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Aims: A new generation of building materials is produced using computing and digital 

methods. Recombinant building materials have created new perspectives. The main 

purpose of research is to study, analyze and prioritize the computing of new materials in 

accordance with environment. The practical purpose of the research is to explain the 

concept and present strategies based on the use of appropriate materials to achieve the 

model of "healthy city". 

Methods: It is qualitative-quantitative research in terms of methodology. Qualitative steps 

lead to the explanation of the conceptual framework of the research, and quantitative 
steps lead to prioritization of the strategies base on online questionnaire. Kappa 

coefficient has been used to confirm the reliability. A total of 386 questionnaires were 

collected and the results were analyzed using Spearman correlation. 

Findings: Among the ten items extracted about the new materials used, four items with a 

high degree of significance were obtained: 1- Exposure to direct sunlight, 2- Material 

health (MSDS), 3- Ease of replacement and replacement, and 4- Degree of moisture 

absorption, respectively.   

Conclusion: The increasing risk of pandemics shows that the concept of the healthy city is 

not possible without the computing of new materials; an interdisciplinary field that 

requires a combined approach of green chemistry, biocomputing and materials-based 

computing. Computing new materials is an effective way to achieve the healthy city which 

is in need of environmental education and the healthy city management skill 

development. 
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 چکيده 

-نسل جدیدی از مصالح نوین ساختمانی با استفاده از روشاهداف:  

شوند. مصالح نوین ساختمانی چشم های رایانشی و دیجیتال تولید می 

سالم ایجاد کرده   زیست شهری  انداز جدیدی به امکان ایجاد محیط 

هدف بررسی،   است.  پژوهش،  اولویت  تحلیل  اصلی    در   شناسی  و 

با  نوین   مصالح  رایانش هماهنگی  هدف    محیط   در  است.  زیست 

ارائه و  مفهوم  تبیین  پژوهش،  کاربرد   راهبردهایی  کاربردی    برای 

 سالم« است.   »شهر الگوی به  یابی دست برای مناسب مصالح

  کمی است. -کیفی  شناختی  روش  پژوهش از نظر رویکرد   ها:روش

ناسی از طریق  شود و اولویت شنتایج کیفی به تبیین مفهوم منتهی می 

کاپا یا   ضریب  از  پایایی  تایید  آید. برایپرسشنامه برخط به دست می

  سالم   پرسشنامه  386  طرفین استفاده شده است. تعداد   توافق   ضریب

نتایج  آوری،  جمع اسپرمن،  با کمک همبستگی  تحلیل   و  و    بررسی 

 . شدند

نوین    مصالحگانه استخراج شده درباره  های دهدر میان گویهها:  یافته 

کاررفته، چهار گویه با درجه معناداری باال به دست آمده؛ که به    به

  - 2خورشید،  مستقیم نور  معرض در  قرارگرفتن -1عبارتند از: ترتیب 

 -4جایگزینی و    و  تعویض  سهولت  -3(،  MSDSمصالح )  سالمتی

 بودن.   رطوبت جاذب درجه

بیماریگيري:    نتيجه فراگیر  افزیش خطر  که  نشان میهای  دهد 

  پذیر  امکان  نوین  مصالح  رایانش  بدون  سالم  شهر  کانسپت  تحقق

حوزه میاننیست؛  رشتهای  بین  و  نیازمنددانشی  که   رویکردی  ای 

.  است   مواد  بر  مبتنی  رایانش زیستی و رایانش  سبز،  شیمی  از  ترکیبی

 سالم   شهر   نوین، روشی موثر در دست یابی به الگوی   مصالح  رایانش

و مهارت است؛ موض آموزش محیط زیست  توسعه  نیازمند  وعی که 

 مدیریت شهر سالم است.  

کليدي شیمی  :  واژگان  در  عمیق  یادگیری  شهرسازی،  پساکرونا 

سبز، مصالح دوستدار محیط زیست، آموزش محیط زیست، ساختمان 

 سالم، رایانش زیستی.

