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بررسی جایگاه مصالح در نمای شهری تهران با 
استفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری 

سمانه جلیلی صدرآباد1، شیوا بلبلی2

چکیده 
دجباــالبهارباخیــربهــسبا بهطــرحبیــی بدمبــاجرباهویــتبفضاهــاربعولهــشبمباج شب ییگــشبیــسرر،بیوــاباهویــتبدمباجرباربگافهــمب
ــابهییا بهــاب ــمبخیابا بهابگ ــربجابدجببیی ــمبدجبآ بحضــلجبداجدبمبایــنبحاثی ک ــربدجبهجولعــمبیــسرربااــتب ااــت.بیوــاربهــرباــاخهوا بهلث
هشبگــذاجد.با بابهــیاربدهم1980هیالدر،گســهرربطراحــشبمباــاختباــاخهوا بهابدجب هینــمبهعاوــتبکاجآهیحــربمبپربــا دربهــربجم بیــاهیب
ــتبیوــاباــاخهوا بهطــرحبهشبیــلدبهلضــلعب ــمباهــرم ربدجبایهخــاببهعاو ک ــلدربااــت.بگ شبدگیــربا بعلاهلــشب ــرب  ــیبح یلآمجربهــاربریگ
کثــربهعاوــتببــمبکاجگرفهــمبیــیربدجبیوــارب هاگــیاجربیوــاببــمبمیــژرباــا گاجربهعاوــتبهــلجدبااــهتادربدجبیوــاببــابهحیــطبهشببایــی.اهرم ربا
ــذاب ــمبهحیــطب گســتبمبارهوــاعباــاخهمبهشبیــلد.بو ــیم بهیــچبحلرســشبب ــمبمباقهعــادربب ــابییاهــشبظاهــرب ینای اــاخهوا بها،بحنســابب
گاهایمبایــنبهعاوــتبدجبدجا بهــیتبپیاهیهــارببســیاجربدج ــربداجد.ببــابحلرــمببــمباهویــتبحتاظــتبهحیــطب گســتب حلویــیبمبااــهتادربیاآ
کــمبحــاب ا باثــراتبهخــرببمبهطــرحبیــی بهتســلمبحلاــصمبهاگــیاجبباگــیبجاربحلــشب ــراربااــهتادربا بهعاوــتباــاختببشــرباجائــمبیــلد.با بآیجــاب
بــمبحــالبکوهــرببــمبهلضــلعبهعاوــتبیوــاربهاگــیاجبپرداخهــمبیــیربااــت؛بدجبایــنبیلیــهاجباــصشبیــیربااــتبحــاببــابآیــناییبیــ لبگیــررب
هعاوــتبدجبفراگنــیب ردایت)یــاهل:بااــهخراج،بپــردا ش،ببســهمببنــیر،بحوــل(،بحلویــیب)یــاهل:باــاخت،بیعــب،بارــرا، بگســیاجر(ب
کــرد.ب گاهــشبپیــیاب مبیعــبب)یــاهل:ببا گافــت،بااــهتادربهجــید(بدجباــاخهوا با بهیــزا بایــرژربهعرفــشبآ بهــابدجبهربگــکبا ببهراحــل،بآ
کلح ــت،بحتــامتبهعاوــتبهخهلــفبیوــابدجبهیــزا بایــرژربیستهــمب اــپسببــابیــبیمباــا ربگکباــاخهوا بدجباقلیــمبحســرا ببــابیــرمبافــزاجبا
کــمبباجائــمبیــلد،بحــاببــمب اــاخهوا ب رجاــشبیــیربااــتبمببمبایــنبحرحیــببهیــزا باــا گاجرببــابهحیــطب گســتبمبهاگــیاجرببهربگــکبا بهعاوــتب
هــیفببیوــاربهاگــیاجبکــمبال هــمبدایــهنباــاخهوا بهاگــیاجبااــت،بیائــلبیــلد.ببــابحلرــمببــمبیهایــجببــمبداــتبآهــیرببآرــربا بوحــاظبهاگــیاجرب

یســبتببــمببهــنبمباــپسبآولهینیــلمبا براگــیارب سهــررب ــراربااــهتادربدجبیوــارباــاخهوا بهاربیــسربحســرا ب رخــلجداجبااــت.

Ecotect،واژه های کلیدی: هعاوتبهاگیاج،بیواربیسرربحسرا ،بحلاصمبهاگیاج
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یــ ی سخباــفی رشــروزبقی دوی مــبخب بایزب،ی ط احــعی اســ وههی
ت یــنی سعیشــرد.ی ی ومــعی پبیــ اوی وویکــ دی رمــعبی امــبسی
سیظــرویاهیووشیزــبقیسخبافــعیتهــتیی ومــعیسفــزاایپبیــ اوقی
س واویــ 2ی انگاســببا،ی 1ی ی یــمی اوهیبیــیی مــبسبنبی سبنیــ ی تیبزــب،ی
سعیشــرد.ی امــبفبدهی لف 3یایبالتیسبحــ هی وی سبحــ هی اســبواتی
تبیطروسع رلیایــنیسعفبوزــبیحــرلیعــ ای رلفــ یوینشــ یگبهزــبقی
گاخبنــبیاق،یتارگفــ قیاهی خ یــبیالیــبیاهوایویعیبصــ یطرفعــعی
رــ هیهسفــن،یامــبفبدهیصحفــحیاهیانــ ژقیویرب،یس ی یــتیپســ بن ی
ویهتبلــب،یامــبفبدهیاهیسصبلــحیمــبخب بنعیدومــتیویدوینهبیــتی
مــبخب بای رای یه هییــ داواای وی ربویــ اای رواســلی وی رمــبیلی
 ع یــفیسعیشــرد.ی]1[یزــ فیاهیط احــعیمــبخب بایزبقیپبیــ اوی
ربزــلیرمــفبیراییــ ووقیسحفــطیویسیبیــییانــ ژقیویطرفعــتی
ربزــلیسصــ فیسیبیــیی رــبیشــبسلییرانفیــعیاهیت اــب،ی امــت،ی
ربزــلی غف یبیلی ا یــ ،ی رمــعبیسحفــطیطرفعــعیویحذفییــبی
سصــ فیســرادیمــ عیوییبیرمفبیومــباییــ یطرفعــتیدویصیعــتی
خالصــبی تبیطــروی تیبی ایــنی سعیتبشــ .ی مبخب بایمــبهقی
مــبخب بایپبیــ او،یمــبخب بنعیامــتیرــبیر ب یــنینبمــبهگبوقیوی
سغبیــ تیوایتــبیسحفــطیطرفعــعیپی اســرایخــردیویدویپهیــبیومــفیی ــ ی
تــبیسیطقــبیویتهــبایداود.ی]2[دویی نبســبیویــزقیویط احــعیشــه قی
ربوگفــ قیسصبلــحیمــبهگبویتــبیسحفــطیهیســتیاســ قی پبیــ او،یتــبی
ضــ ووقیامــتیرــبیتخشــعیاهیایــنیسصبلــحیدوین بقیمــبخب بایزبی
دویشــه یامــبفبدهیسعیشــرد.یعراسلیتســفبوقیدویرفففتیسطاربی
سصبلــحیاز فــتیداودیرــبیسعی ــراایعراساــعیسبنیــ یمــبهگبوییــردای
تــبیطرفعــت،ییبتافــتیسبنــ گبوقیطرالنــع،یسصــ فیانــ ژقیپبییــنی
گســب شیووهایــزوایمــبخب بای وی...یوایی شــ  د.یز چیفــنیتــبی
مــبهقیوی یــرعیسصبلــحیت یــ یضــ ووتیشــیبختیویامــبفبدهیاهی
ــبیی ومــعی ــزیاز فــتیییشــب قیپیــ اییسعیریــ .یت ــ اوینف ــحیپبی سصبل
یرانفــنییویضراتــطیدویهسفیــبین ــبقیمــبخب بایسعی ــراایییــبای
رــبیدویایــ اایضراتــطیخبصــعییــ اقیط احــعین ــبیوینــرعی رــ دی
سصبلــحیســرودیامــبفبدهیدورایزــبیوتــردینــ اود.یتــبیز فــنیدلفــلی
مــبهن گباییــ یامــبسیهیربیــییویمــردیایبصــبدقیویمــافقبیتــبی
ط احــعین ــبیسعیپ داهنــ یویسســبئلیاتب بعــع،یهیســتیسحفطــعی
ــنی ــ اویوایدونظــ ین عیگف ن .ای ــمی رمــعبیپبی ــعیسفبزف ــبیطرورا ویت
سرضرعییکــعیاهیسشــکالتیط احــعین ــبقیمــبخب بایزبیدویایــ اای
سعیتبشــ .یتیبی ایــنیدویایــنیسقبلــبیتــبی رتــبیتــبیاز فــتیسرضــرعی
سصبلــحیپبیــ اوییبیــلیامــبفبدهیدوین بزــبقیشــه قیســرودیی ومــعی

