي و علوم مختلف در تمام زمينه ها ميباشد : را در برميگرد 

ي بـاال كليـه   به بيان صادقانه تر ميتوان گفت كه در عصر جديد  اين تحوالت تكنولوژيكي است كه در جرياني با سـرعت پيشـرو       

  .كشاند  فرآيندها و عوامل موثر بر شكل گيري دنياي پيرامون ما را به دنبال خويش مي

به طور كلي پرداختن به مساله در گرايش هاي تخصصي بيانگر تخصص طراحان شهري است كه با توجه به فاكتورهـاي مطـرح        

. و ارتباطات موثر بر سيما و مناظر محيط پيرامون ميباشـد  نماها  فرم فضايي رويت پذيري جو و محيط سطوح: شده در آن از قبيل 

كه كليه اين تمهيدات و تفكر ها براي او و پاسخي به انديشه ها و ساليق و زيبـايي شناسـي   دراين ميان نقش انسان به عنوان عاملي 

انتخـاب شـيوه و روش كـار در     او و همچنين ارتقا سطح فرهنگ و نوع برداشت احساسي اش از محيط ميباشد نقشي تاثير گـذار بـر  

كنولـوژي  بـه مـوازات ت  با توجه به نوشتاري كه ارائه گرديد،ظهور تكنولوژي در معماري و حضـور آن   همچنين .تخصصشان مي باشد

ساخت و مصالح نوين تاثيرات بسزايي در ساخت هاي گوناگون طراحي و معماري فضاي شهري از خود به جـاي گذاشـت و تـاثيرات    

 .اقليم مورد بررسي قرار گرفت آن روي زيبايي شناسي،عملكرد،و تنوع ايجاد شكل و فرم همگام با فرهنگ و
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  جعمرا

  .26،1383ص،75-74شماره  ،فصلنامه معماري و شهرسازي ،دگرگوني تكنولوژي و كيفيت ورود نور به فضاي معماري ،م، ماهوش ]1[
  

  .104،1383ص،25شماره  ،معمار فصلنامه ، آجر از آغاز دوره صنعت تا به امروز،ك،فشار نادري ا ]2[
  

  .1381، ترجمه الهام فتحي آبادي ،ساختمان هاي هوشمند ، م،طيعينجفي م ]3[
  

  .26،1381ص،19شماره ،مجله معمار  ،عناصر معماري ديوار  ،ك،افشار نادري  ]4[
  

  6،1384شماره ،،ان فصلنامه رايانه معماري ساختم ، معماري و فناوري عصر ارتباطات ،آ، شاهچراغي ]5[
  

  23،1387ص،8شماره  ،مجله ايران آذين  ، كاربرد مواد و مصالح در طراحي ،ع، گسيلي ]6[
  

  341،1367ص،چاپ نخست ،مقاالتي در باب شهر و شهرسازي ، ترجمه منوچهر مزيني ،طرح شهر و نما و ظاهر شهر، ك،ليچ ]7[
  

  

  