 

 مقدمه 

عنوان  با  کوکلیس  هلن  مشهور    کووید   از   پس  شهری  »هیچ  مقاله 

به شهر،  [1]داشت«  نخواهد  وجود اندیشیدن  در  بزرگ  انقالب  ، یک 

برنامه آینده  و  شود.   ریزی و طراحی شهری محسوب میشهرسازی 

سواالتی که هلن کوکلیس مطرح کرده، چالشی فراگیر را پیش روی  

برنامه شهرسازی،  شهر،  کرده  آینده  ایجاد  شهری  طراحی  و  ریزی 

  شهری   کووید  از  پس  -1شده عبارتند از:  است. مهمترین نکات تاکید  

  شهر   هزاران   به   متراکم  و  بزرگ  شهرهای  زیرا   داشت  نخواهد   وجود

شهرهای    -2  .شد  خواهند  تبدیل  پراکنده  هایسکونتگاه  و  کوچک

  ها ای که شکل و فرم آندهند به گونه پساکرونا به کلی تغیر شکل می

 در  گیری  همه  پیشرفت  با.  باشد  کووید  از  قبل  شهر  از  ترمتفاوت  بسیار

  این   چگونه  که  شود  می  تر  توجه  جالب  ،  جهان  کنار  و  گوشه  همه

  شهری   زندگی   به   که  کند  می  معنی  را  اصلی  های  جنبه  از  برخی  بحران

 یاد  باید  آینده  شهری  ریزی  برنامه  سناریو،  این   در.  بخشد  می  معنا

  نوع   این  به  پاسخگویی   به  قادر  را  شهر  های  مدل  چگونه  که  بگیرد

کرونا بیش از هرچیز با چالش  پسا  [ شهرسازی2].ببرد  کار  به  ها  چالش

[  4-3روبروست.]  شهری  مناطق  در  جمعیت«  »تجمع  و  »تراکم«

کانسپت شهر سالم در برابر مفهوم شهرسازی پساکرونا، به سالمت  

می آگاهی بشر  گرو  در  و  فراگیر  است  موضوعی  همزمان    اندیشد، 

جهانی در سرنوشت انسان در   هوایی و آب بحراننقش  از روزافزونی

در تراکم و    شیوع دنیاگیری  احتمال  بودن  [ باال5کربن.]  از  پس  آینده

ای برخوردار  شهری از جایگاه ویژه  فضای  بهداشت  جمعیت، و  تجمع

است. ادبیات معاصر معماری و شهرسازی به صورت جدی به طبیعت  



 96مصالح سبز  انشی در برنامه ریزی شهر سالم: تعامل شيمی نوین و را ی شناس تیاولوــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[، مفهومی که  15-6ارد ]و ضرورت بازگشت انسان به طبیعت تاکید د

برنامه بازنگری جدی در فرآیندهای شهرسازی،  از ضرورت  -نشان 

شود تر میریزی و طراحی شهری است. البته صورت مساله، پیچیده

تراکم در مناطق مسکونی، سامانه بر  های حمل و زمانی که عالوه 

نقل و محیط کار را هم در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، با کاهش  

تر« از خانه تا محل کار باید طی شود. افزایش  م، »مسیر طوالنیتراک

آلودگی هوا به دلیل کاهش اکسیژن، افزایش تماس در مسیر، خود  

 ساز است.  یک عامل مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزی برنامه : نشان دادن رابطه پیچیده میان عوامل طراحی و 1نمودار 

 شهری و احتمال بروز بیماری 

 

سالم«   با عنوان »شهرهای  جدید  جهانی  عمل سازمان بهداشت  ابتکار

  ای نقطه   سالم  شهرهای  پروژه  که  رود می  [ تاکید داشت که انتظار16]

  قفسه   جهانی از   سازمان بهداشت   چارچوب   و  فلسفه  که   دهد  نشان  را

خیابان  هاکتابخانه شود.]شهرها    هایبه  دیگر،  17سرازیر  از سوی   ]

شناسی و مهندسی  ورود مباحثی چون شیمی نوین، شیمی سبز، زیست

پزشکی به دانش تولید مصالح ساختمانی، فصل جدیدی را در تعامل  

[ در همین پاندمی کرونا، 25-18میان دانش و فناوری گشوده است.]