وایــییشــ هیامــت.

مطالعات پیشین

ی ومــعیسطبلعــبتیپیشــفنیدویایــ اایویتهــباینشــبایسعیدزــ ی
اناــبای پبیــ اوی سصبلــحی ی ســرودی دوی تســفبوقی سطبلعــبتی رــبی
ریــرایتــبیطــرویویــژهیدویســرودیسصبلــحییتــبی شــ هیامــتیولــعی ب
ــ اوقیویربزــلی ــبیوویکــ دیپبی ــبیدوین بزــبقیمــبخب بایت ربوویب

سصــ فیانــ ژق،یسطبلعــبتیچی انــعیصــروتینگ یبــبیامــت،یی
نزدیکی  یــنیعیــراایتبیایــنیسقبلــب،ینرشــببینریــ یتبزــ ق،یتــبی
ربوگ یبــبیشــ هیدوین ــبیدویسع ــبوقی عیــرااینقــلیسصبلــحیتــبی
پبیــ اویامــت.یدویایــنیسقبلــبیاتبــ ایتــبیسع یــعیات بلــعیانــراعی
وعبیــتیتزئفــبتی تــبی رایزــبی تیــ قی ویدمــببی ن ــبی دوی سصبلــحی
امــببن اودیویتــبیدوینظ گفــ قیسســبئلیایاف ــعیویربزــلیسصــ فی
ــبیویی ومــعیچیــ ی ــبیاوائ ــ ژقیپ داخبــبیشــ هیامــتیویدویرخــ یت ان
ن رنــبیسیبمــبیاهین بزــبقیسا رعــبیسســکرنعیتــبیسع ــبوقی

پبیــ اویپ داخبــبیامــت.ی]3[

مــبخب بنع”،ی سصبلــحی ررلــرژقی ا نــبا”ی تــبی رتبیــیی یــ گ4یدوی
یرســع،ی رلردگــع،یسحصــرالتی سیبیــی،ی یــ اقی اتبــ ایضراتطــعی
وی مــبخب بنعی سصبلــحی یفزیکــعی وی شــف فبییی ویژگعیزــبقی
 شــخفصیســرادیویسصبلــحیهیســتیسحفطــعیییــبایسعیریــ یوی
ررلــرژقیســرادیخــبایویسصبلــحیاولفــبیسثــلیرب،ی دویســ بعیا
رــعیویســرادیشــف فبییییــ اقی سعــبداییاــزات،یمــیگ،یسصبلــحیخب

ونــگیهدایویلعــببیهدایوایی ومــعیسعیریــ .]4[

پ. ــروگب5یدویسقبلــبی"مــبختیویمــبهیویسصبلــحیمــبهگبویتــبیسحفــطی
هیســت«،یشــبسلیرخ ینییبیببیزــبیدویهسفیــبیسصبلــح،یتــبیویــژهی
تیربیزــبقیمــ ع،یانــ ژقینهفبــبیشــ هیسصبلــح،یمــبختیومــبهی
ویانهــ اایضبیعــبت،یامــبفبدهیاهیســرادیهائــ یدویتبــن،یدمــبگبهی
مــیگی  اشــع،یســرادی قریــتیشــ هیتــبیالفــبفیگفبزــع،یمــبختیوی
مــبهیهسفــن،یتیرــبیدواایسصبلــح،یویز چیفــنیاز فــتیییــبووقی
نبنــرییــ اقی رمــعبیســرادیوسصبلــحیمــبهگبویتــبیسحفــطیهیســتی

ییــبایسعیریــ .]5[

ادویبنــب6یتب ازیــبیوی حافــلیدوین رنــبیاهیسصبلــحیمــبخب بنعی
رــبیتــبیزــ فیمــبختیومــبهیپبیــ او،ی ازیــبیوی حافــلیهیســتی
انــ ژقی انــ ژق،ی ی سحبمــربی امــت؛دوی شــ هی اناــبای سحفطــعی
ــبیاق،یگ سبیــلیهسفــنیویپببنســفلی اولفــبی رلفــ یگبهزــبقیگاخبن
امــف قیشــ اco 2یو so 2یتــبی   فــب 780.1GJییوی698.4GJیی

]7 سعیتبشــ ]

سبن انبییرمــفعیدویسقبلــبیاقی حــتیعیــراای»سصبلــحیپبیــ اویدوی
سع ــبوق«،یسصبلــحیسخباــفیوایی سریــبقیویژگعیزــبقیپبیــ اوقی
رــ دهیویدونهبیــتیسعفبوزبیــیییــ اقیانبخــببیسصبلــحی اوهیبیــیی
پبیــ اویاوائــبیرــ دهیامــتیتــبینحرقیرــبی أرفــ اتیهیســتیسحفطعی
اهی امــبفبدهی ن رنــبی چیــ ی پبیــبای تبشــ .دوی داشــببی ر بــ قی
ــبی ــ اویگ یب ــرودی حافــلیویی ومــعیی ــ اویمــبخب بایس ــحیپبی سصبل
مــبخب بای رتــبی انــ ژقی سحبمــربی سرحــثی دوی ]7[ی امــت.ی
ــ ژقیخروشــف قیمــبخب بای ــ یووقیسفــزاایان ییشــب یسقــبالتیی
تــبی رتــبیتــبیتهــتیمــبخب با،یطــرلیویعــ ضیتغ ایفبیــیی
دوییــکیدووهیسعیتبشــ .ییــ اقیسثــبلیدرتــ ییــالحینفــبیدویسقبلــبیتــبی
عیــراایانــ ژقیخروشــف قیتــبیعیرااییــکیپبواسبــ یص یــبیتریــیی
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دویسصــ فیانــ ژقیدویط احــعیشــه قی،ایــنیسرضــرعیوایســرودی
ی ومــعییــ اویدادهیامــت.