تاثیر   بهداشتی هایپروتکل  رعایت و اجتماعی گذاری فاصله سیاست

داشت، اما ناکافی   1۹  کووید  ویروس  شیوع  قابل توجهی در جلوگیری

بود. در این میان اهمیت استفاده از مواد و مصالح مناسب بیشتر نمایان 

از تالش  می نشان  در حوزه سالمت شهروندان  اخیر  مطلعات  شود. 

[ 35-26های زیست محیطی دارد. ]فراگیر برای حل بحران آلودگی

افزایش فضاهایفضاهای فعال   از فرم و    شهری و  عمومی بخشی 

است.   سالم  شهر   دوچرخه  مسیرهای  و  ترپهن  روهای پیادهمفهوم 

عمومی   افزایش فضاهایتر به  تر، مشخصه ضرورت توجه دقیق بزرگ

سبز« همراه    رو عریض« و افزایش سهم افراد از »فضایاست. »پیاده

است    فاصله  حفظ  رویکردبا   مفاهیمی  و  فیزیکی،  نظری  ادبیات  در 

اند. مساله و حیطه اصلی پژوهش، به کاربرد منابع معتبر مطرح شده

آن تاثیر  و  ساختمانی  نوین  و  نوترکیب  توسعه  مصالح  و  خلق  بر  ها 

کانسپت شهر سالم اختصاص دارد. موضوع چالش برانگیز در شهر،  

ریزی و طراحی شهری آینده، نقش »مصالح نوین«  شهرسازی، برنامه

[ مفاهیم فنی متنوعی چون ابعاد بهینه خانه،  4۹-36انی است.]ساختم

تر در  مطبوع، تاکید بر ابعاد خصوصی فاصله اجتماعی آسانسور، تهویه

خانه، بازطراحی آشپزخانه، و    تغییر فضاهای گذشته  ؛فضاهای جدید

-محسوب میشخصی در منزل از این دست    کار  ایجاد دوباره فضای

 شود.  

 

 کلی  هدف ▪

اولویت  حلیلت  بررسی، •  مصالح  رایانش  شناسی  و 

  شهر   و   شفابخش  محیط   الگوی   ساختمانی در  نوین

 سالم 

 

 

 

شهر 

 سالم

 برنامه ریزي شهري رایانش زیستی 

 طراحی معماري شيمی سبز

 محيط زیست سالم مصرف بهينه منابع

 شهر سبز ساختمانی نوین مصالح

یکپارچگی در 

فرآیند طراحی و 

آموزش محيط 

زیست و ترویج 

 فرهنگی

 

 

 

 طراحی 

 مصالح زیست سازگار نگاه جامع 
 

 

 

  الحمص

هوش مصنوعی و 

 یادگيري عميق
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 عملياتی اهداف  ▪

مصالح  • از  استفاده  میان  رابطه  تحلیل  و  بررسی 

چگونگی   و  محیط  سالمت  میزان  و  ساختمانی 

 سالم  شهر و  شفابخش تحقق محیط

کاربرد  تبیین مفهوم و ارائه راهبردهایی با اتکا به   •

مصالح مناسب برای دست یابی به الگوی »محیط  

  شهر   و  شفابخش  سالم« برای تحقق آرمان محیط

 سالم 

 

 کلی پرسش  ▪

بررسی،  • با  توان  می  اولویت   تحلیل  چگونه    و 

تبین    مصالح  رایانش  شناسی به  نوین ساختمانی، 

 پرداخت؟  سالم  شهر و شفابخش   محیط الگوی

 پرسش هاي تحقيق  ▪

ستفاده از مصالح ساختمانی و  آیا رابطه ای میان ا •

میزان سالمت محیط وجود دارد؟ این رابطه چگونه  

کمک می    سالم  شهر  و  شفابخش  به تحقق محیط 

 کند؟  

 چه راهبردهایی را با اتکا به کاربرد مصالح مناسب برای

 

 ها مواد و روش

- کیفی  روش شناختی  رویکرد  بر   پارادام تحقیق آزادپژوهشی، مبتنی

میان رشته    ماهیت  واسطه  انتخاب این رویکرد، بهکمی است. علت  

ای  زمینه  ای موضوع است. این گروه از پژوهش ها را مبتنی بر نظریه 

تولید زیرا  دانند  هایی  پایه   بر  نظریه   می  تحقیق    داده  پارادام  با  که 

می شوند. نتیجه    تحلیل  و  آزادپژوهشی، به روش علمی جمع آوری

وده است. در بخش دوم نتایج ها ببخش کیفی پژوهش، ساخت گویه

به   نیز  نتایج کمی مربوط  تا  ارائه می شود  قالب یک پرسشنامه  در 

 دست آید.  

گردآوری شده   تحلیلی-توصیفی  داده های پژوهش بر اساس روش

 برخط )آنالین(  از یک پرسشنامه  اطالعات  آوریجمع  منظور  به.  است

  طیف  تایی  پنج  هایگزینهساخت استفاده شده است. استفاده از  محقق

از گویه برای دست یابی به میزان اهمیت هر یک  ها، مورد  لیکرت 

نظر بوده اند. آنالیزها با یکی از نرم افزارهای صفحه گسترده به انجام  

 دموگرافیک  رسیده است. تعداد پرسشنامه های مورد نیاز و مشخصات

 ده است.  پاسخ دهندگان بر اساس آلفای کرونباخ به دقت کنترل ش

محتوا، در قالب ییک   تحلیل  روش  را به  شده  استخراج  نظری  مدل

مفهومی برای  استخراج  چارچوب  است.    مفهومی   روایی  تایید  شده 

 از ضریب  پایایی  تایید  برای  محتوا؛ و  اعتبار  شده، از روش  استخراج

[ برای  50].  شده است  کاپا استفاده  طرفین مشهور به ضریب  توافق

و نفر از گروه متخصصین مورد استناد، به صورت  انجام این مهم، د

جداگانه چارچوب را تحلیل کردند و نتایج در نهایت با یکدیگر مقایسه  

  4شده، توسط نفر سوم موارد اختالفی مرتفع شدند. میزان تطابق ) 

مفهومی چارچوب  تایید  از  نشان  در   استخراج  درصد(  دارد.  شده 

ویژگی شده،  طراحی  جمعیتپرسشنامه  دموگرافیک    شناسیهای  و 

در   شرکت مصالح  نقش  درباره  ها  آن  نظر  اظهار  کنار  در  کنندگان 

سپس  است.  شده  گردآوری  سالم  محیط  کانسپت  به  دهی    شکل 

از  صورت  به  پرسشنامه الکترونیک  طریق  برخط  افراد    برای  پست 

الکترونیک، اهداف کار به    یک نامه  صالحیت ارسال شد و طیصاحب

گروه   برای  تعداد  دقت  سپس  شد.  داده  توضیح    386مخاطب 

(N=386  پرسشنامه سالم جمع آوری شده، نظرات گروه مخاطب )

انجام شده،   بندی  بر اساس جمع  نتایج تحلیل شدند.  جمع آوری و 

میزان   شناسایی شدند.  »میزان سالمت محیط«  بر  موثر  متغیرهای 

دهد که در یک محیط چه  سالمت محیط متغیری است که نشان می
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های واگیر مانند کرونا ویرووس یزان شانس آلوده شدن به بیماریم