توسعه پایدار شهری
ییدزخــ ایپبیــ اوقیوایتــبیسعیــبقیتــبیدواا،یسبن نــعیروودهیامــت.ی
sustainی را ــبیال فــنی sustainableیاهیویشــبی واژهیپبیــ اوقی
گ یبــبیشــ هیامــت.]8[ی رمــعبیپبیــ اویشــه قیی رییــ قیامــتی
امبمــعی نفبهزــبقی تــبی سطبیــقی شــه قی رایایاــبدی زــ فی رــبی
یــ اقیهن گــعی اهیلحــبظیع اکــ د،یسکبنــعیسیبمــبی انســبایوی
ــبی ــ اویشــه قین ــت.ی]9[ی رمــعبیپبی نســلیزبیویحــبلیویرییــ هیامـ
تــبیسعیــبقی رمــعبیپبیــ اویز یــکیاهیهیــ یمفســبمیزبیایبصــبدق،ی
تــبی نــبی تــبی یهبیــییامــت،یوی اتب بعع،ییــبیهیســتیسحفطــعی
سعیــبقیایزایــلیپبی اوقیایــنیهیــ یمفســبمیزبیسعیتبشــ .یتاکــبی
ررلرژیکــع،ی ا رــبیوشــ یایبصــبدق،یتبهمــبهقی  ــالشیسعیریــ ی
حفبظــتیهیســتیسحفطــعیویپیشــ یتیاتب بعــعیوایسبعــبدلی
مــبهدیویدشــراوقیاینیچبلــل،یرایوایتبییــکینقطــبی   رــزیع ــ هی

 حقفقــبتیدویم  بمــ یتهــبای ر یــلین ــردهیامــتی]10[ی

نما و جایگاه آن در شهر
ن ــبیدویلغــتینبســبیدزخــ ایتــبیسعیــبقیصــروتیظبزــ قیزــ ی
ــ یچشــمیامــتیویرنچــبی ــ یویی ای رــبیدویسعــ ضیدی چفــزق،یرنچــبی
اهیییــ وایدیــ هیسعیشــردیویز چیفــنیسیظــ هیخبوتــعیتیــبیوی
ع ــبوت،ییــنیوومــبهقیمــبخب بایویمــبخبنین ــبقیع ــبوتی
دوتــبوهی شــ ای سطــ حی اهی پــسی اخفــ ی مــبلیزبقی امــت.دوی
ن ــبی شــه ق،ی هن گــعی اوهشی ع رســعیوی یضبزــبقی از فــتی

]11[ امــت.ی دوتبوهیاقییبیبــبی از فــتی

سع ــرلی رمــطی عــ ادقی ــردهی تطــروی شــه قی یضبزــبقی
مــبخب بنعیسحــ ودی ع یــفیشــ هیان یرــبیداواقیحاــمیویمــطرحی
یبیــلیوویــتیاهییضــبقیع رسعیسعیتبشــی .یت نبیزبییــکیمــطحی
تســببییبیاحابســعیاهیتیــبیسعیتبشــی .یزــ یحاــمیتــبینرتــبیخــردی
سبشــکلیاهیمــطرحیسخباــفیامــت،یاینیمــطرحیاهیتیــبیوایسع بواای
ن ــبیسعینبسیــ یویتیــبیتــبیسریعفتیایــنیمــطرحییی ونــعیتیــبیرایوای

ن ــبقیاصاعییــبین ــبقیتبنرــعیخطــببیسعیرییــ ی.ی

اهداف مهم نماسازی
-یدویسع ــبوقیغــ بین ــبیداواقیحبلــتین بیــلیامــت؛یت یــنی
رــبیپشــتیرایهن گــعیسعیریــ ی رــبیدویوزاــبیاولیرســعیوای صــروتی

نشــبایسعیدزــ ی]11[

-یهیربیییظبز قیمبخب بایزب

-یص یبیتریییدویسص فیان ژقیدوییصرلیسخباف]13[ی

اهیزــ وی رــبیزــمی -یداشــبنینقــلیعبیــقیح او ــعیویی ود ــعی
گ سبیشــعیویم سبیشــعی ویبــنیانــ ژقی رلفــ قیمفســبمیزبقی
حســبی یــ ی سعی رانــ ی زــمی سعیریــ وی س بنعــتی مــبخب بای
رــبیداودیتبعــثیدیــییویانعــکبسی تیس،ونــگیویسفــزاایمــطحعی

گ ســبیدوییصــلی بتســببایسعیشــرد.

-یسحبیــظییــردا؛یاتب ایــیی  یــنیویحبــعیاهیلحــبظیی ســتی
]12[ داودیسعیتبشــ .ی ی عهــ هی ن ــبی رــبی اولفــنیوظففــبیاقی

رالایشــه زبیتــبیرلردگــعی -یعبیــقیصر ــع؛یدویمــبخب بایزبقی
صر ــعیتــبال،یییشــب ین ــردیپیــ ایسعیریــ .

داخــلی تــبی شــه قی رلردگعیزــبقی نفــرذی اهی تارگفــ قی -ی
،ی ا خب ب مــب

-یتارگفــ قیاهیی مــردگعیهودیزیــگبایمــبخب بای حــتی برفــ ی
عراســلیسحفطع)هلزلــب،یتــبد،یتــبواایامــف قیویوطرتتیزــبقی
خرون ه،ییخریــ اا،یگبهزــبقیامــف قیسرتــردیدویزــراقیرلــردهی
ــزوگ،یپ  رزــبقیسضــ یخروشــف یسثــالیاشــعبیســبوواءی شــه زبقیی
کیزــبیویدودهیزــبقیحــبوقیســرادیشــف فبیی(. گــ دیویخب تیفــل،ی

-یوینهبیبًب؛یمربیایزایلیع  یمبخب بایسعیشرد.

اجزاء و ارکان نما
سب فــنیویز کبوانــلی  ــبایمــف بقین ــبیوایشــبسلیمــبیتخــلی
رــبیمــبخب بایوایتــبی ع ــ هیایقع:1-تخــلیشــبلردهییبیپبیــبی
رــبی هسفــنیویرــفیخفبتــبایس  رــطیسعیریــ یویتخشــعیاهین بمــتی
تــبیومــفابیییییــ هیغبلرــبیســرودی رتــبیوایــییسعیشــرد2-یتخــلی
سفبنــعیتــبیودیــفیپیا هیزــبیویاحب ــبالیدویی گف نــ هیطرقــبی)زــبق(ی
اصاــع،یوی3-یتخــلیتــبایرــبیمــبخب بایوایتــبیومــفابیخــطیتباییــبی

ــ .ی]14[ ــبیرمــ بایسبصــلیسعیریــ ،یدونظــ یسعیگف ن نف ــ خیت

 رمــاعیویز کبوانــلیعیبصــ ین ــبقیشــه قیواییــ یدویتیرــبی
امــبراویسعیدانیــ : ن ــب(ی اتــزاقی وی )اوربای

الف(یاوربایاصاِعی  رفبین بزبیربیتبیی اویهی یان :

ــبی رــبیتعــ یاهیاوربایاصاــعییــ اویسعیگف نــ ،یع    ب(یاتــزاقین ــبی
عربو یــ یاه:

-یووودقیزبییی

-یپیا هیزبییی

-یتزییبتین ب]15[

ین ــبییشــبسلیعیبصــ یدیگــ قی عــالوهییــ یســراودیذر شــ هیدویتــبال
سبنیــ ی  اسیزــب،یلرــبیتــبا،ینعــلیدوگبهیوین ــبقییســ تیز کــفی
تــبیدلفلیاییکــبیییشــب یدویسعــ ضیدیــ یعبی یــنیپیــبدهی )رــبی
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سعیتبشــ یاهیاز فــتیییشــب قیی خــروداویامــت(ی،نروپــ داهق،ی
سصبلــحیسعیتبشــ .تبی رتــبیتبیاییکــبیدویایــنیسقبلــبیسصبلــحین ــبی
رــبیسصبلــحی ســرودیی ومــعییــ اویگ یبــبیامــتیالهایتــبیذرــ یامــتی
رــبیدویز ییــکی زــ یت نــبیمــبخب بایسبشــکلیاهیمــطرحعیامــتی
گــ یشــ هیان .سصبلــحیســرودی اهیرایزــبیتــبیسصبلــحیخــبصیتاــرهی
امــبفبدهیدوین ــبیاهنظــ یتیــس،یونــگیویتبیــتییبیــلیی ومــعی
رــبیدویایــنیسقبلــبیتیــسیسصبلــحیس نظــ یامــت.ی سعیتبشــ ی