 وجود دارد.    1۹کووید 

 

 : نمونه پرسشنامه تهیه شده در تحلیل نوع مصالح به کار رفته در محیط 1جدول 

 ویژگی مصالح محیط مورد بررسی  ردیف

بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

5 4 3 2 1 

      مصالح میزان صیقلی بودن 1

      میزان گرمی رنگ مصالح  2

      MSDSسالمتی مصالح  3

      درجه جاذب رطوبت بودن  4

      شفاف و نورگذر بودن  5

      قرارگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید  6

      تزئینات و الحاقات برجسته   7

      حضور گل ها و گیاهان سبز   8

      سهولت شستشو   ۹

      سهولت تعویض و جایگزینی   10

      میزان سالمت محیط  11

 
 : مشخصات جمعیت شناسی و دموگرافیک پاسخ دهندگان2جدول 

 % تحصيالت % سن )سال( % جنسيت 

 66/18 کاردانی و کارشناسی  05/24 2۹-20 24/5۹ مرد

 1۹/43 کارشناسی ارشد  25/33 3۹-30 76/40 زن

 15/38 دکتری   70/42 40باالتر از  - -

 

 هایافته 

ایفا می بر سالمت شهروندان  تاثیر چشمگیری  که  کنند.  مصالحی 

  مقابل  مطالعات صورت گرفته گویای آن است که برخی از مصالح در

کنند. به عبارت دیگر، ویروس  تر از سایرین عمل میمقاوم   ویروس

مدت سطوح،  از  برخی  روی  اساس  می  زنده  بیشتری  بر  بر  ماند. 

پالستیکی،    سطوح  روی  ساعت بر   72مطالعات صورت گرفته، حدود  

ساعت بر روی    24ساعت بر روی سطوح فوالدی، حدود    48حدود  

ماند.  مقوا زنده می  تری بر روی کاغذ ولباس یا پارچه و مدت کوتاه
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با ظروف کریستال و عات ویژهمطال برای مقایسه عملکرد مس  ای 