انواع نما
سع ــبوقی دوی وایــجی تســفبوی سصبلــحی اهی اتــ ی اتــ ق:ی ن بزــبقی
اوایــلی أرفــ ی دوی داود،ی وواجی نفــزی زیــرهی وی یــردهی گذشــببیای اای
پذیــ قیسع ــبوقیسعبص یایــ اایاهیسع ــبوقیســ وای،ین بزــبقی
مــبخببیسعیشــ . رتــ ی تــبی دوی هــ اای مــبخب بایزبی اغاــبی

مــبخب بنعی مــیگیزبقی اهی امــبفبدهی مــیگیزبقیصفقاــع:ی ی
چهــبوای دزبیزــبقی دوی شــ هی ق یرــًبی دادهی صفقــلی  زیئیــعی
وپیاــمیتــبیعیرااییــکیاوهشییــ اقیتیــبیسحســربیشــ یویمــیگی

رــ د.ی سحررییــتیتســفبویهیــبدقیپیــ ای

رــبیربســاًلیصیعبــعیامــتی دیــراویپ دهیاق:یایــنیووشیاتــ اقین ــبی
ویدویدزــبی01یسفــالدقیز زســبایتــبیتحــ اایسصــ فیانــ ژقیدوی
غــ بیتــبیعیــراایعبیــقیح او ــعیوواجییبیــتیتــبی  ویــجیتــبی هــ اای
رــبیشــبسل:یخطــرطیع ــردقیامــتیاهیپ ویفلیزــبقی نفــزیومــف ی
ــزاای ــبیروی ــبیسبنی پــ دهیاهین ــبقیاصاــعیتی ر یاــزقیویپبنلیزبیــیی

سعیشــ ن .

ووشیزــبقی اهی انعکبمــع:ییکعی شفشــبی م امــ ی ن بزــبقی
رــبیربســاًلی قافــ قیویواودا ــعیوی حــتی أرفــ یسع ــبوقی ن بمــبهقی
ربســلین ــبیتــبیشفشــبیوی ژوونبلفســبعیغ یــییامــت،یپرشــلی
پ ویفــلیامــتیویدویمــبلیزبقیاخفــ یتســفبویوواجییبیبــبیویتــبیحــ ی

رییــ هیاقیومــف هیامــت. نگــ اای

تــبی تیبزــبی خبوتــعی ن ــبقی پرشــلی رلرسفیفرســع:ی ن بزــبقی ی
وی نصــبی وی هیبدقییبیبــبی تســفبوی رلرسفیفرسعیوونــقی وویبیزــبقی
اتــ اقیراینفــزینفــبهیتــبینفــ وقیییــعیسبزــ یویسبخصــصیداود.]16[

ربوگفــ قیمــبسبنبیزبقییه هیگفــ قی ن بزــبقیخروشــف ق:یتــبی
مــارلیزبقی سبنیــ ی انــ ژقی یــ اقی بسفــنی اهی بتــلیخروشــف ی
خروشــف قییبیPV،یسعی رانــ یواهیربویسررــ قیدویربزــلیسصــ فی
روویتبشــ .ی)17(یدوی هیــبای گبهزــبقی مــرختییســفاعیوی رلفــ ی
ــ اویداودی ــبییبصاــبیدویتــ اویشفشــبیاقیی ن بزــبقیخروشــف قیت
رثــ یرایدوی رــبیح ایــلییبصاــبیت اوهیزــبی30یمــبنبف ب یویح ا

حــ ودی70یمــبنبف ب یسعیتبشــ ]18[

 نمای پایدار
رــبیدویانبخــببی ــ اویشــه قییکعیدیگــ یاهیعراساــعی دوی رمــعبیپبی
سصبلــحین ــبیمــبخب بایسطــ حیسعیشــردیسرضــرعیپبیــ اوقین ــبی
تــبیویــژهیمــبهگبوقیسصبلــحیســرودیامــبفبدهیدوین ــبیتــبیسحفــطی
سعیتبشــ .یمــبیاصــلیامــبحکبای،هیربیــییوییبیــ هیاهیاصــرلی
ــبی ــ اویت ــ اویسعیتبشــ .ط احعین ــبقیپبی سطــ حیشــ هین ــبقیپبی
زــ فیاوجینهــبدایدویی ایــ یمــبیاصــلیامــبحکبایویسقبوســت،یتــبی
سعیــعیح ایــلی خ یــبیتالیــبقیطرفعــعیویغفــ یطرفعع؛پبیــ اوقی
ــبیسعیــعیییبتافــتیامــبفبدهیساــ دیدویتیبیــییدیگــ یویهیربیــییی ت
ــ هیامــت.ی ــبیســ دا،یسطــ حیگ دی ــبیووحف ــبیسعیــعیمــبهگبوقیت ت
رــبیامــبفبدهیاهیسصبلــحیزرشــ ی یوینبنــری شــبیبایذرــ یامــتی
ــبیتبشــ .ی ــنیهسفی ــ یوازکبوزــبقیسهــمیدویای ــزیسعی ران ــحینف سصبل
یــ ی وی سصبلــحی یــ اقی ت یــ ی اصطــالحی زرشــ ی ییكی سصبلــحی
رــبی رانبیــییدوكیویپــ داهشیووی ادزــبقی روودهیزبیــییامــتی
ریــلیسیبمــبینشــبای سحفطــعیوایداشــببیوینســرتیتــبیرایوا
سعیدزیــ ی.یتــبیییــبایدیگ یایــنیسصبلــحییبتافــتی غفی پذیــ قی
داشــببیوییبدونــ یشــکل،ییــ ا،یونــگیویانــ ژقیدوونــعیخــردیوایتــبی
طــ هیی گشــتیپذیــ یدویپبمــخیتــبی برفــ اتییفزیکــعیوییــبیشــف فبییی
ویژگعیایــنی ]19[یکییــبیچیــ ی اطــ افی غفیــ یدزیــ .ی سحفــطی
ــحیسبنیــ یشــکل،یسفــزاایمــخبع،یی ربنــسیویونــگیرایزــبی سصبل
خبوتــعی سحــ كی ارــ ی شــ هییبی حــتی ریبــ لی حبلــتی دوییــکی
الکت یســفببییبی نفــ وقی وطرتــت،ی وی PHی دســب،ی یشــبو،ی سبنیــ ی
یبیــلی رتهــعی غفیــ ی صــروتی تــبی سغیبطفســعی سف اایزــبقی
سعیریــ .اهیسه ب یــنیسصبلــحیزرشــ ی یسرتــردیدویصیعــتی
مــبخب بایسعی ــراایتــبیتبــنیویشفشــبیزرشــ ی یســرودیربویــ دی

رــ د.ی]20[ دویمــبخب بایزبیاشــبوهی

ــبیمــرقی ــبیوایت ــریتبسعــبیسهی مــعیدنف ــ یییــبووقینبن ــ وای  دی ت
نرعــعیانقــالبیصیعبــعیت یــ یز ایــتیسعیری .یایــنیییــبووقی
سبخصصــبای یــ اقی شــ بوی یــیی ی صتیزــبقی تبیایاــبدی نریــنی
گســب شیســرادیوی ع صبیزــبقیسخباــفیدانــلیویصیعــت،یتــبی
سصبلــحیســرودیامــبفبدهیتــبیر بــ یرــ دایضعفیزــبقیرایویایــزودای
اغاــبی سه بــ ،ی ز ــبی اهی امــت.ی رــ دهی ر ــکی رایزــبی سزایــبقی
سصبلــحی سحفطــع،ی هیســتی پبیــ اوقی یــ ی سربیــعی انگبوهیزــبقی
وزگذویایــنی اهی ع اکــ دقی چیــ ی وی زرشــ ی ی ییبووقیزــبقی وی
مــبخب بای دوی ]21[ن ــبی .ی سعیشــرن ی سفســ ی نریــنی ییــبووقی
نقلییــکیعبیــقیح او ــعیویی ود ــعیوایتــبهقیسعیریــ ،یرــبیزــمیاهی
زــ ویووقیانــ ژقی رلفــ قیمفســبمیزبقیگ سبیشــعیویم سبیشــعی
مــبخب بایس بنعــتیسعیریــ یویزــمیسعی رانــ ییــ یحســبیتیــس،ی
رــبیداود،یتبعــثیدیــییویانعــکبسیگ ســبی ونــگیویسفــزاایمــطحعی
شــرد،ی گ سســف قی سیبطــقی دوی یصــلی بتســببایخصرصــًبی دوی
وعکــسیز فــنیع اکــ دیوایدوییصــلیهسســبباییــ اقیتــذبی
انــ ژقیخروشــف قیویگــ ایشــ ایمــبخب بایزبیدوسیبطــقیمــ دی
مــف قیایفبین بیــ ی.یاهیدیگــ یویژگــعینبنــریسصبلــحیر ــکیتــبیایزایلی
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سســبع ی نــبی شــ ایطی ی ایــ ی دوی مــبخب بایزبی پبیــ اوقی وی دواای
راــعیمــبخب بایاهی ربزــلیززییبیزــبقی تــرقیویسحفطــعی،ی
ربزــلیززییــبی ربزــلیا ــالفیانــ ژقیویدوینبفاــبیرای ط یــقی
مــرختیسص یــع،یربزــلیززییــبیسصــ فیسرادورالیی هیزــبقی
شــف فبیییوربزــلیززییبیزــبقی ع فــ یویس ســتیسصبلــحین ــبی
راــعیزــ فینبنــری کیرلــرژقی رلفــ ی سعیتبشــ .ی]22[تــبیطــروی
رثــ ی ســرادقیتــبیح ایــلی برفــ اتیسیفــعیهیســتیسحفطــعییویح ا

سعیتبشــی .]23[ سحفطــعی هیســتی یرایــ ی

ن ــبی دوی رایزــبی ربوگفــ قی تــبی نحــرهی وی سصبلــحی نــرعی تیبی ایــنی
تبشــ . داشــببی ن ــبی برفــ ی پبیــ اوقی سفــزاای یــ ی سعی رانــ ی

مصالح ساختمانی

مراحل ساخت مصالح
مــبیس حاــبیچ خــبیحفــبطیسصبلــحیدوین رداو1نشــبایدادهی
شــ هیامــت.یتــبی رتــبیتــبین ــرداویصفحــبیتعــ یز ییــکیاهیس احــلی
رــبیتــبی تخشــعیاهیسعفبوزــبقی رمــعبیپبیــ اویوایی عهــ هیداودی

شــ حیهیــ یسعیتبشــ :

س حابیپیلی رلف 

س حاــبیپیــلی رلفــ یس یــرطیتــبیوونــ ی رلفــ یوی حریــلیسصبلــحی
سعیتبشــ یولــعیشــبسلینصــبیسصبلــحین عیشــرد.اینیس حاــبی
شــبسلیشیبمــبیییسعــبدایسصبلــحیدویطرفعت،امــبخ اجیوی
 رلفــ یدویربوخبنــب،یتســببیتیــ قیویانبقبلیتبیمــبیتیمــبخب بای
رــبیس کــنیامــتیییشــب ینیسفــزاای خ یــبیطرفعــتی سعیتبشــ ی
وایداشــببیتبشــ یلــذایشیبمــبیییخطــ اتیواودییــ یطرفعــتیدویایــنی
ــحیسعیشــرد.ی]24[ ــبیتبعــثیانبخــببیزرشــ ی انبیسصبل س حا

امــبخ اجیمــیگیوییاــزاتیاهیپرمــببیهسفــنیتــبیمــخبعیاناــبای
ر ــعیدویسعــبدایوتــردیداونــ ی سعیشــرد.اینیســرادیتــبیسقــ اوی
ر ــعیاهی ویاغاــبی ا ی پذیــ ینفســبی .ی اقیامــبخ اجیسقــ اوی

ســعیوود،ی ییــنی اهی هیــبدقی خبــبیمــیگی سقــ اوی اغاــبی یاــزاتی
ز چیفــنیدویزــ ییــ ایدویوونــ ی رلفــ یسحصــرالتیضبیعــبتی
مــ عیهیبدقی رلفــ یسعیشــرد.تبیطــروینظــ ق،یسصبلحــعیسبنیــ ی
چــربی ا ی پذی زســبی یتیبی ایــنیی داشــتیرایزــبیخ ایــیی
ررمفســبمیداود.دویحقفقت،یــکیســبدهی یهــبی ر بــ قییــ اقیا
ویبــعیسیرــیی ا ی پذی ییــبیپبیــ اویامــتیرــبیتبرانــ یدویطرلییــکی
دووهیهن گــعیانســبایوشــ یری .دوختیزــبقییــزوگیسثــالیدویطــرلی
ررلرژیــکیسصبلــحیزیــگبای 80مــبلیوشــ یربســلیسعیریی .ارــ اتیا
ی داشــتیشــبسلیاهیییــنییــ دایسحــلیهن گــعیحفرانــبتیوحشــع،ی

ی مــبیل،یرلردگــعیربیویزــرایسعیتبشــ .]24[

س حابی رلف 

ایــنیس حاــبیشــبسلیمــبهه،ینگهــ اوقیوی ع فــ یسصبلــحیدویســ تی
ع ــ یسصبلــحیویمــبخب بایسعیتبشــ .

مــبختیویمــبه:یضبیعــبتیسصبلــحیزیــگبایمــبختیدویسحــلی
مــبخب بایزبییبیــلی رتــبیامــت.انبخببیسصبلــحیمــبخب بنعی
تبهیبیــتی یبیــلی سصبلــحی وی ضبیعــبتی ربزــلی یــ اقی سیبمــبی

دویایــنیس حاــبیاهیدووهیمــبختیتیــبیسهــمیامــت.ی

ــحی امــبفبده/نگه اوق:یامــبفبدهیتایــ یســ تیاهییــکینــرعیسصبل
ریفنیمــبخب بایوایتبیخط یییبنــ اهد. س کنیامــتیمــالسبعیمــب
ــبیخطــ اتیهیســتیسحفطــعی گبزــعینســرتیت ــبیایزایــلیر حبــعیت
گزییــلیسصبلــحی رفــ قییــ یووقینحــرهی اوائبییــکیسحصــرل،ی ب
کیشــف فبیییوتــردیداودی تــبی رتــبیتــبیی رلفــ یگبهزــبقیخط نــب