استیل صورت گرفته، تاثیر چشمگیر مس و ظروف مسی را بر روی  

های ویروس کرونا تنها چیزی در حدود  دهد. نمونهویروس نشان می

پیش  4 ماندند.  زنده  مسی  سطوح  روی  بر  مطالعه  ساعت  در  تر 

آلودگی پراکندگی  و  بیمارسماندگاری  بود های  شده  دیده  تانی 

آلودگی هستند. جریان   میزان  مس عاملی در جهت کاهش   آلیاژهای

مانند آلیاژهای مس  آثار    بازگشت  فرآیند ساخت  و  زندگی  به  برنج 

بوده است. کف تاثیر این مطالعات    های قابل پوش  معماری، تحت 

فرش برای  خوبی  جایگزین  لینونئوم  مانند  معمولی شستشو  های 

کشی مانند های ضدمیکروب با خاصیت میکروبپوش  هستند. کف

ها در و یا نانوپوشش(  Marmoleum Forbo)فوربو    مارمولئوم

های جدیدی را  ها و یا مبلمان شهری، موقعیتفضاهای داخلی خانه

یابی به کانسپت »شهر سالم« در شهرسازی و طراحی برای دست

ی در مطالعه  اند. بازخوانی تجارب جهانشهری پساکرونا فراهم آورده

شیوع به1۹  کووید  ویروس  چگونگی  که  داد  نشان    متوسط   طور  ، 

هزار  حدود چهل  و  باکتری  چهارصد  طریق   و  ویروس،  از  قارچ 

کننده ضدعفونی  هایپنل  شوند. تولیدافراد جا به جا می  هایکفش

هایی  کفش، یکی از راه  کف  پاکسازی  و  عفونی   ضد  گندزدایی،  جهت

استفاده مصالح جدید و شیمی نوین را با ایده شهر  است که رابطه  

 دهد. سالم نشان می

های اساسی پژوهش آن بود که: به نظر شما، هر یک  یکی از پرسش

های به دست آمده از مرحل کیفی پژوهش(  گانه زیر )گویهاز موارد ده

به چه اندازه در شکل گیری کانسپت شهر سالم موثرند؟ بر اساس  

 در  گانه  ده  های  گویه  از  یک  هر  اهمیت  ان، معدلشوندگنظر پرسش

، 1.3۹مصالح    بودن  صیقلی  میزان  -1سالم عبارتند از    شهر  مفهوم

،  MSDS  مصالح  سالمتی  -3،  2.08مصالح    رنگ   گرمی  میزان  -2

بودن    نورگذر   و   شفاف   -5،  4.84بودن    رطوبت   جاذب  درجه   -4،  4.18

 - 7،  4.67خورشید    مستقیم  نور  معرض  در  قرارگرفتن  -6،  4.37

سبز    گیاهان  و  ها  گل  حضور  - 8،  1.0۹برجسته    الحاقات  و  تزئینات

و  4.۹2شستشو    سهولت  -۹،  3.۹1   و   تعویض   سهولت  -10، 

 به دست آمده است.   4.۹4جایگزینی 

های اساسی پژوهش آن بود که: با عنایت به  یکی دیگر از پرسش

اقدام در ک امروزین معماری و شهرسازی کشور،  از شرایط  دامیک 

های به دست آمده از مرحل کیفی پژوهش(  گانه زیر )گویهموارد ده

دانید؟ بر اساس  را برای شکل گیری کانسپت شهر سالم مهمتر می

 در  گانه  ده  های  گویه  از  یک  هر  اهمیت  شوندگان، معدلنظر پرسش

، 1.3۹مصالح    بودن  صیقلی  میزان  -1سالم عبارتند از    شهر  مفهوم

،  MSDS  مصالح  سالمتی  -3،  2.08مصالح    رنگ   گرمی  میزان  -2

بودن    نورگذر   و   شفاف   -5،  4.84بودن    رطوبت   جاذب  درجه   -4،  4.18

 - 7،  4.۹3خورشید    مستقیم  نور  معرض  در  قرارگرفتن  -6،  4.63

سبز    گیاهان  و  ها  گل  حضور  - 8،  3.84برجسته    الحاقات  و  تزئینات

و  4.73شستشو    سهولت  -۹،  4.08   و   ض تعوی  سهولت  -10، 

 به دست آمده است.  4.86جایگزینی 

معدل اهمیت هر یک از گویه های ده گانه در مفهوم شهر سالم؛ در کنار اولویت آن  جدول توصیفی داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها  :  3جدول 

 برای اقدام با توجه به وضع موجود کشور 

 10 ۹ 8 7 6 5 4 3 2 1 محور بحث 

میزان اهمیت نسبی گویه طرحی شده در  

 کانسپت شهر سالم
1.3۹ 2.08 4.18 4.84 4.37 4.67 1.0۹ 3.۹1 4.۹2 4.۹4 
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میزان اولویت گویه طرحی شده برای 

 اقدام در شرایط فعلی کشور 
3.51 3.۹6 4.03 3.67 4.63 4.۹3 3.84 4.08 4.73 4.86 

 

 

 اهمیت هر یک از گویه های ده گانه در مفهوم شهر سالم؛ در کنار اولویت آن برای اقدام با توجه به وضع موجود کشور : معدل 2نمودار 

 