ربیایــنینفبهسیــ ی ع فــ یویتبیگزییــعیســ اوایسعیتبشــ .ی]24[

گی مصالح ساختمانی پایدار ویژ

)Energy Efficiency( کاهش مصرف انرژی
ربزــلیسصــ فیانــ ژقیس یــرطیتــبیرلیانــ ژقیســرودینفــبهییــ اقی رلف ی
سصبلــحیامــتیرــبیشــبسلیسصبلــحیخــباینفزسعیشــرد.یاینیسصــبوفی

نمودار: 1  :سه مرحله ساخت چرخه زندگی  مصالح،ماخذ]24[



قی
ه 
یش
 او
پبی
عبی
رم
دی 
ک 
ووی
یاهی
ده
بفب
ام
تبی
ای
ه ا
قی 

ه 
یش
ق
 ب
وین
حید

صبل
هیس
گب
تبی
عی
وم
ی 

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

نقـــش 
ن جهـــا

52

ــ اقیومــبیلیی داشــتییبیامــبخ اجی ــ ژقیشــبسلیمــرختیالهایی ان
سعــبدا،یومــبیلیپــ داهشیرایزــب،یومــبیلیح ــلیوینقــلیســرادی
ــ ژقیسع ــرالیاهیمــرختیزبقی ــبیسعیتبشــ .یاینیان ــبیربوخبن خــبایت
رــبیسیبیــییسحــ ودیوی ا ی نبپذیــ یزســبی یامــبفبدهی یســفاعی
سعیشــرن .ییــ اقیسثــبلی رلفــ یچــربی)یطــییدوخــتیتــبیوعبیــتی
اصــرلیپبیــ اوق(یانــ ژقیویرلردگــعیر بــ قینســرتیتبیپ ومــبی رلف ی

ــ یاهیمــیگیسعــ ایامــبخ اجیشــرد،یداود.ی]25[ ــبیتبی رزــنیر

استفاده از مصالح طبیعی
ر بــ قینســرتیتــبی سصبلــحیطرفعــعیسع ــرالیسصــ فیانــ ژقی
سصبلــحیمــبختیتشــ یداون .رایزــبیپــ داهشیوی خ یــبیسحفطــعی
چــربی ا ی پذیــ ی سبنیــ ی رایزــبی اهی داون .خفاــعی ر بــ قی
زســبی .ویبعیاینیسصبلــحیدویمــبخب بایوین ــبقیرایامــبفبدهی

شــردیرایت نــبیپبیــ اوقیخرازــ یشــ .

)Embodied Energy( انرژی نهفته 
رلردگــعی اهی انررزــعی حاــمی اتــ ای زیــگبای دوی مــبخب بایزبی
شــیبختیاینی سســئرلیان .ی اقی انــ ژقی مــرختی اهی حبصــلی
رلردگــعی حقفقــبتیدویحــرههیسصــ فیانــ ژقیمــبخب بایصــروتی
رــبیرایزــمیتــبیصــروتیسشــخصییــ یووقیامــبفبدهی سعیگفــ دی
س اواییــکیمــبخب بایاهیانــ ژقیسب  رــزیامــت.ی]26[یسصــ فی
انــ ژقیمــبختیسصبلــحیتبیایــنیســراودیتســبگعیداود:یسقــ اوی
رویییییییی( R-value)،یض یــبیاصالحــع،یتــبهدهیدوخشــباییبیتــبهدهی
ــبلیحــ اوتیوای ــبیانبق ر سصــ فیمــرخت.یامــبفبدهیاهیسصبلحــعی
اهین ــبیمــبخب بایربزــلیسعیدز ،تبعــثیربزــلیامــبفبدهیاهی

گ اییــبیخیــکیرییــ هیسعیشــرد.ان اههیگف قیزــبقیر عیسصــ فی
)انــ ژق(یسصبلــحیمــبخب بنعیدویدمــب سیتــبیی عفیــنیسصبلــحی

ر ــکیسعیریــ .ی]24:5[ سیبمــبییــ اقینصــبی

سقــ اویرو:یسصبلــحیمــبخب بنعیسع رالیتــبیاوهشینصــبیرایزبیتبینبای
ــبالیعبیقیزــبقی ــبیاوهشیرویت سقــ اویروشــیبخببیسعیشــرن .سصبلحیت
خریــییزســبی یویسصبلــحیتــبیاوهشیرویپبییــنیتبیــ یدوالیــبیضخفــمی

 ــ قییــ اقیدمــبفبیییتــبیعبیــقیسیبمــبیامــبفبدهیشــرن .

وی اوهاای  یــنی ووهی ووشــیبییی مــبیبیان اهق:ی ض یــبی
اهی نبشــعی ح او ــعی انــ ژقی امــت،ی ووشــیبییی خرشــبیی   ینی
گــ ایز فشــبی  بتــلیخروشــف یتــبیخصــرصیدویربیویزــراقی
خرشــبیی ینفســت.ض یبیمــبیبیان اهقی)SC(ینســرتیانــ ژقی
ح او ــعینبشــعیاهی بتــلیخروشــف یاهیتبهشــرزبقیمــبخب بایتــبی
سعیتبشــ . سحفطییکســبای دوی شفشــبی امــببن اودی مــطحی

ربوایــییمفســبمی: بمفســبتیالکت یکــعیویسکبنفکــعی50دوصــ ی
سعیدزیــ . وای شــکفلی مــبخب بای مــبلفبنبییکی ززییبیزــبقی
رثــ یانــ ژقی رهسبیــلیسیظــمییمفســبمیزبییــ اقیدمــبفبیییتــبیح ا

ومــبیلیضــ ووقیامــت.ی]24:17[یی

قابلیت استفاده مجدد
امــبفبدهیساــ دیتــبیسعیــعیع اکــ دیسصبلــحیویطــرلیع ــ یرایزــبی
امــت.یسصبلــحیتــبیدواایتســفبویتــبالیع اکــ دیتســفبوقیخریــیی
ــ یوی ــبینصــبیسعیشــرن یداون ر دویطــرلیمــبلیزبیدویمــبخب بنعی
رــ دیویدویسحــلی ز چیفــنیسعی ــراایتــبیواحبــعیرایزــبیوایتــ ای

رــ د.ی]24:20[ دیگــ قینصــبی

ر ینیرهادیش هی)رفارگ ا/ ن(ان ژقیسص یعی)سگبژول/ ن(سصبلحی)1 ن(

24012میگیرزک

30016میگ/میگیویزه

رع 850140مف بایخب

990134تبنیغف یسساح)سقبوست20سگبپبمکبل(

1810222تبنیسساح

رسب  2350279مف بایپ  ای یتبی64-73دوص خب

رسب  3450585مف بایپ  ای یتبی25-35دوص یخب

5900317گ انفتیسحاع

8200850ات یسهی مع

9000430مفبل

رروه( ررچک،پخببیش هیدوی 9193174الراویچربین ا)ان اههی

197001720یرالد

1151003900پاعیپ ویرلفن

کربن مصرفی مصالح ساختمانی رایج Tماخذ: )28( جدول 2: انرژی و 
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یرایــ ی داواقی مــبخب بنعی نخبلبیزــبقی اهی ساــ دی امــبفبدهی
هیســتیسحفطــعییهیــبدقیامــت.ینخبلبیزــبقیمــبخب بنعی ــبی

. سعیسبنیــ ]27[ی تبیــعی طرفعــتی دوی س تیزــبی

بازیافت شدنی

تبهیبیبــعییــردایسصبلــحیتــبیسعیــعی رانبیــییدوتــبوهیامــبفبدهیر دای
سیبیــیی )24:20(ی دوی رلفــ یسحصــرلیت یــ یسعیتبشــ .ی رایزــبی
ــبیطــرویراــعیتبعــثی طرفعــع،یربزــلیززییــب،یربزــلیرلردگــعیویت
ی اقیاینیرــبی سعیشــرد.ی نبسطاــربی سحفطــعی ربزــلی أرفــ اتی

سصبلــحیمــبخب بنعیدوییکیچ خبیتســببیی اویتگف نــ یتبی ییبتافتی
تبهیبیــتیداشــببیتبشــی .ییرالدتبهیبیبعی  یــنیسصبلحیمــبخب بنعی
امــت،یهیــ ایدویخفاــعیاهیتخلیزــبیتــبیواحبــعیسعی ــراایرایوایتــبی
ر د.خفاــعیاهیسصبلــحی رزــنیوتــبیاهینخبلبیزــبقیمــبخب بنعیت ا
مــبخب بنعیرــبیتــبیصــروتیخــبایویدمــتینخــرودهین عیشــردیاهی
ر دسعی ــراایرایزــبیوایتــبی  رفبیزــبقیتبهیبیبــعی رایزــبیامــبفبدهی
 ازیــبیرــ د.یتبــنییــ یخــالفیشفشــبیوییــرالدیتع ییکرــبویشــکلیپذیــ ی
نفســتیولــعیسعی ــراایرایوایخــ ابیرــ دیویرایوایتــبیعیــراای فکبیزــبقی

رــ دی.ی]24:20[ رــمیتبنییــبیدویرفیمــبهقیواهیزــبیامــبفبدهی سب ا
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 غفی یالگرزبقی رلف ، رهیییوسص فییییوویبیسیبییایبصبدق

رمیش ایززییبیح لیوینقل( ربالزبقیسرودینفبهیدویشه ی)تبیسیظروی  بسفنی

رمیش ایززییبیح لیوینقل(  شریقیع ای   رزیصیبیی)تبیسیظروی

امبفبدهیاهیسصبلحیتبیدواا

ربزلیسص فیان ژق امبفبدهیاهیسصبلحیتبی رتبیتبی

اتب بععیویی زیگع
سحروییردایانسبایویحسی عاق

مبهگبویتبیووحفبیس دا

 رتبیتبیحقرقینسلیریی ه

هیربیی

یرسعییردایسصبلحیوی طبیقیتبیی زیگ

 غفی یدویویببوزبیی اقیایابدی غفی یدویالگریسص ف

هیستیسحفطع

مبخت

 رلف یسصبلحیتبیح ایلی خ یبیویرمفر مبنعییتبیسحفط

 ع یفیرمببنبیویظ یفتی ح لیهیستیسحفط

ربزلیرلردگع

یبتافتیتبهیبیتیسصبلحیویامبفبدهیسا دیاهیرایزب

یه هیی داوق

 ا ی نظ یدویضراتطیمبخب بنعیی ای فزاایسص فیسصبلحی
مبخب بنع

م عینرردا

حفظیرب

ع  یطرالنعی  

 ا ی پذی 

ط احعیمبخب بایتبی رتبیتبیح ایلیومبن ایضبیعبت

پس بن 

ریب لیسفزاایسص ف

ت یبایخطعیسرادیویسصبلحیمبخب بنع

ربزلیضبیعبت

ربزلیرلردگع

تبهیبیتیش ه

ربزلیسص فیان ژق

سصبلحیطرفعع

جدول 3:جایگاه مصالح در توسعه پایدار شهری]31،30،29،9،7[  
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ــبیمــبی ی پالمــبفکیتــبی یهبیــییتبهیبیــتیپذیــ یامــتیوی  رفــبیرایت
غفــ یس کــنیسعیمــبهد. وایخفاــعیمــختییبی رای ســرادیت ایــیی
رــبیسع ــرالیتــبی خبــبیچی الییــبی فکــبی پالمــبفکیوویــبیوویــبی
 خببیزــبیسعیچســربنی یسع رالیایــنیسحصــرالتیچریــییوایمــختی
تبهیبیبــعیسعیری .تعضــعیعبیقیزــبقییرسعیسعی رانیــ ی غفــ یشــکلی
ت زیــ یولــعیاغاــبیرایزــبین عی رانیــ .ی]24:21[یدویتحــثی رمــعبی
پبیــ او،یسالحظــبتیایبصــبدق،یاتب بعــعیو  هیســتیسحفطــعی
دونظــ یگ یبــبیسعیشــردیرــبیدویتــ ولیهیــ یتبیــگبهیسصبلــحیپبیــ اوی
دویز ییــکیاهیسالحظــبتی رمــعبیپبیــ اویدونظــ یگ یبــبیشــ هیامــتی
ویچــرایز فیایــنیسقبلــبیییشــب یی ومــعیسفــزاایسصــ فیانــ ژقی
سعیتبشــ یتــبیتحــثیسحفــطیهیســتیییشــب یپ داخبــبیشــ هیامــت:

 مقایسه میزان مصرف انرژی مصالح ساختمانی

کوتکت نرم افزار ا
دویایــنیسقبلــبییــ اقیسقبیســبیسصــ فیانــ ژقیسصبلحیمــبخب بنعی
رر کتییــکی رر کــتیامــبفبدهیشــ هیامــت.یی نبســبیا اهیی نبســبیا
ــردایسحفــطیگ ایفکــعیمــبی ــبیداوایی ــزاوی حافاــعیامــبکبیت ــ ایای ن

گســب دهیاقیاهیشــرفبیمــبهقیوی ازیــبی حافــلی تع ق،طفــفی
پژوزــلی سعیدز .دویایــنی اوائــبی وای مــبخب بای ع اکــ دقی
پبواسب یکییــکیمــبخب بایدوطرقــبیتــبیسســبحتیسا ــرعی
گ یبــبیشــ هی طرقــبتی440سب سکعــبیدویشــه ی هــ اایدوینظــ ی
امــتی.یــ اقیسقبیســبییهبــ ین رنبیزــبقیســرودقیعراساــعینظفــ ی
انــ اههییویشفشــبیتبهشــرزبی،عبیقیزــب،یضخبســتیدیراوزبییکســبای

ویسصبلــحین ــبقیمــبختیسبغفــ یسعیتبشــ .ی

 مصرف انرژی ساختمان با نما بتن، آجر، آلومینیم

رــبیســرودییفــبسییــ اویگ یبــبیانــ یاهیسصبلــحیی ی ــعیوی سصبلحــعی
وی تبن،رتــ ی شــبسل:ی ی ان رــبی شــ هی انبخــببی اســ وهقی وایــجی
دوی تبــنی اهی امــبفبدهی صــروتی دوی سعیتبشــ .تبن:ی رلرسفیفــرای
مــبخب با)wh(ی دوی سص یــعی انــ ژقی ی رلی مــبخب بای ن ــبی
رــبیاهیایــنیسقــ او)wh(ی 32093396یدویطــرلیمــبلیسعیشــرد.ی
wh(17716170(صــ فی وی گ سبیــلی 14377227صــ فی

امــت. شــ هی مــبخب بای مــ سبیلی

ــبین ــبقی ــبیشــ هیت ــبیتعــ قیمــبخب بایدوینظــ یگ یب رتــ :ین رن
رــبیسقــ اویانــ ژقیسص یــعیمــبخب بایدویزــ ی رتــ یسعیتبشــ ی

گرمای مورد نیاز)Heating( و سرمای مورد نیاز)Cooling ( در یک سال- مصالح بتنی  نمودار2: مصرف انرژی ماهانه 

گرمای مورد نیاز)Heating( و سرمای مورد نیاز)Cooling( در یک سال- مصالح آجری نمودار 3:مصرف انرژی ماهانه 

نمودار4: مصرف انرژی ماهانه )گرمای مورد نیاز)Heating( و سرمای مورد نیاز)Cooling( در یک سال- مصالح آلومینیومی
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ــبی ســبهیدوین ــرداوینشــبایدادهیشــ هیامــت،یدوییــکیمــبخب بایت
ن ــبقیرتــ قیسقــ اویرلیانــ ژقیسص یــعیدویطــرلیمــبلی)wh(یی
رــبیاهیایــنیسقــ او)wh(ی14357010یصــ فی 31954916سعیتبشــ ی
مــبخب بای مــ سبیلی 17597906صــ فی و)wh(ی گ سبیــلی

شــ هیامــت.

نشــبایسعیدزــ ی رلرسفیفرســعیوای ن ــبی هیــ ی ن ــرداوی رلرسفیفــرا:ی
رــب)wh(یییی امــتی 32641370ی سص یــع)wh(ی انــ ژقی رلی رــبی
17965382صــ فی و)wh(ی گ سبیــلی 14975988صــ فی

سعیشــرد. مــبخب بای مــ سبیلی

تــبی رتــبیتــبیاعــ ادیویاویــبایاوائــبیشــ هیدویتــبال،یدوین ــرداویهیــ ی
ربسپرهیــت(یتــبی زــ یمــبیسصبلــح،یتبــنیویرلرسفیفــرای)ن بیزــبقی
عیــراایسصبلــحیوایــجیدویمــبخب بایمــبهقیاســ وههیویرتــ یسصبلحی
ریــبویزــمییــ اوی ــبیصــروتیسقبیســبیاقیدوی سبــ اولیدویگذشــبب،یت
گ یبــبیان ؛رــبیتــبی رتــبیتبیایــنین ــرداویدویصــروتیامــبفبدهی
اهیتبــنیدوین ــبیمــبخب بایسفــزاایانــ ژقیسص یــعیمــبخب بای
ربیایــنی نســرتیتــبیمــبی یسصبلــحیســرودیی ومــعیییشــب یامــتی
رــبی تــبیاصــرلیپبیــ اوقیمــبهگبوقینــ اودیز چیفــنیرلرسفیفــرای
ربسپرهیــتیدویمــبخب بایزبیامــبفبدهی اســ وههیتــبیعیــرااین ــبی
سعیشــردینســرتیتــبیمــبی یسصبلــحیاهیلحــبظیسصــ فیانــ ژقی

سیبمــبی ــ یامــت.

نتیجه گیری
دویدزبیزــبقیاخفــ یتــبیپیشــ یتیصیبیــییویمــبختیویمــبهی رتبیتبی
سحفــطیهیســتیویسیبیــییطرفعــعیدوچیــ اایشــ هیامــت.یی نبســبی
ویــزق،یط احــعیوی رمــعبیشــه ییــ یامــبسیاصــرلیویسالحظــبتی
رــبیاســ وههیســرودیی ومــعیوی  رمــعبیپبیــ اویاهیت اــبیسربحثــعی

سطبلعــبییــ اویسعیگفــ دی؛ی ــبییــ یامــبسیاینیدیــ گبه،یشــه یعــالوهییــ ی
پبمــخگریییتــبینفبهیزــبقییعاــعیشــه ون ااینفبهزبقینســلیزبقی
ر ب یــنیرمــفبیوایتــبیتســب ی ریــ یوی رییــ هیتشــ یواینفــزی بسفــنی
گ چــبیاســ وههیدویایــ ااینــبی یهــبییــ اقی طرفعــعیشــه یی مــبن .یا
ربلرــ قیویط احــعیامــببن اودیوینظبو ــعیدیفقــعی ن ــبیاهیلحــبظی
ــحیسص یــعیدوین ــبینفــزیضراتطــعی ــ اقیسصبل وتــردین اود،تاکــبیی
شــبسلیریبــ لیرفففتیویامــببن اودیدوین بقیشــه یوتــردین اود.
تیبی ایــنیتــبی رتــبیتــبیسطبلــبیاوائــبیشــ هیدویایــنیسقبلــبیگبایاولی
یــ اقین بمــبهقیپبیــ اویامــبفبدهیاهیسصبلــحییرســعیویمــبهگبویتــبی
سحفــطیهیســتیزــ یسیطقــبیسعیتبشــ یویز چیفــنیسصبلــحیتبیــ ی
زیــگبایی داشــتیاهیسعــبدایطرفعــع،یپــ داهش،یح ــلی)س حاــبی
پیــلی رلفــ (،یمــبختیواتــ ایویینگهــ اوقی)س حاــبی رلفــ (،ی
وای دخبلــتی اهی رلف (ح ایــلی پــسی سا د)س حاــبی امــبفبدهی
زیــگبای دیگــ ی سهــمی عراســلی اهی تبشــی .ی داشــببی طرفعــتی دوی
رــبی انبخــببیویامــبفبدهیاهیسصبلــحیامــبفبدهیاهیسصبلحــعیامــتی
ــ ی ــگبایمــبختیویسصــ فیوایداون ــ ژقیزی ــزاایان ــنیسف اوالیر ب ی
)نظفــ یمــیگیویچــربیو...(،ربنفــبییبصاــبیسحــلی رلفــ یسصبلــحی
 ــبیمــبیتیپــ وژهیح ایــلیس کــنیتبشــ ی ــبیاهیسفــزاایسصــ فی

ربمــببیشــرد. مــرختیزیــگبایح ــلیوینقــلیویهســبای

ز چیفــنیتبیــ یدویامــبفبدهیاهیسصبلحیایــنینکتبیواینفــزیدوینظ یگ یتی
رــبیدوین ــبیامــبفبدهیسعیشــرن یتــرایدویسعــ ضی رــبیسصبلحــعی
ربیــعی عراســلیطرفعــعیسفربشــی یالهایامــتیداواقیطــرلیع ــ ی
تبشــی یویپــسیاهی خ یــبیمــبخب باییبیــلیتبهیبیــتیویامــبفبدهی
ــبیســرادیخبسعیرــبیاهیطرفعــتی ــبیر ب یــنیرمــفبیت ساــ دیتبشــی ی 
امــبخ اجیسعیشــردیی مــبن .یدویانبهبقیاینینرشــببوینفزیتبیامــبفبدهی
رر کــتیسفزاایسصــ فیان ژقی عــ ادقیاهیسصبلحین بزبی اهینــ ایایــزاویا
مــبخب بنعیی ومــعیویاوائــبیشــ .تبی رتــبیتــبیسطبلــبیگفبــبیشــ هی
دویتــ ولیهیــ یسصبلــحیاصاــعین بمــبهقیرــبیداواقیویژگــعیپبیــ اوقی
زســبی یسع یــعیشــ هیامــت.یالرببیتبیــ یدونظــ یگ یتیرــبین بزبقی
ــبیشــ ایطیسحفطــع،یی زیگــعیرای ــبی رتــبیت ــ یت زــ یمــبخب بایتبی
ســکبایانبخــببیشــرد.یتــبی رتــبیتــبینببیــجیت مــتیرســ هیسعی ــراای
ییــبایرــ دیربیرلرسفیفمیویرتــ یاهیلحــبظیداواییردایعراسلیپبیــ اوقیدوی

سریعفــتییهبــ قینســرتیتــبیتبــنییــ اویداود.

جدول4:مقایسه میزان پایداری مصالح )  ماخذ: نگارندگان(

نمودار5:مقایسه میزان مصرف انرژی ساختمان با توجه به مصالح نما
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