 همبستگی سالمت محیط با متغیرهای اصلی مصالح به کاررفته  : 4 جدول

 ردیف
 اسپیرمن همبستگی  

N= 386 

 معناداری میزان سالمت محیط 

R 2R Pvalue 

 -0.26 مصالح صیقلی بودنمیزان  1
0.07 

0.375 

 -0.16 میزان گرمی رنگ مصالح 2
0.03 

0.442 

 MSDS 0.۹2سالمتی مصالح  3
0.85** 

0.007 

 0.81 درجه جاذب رطوبت بودن 4
0.66** 

0.002 

 0.34 شفاف و نورگذر بودن  5
0.12* 

0.076 

 0.۹8 قرارگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید  6
0.۹6** 

0.001 

 -0.34 تزئینات و الحاقات برجسته  7
0.12 

0.126 

 0.27 حضور گل ها و گیاهان سبز  8
0.07* 

0.024 

 0.65 سهولت شستشو  ۹
0.42* 

0.085 

 0.8۹ سهولت تعویض و جایگزینی  10
0.7۹** 

0.003 

 

آن، برای  بر اساس آمار تحلیلی و جمع بندی نتایج به دست آمده از 

همبستگی تحلیل  و  اصلی   متغیرهای  با  محیط  سالمت  محاسبه 

کاررفته، چهار گویه در اولویت درجه    به  مصالح  گانه(های ده)گویه

ترتیب   به  باال  معناداری  با درجه  گویه  این چهار  قرار گرفتند.  اول 
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از:    -2خورشید،    مستقیم  نور  معرض  در  قرارگرفتن  -1عبارتند 

  -4جایگزینی و    و  تعویض  سهولت  -3(،  MSDSمصالح )  سالمتی

تند که  بودن. سه متغیر در اولویت بعدی قرارگرف  رطوبت  جاذب  درجه

ترتیب   به  بود که  تر  پایین  آزمون در آن ها کمی  درجه معناداری 

از:   و    - 2سهولت شستشو،    -1عبارتند  بودن  نورگذر  و    -3شفاف 

حضور گل ها و گیاهان سبز. نتایج آزمون برای سه گویه بعدی شامل  

  - 3مصالح و    رنگ  گرمی  میزان  -2مصالح،    بودن  صیقلی  میزان  -1

نتایج  بر  الحاقات  و  تزئینات دیگر،  عبارت  به  نبود.  معنادار  جسته، 

پژوهش نشان می دهد که اقدامات عملی زیادی در تحقق ایده شهر 

 توان انجام داد.  سالم و دست یابی به محیط های سالم می

 

 گيريبحث و نتيجه 

  شهر   دهد که دست یابی به الگوی مطالعه صورت گرفته نشان می

نوین   مصالح بدون رایانش سالم و تحقق کانسپت محیط های سالم

امکان پذیر نیست. خال موجود در معماری و شهرسازی معاصر ایران  

  بر   مبتنی  و جهان نیازمند رویکردی ترکیبی از شیمی سبز، رایانش 

مواد است. برای تحقق این امر، رابطه میان متغیرها و نتیجه تغییر،  

مطالعه قرار  عمیق مورد    الزم است به کمک روش های یادگیری

جدید   تهدیدهای  و  گیرند؛ هرچند این مهم در جایگاه خود فرصت ها 

و   معاصر  نظری  ادبیات  انتقادی  بررسی  آورد.  می  فراهم  را 

به عنوان   نوین مصالح دستاوردهای کیفی پژوهش، بر نقش رایانش

سالم   شهرسازی و دست یابی به یک محیط  راه حلی برای پساکرونا

مواد فرصتی برای دست یابی به مصالح   بر  مبتنی  تاکید دارد. رایانش

جدید ساختمانی با قابلیت های متنوع است، موضوعی که از طریق  

محقق    سبز در شهر و شهرسازی پساکرونا  شیمی  در  عمیق  یادگیری

زیست   و  اجتماعی  اقتصادی،  پایداری  گانه  سه  عوامل  شود.  می 

مدیریت    و   ها  محیطی الزم است همزمان در استفاده بهینه از فرصت 

سالم   شهر الگوی در نوین مصالح حاصل از رایانش موثر تهدیدهای

 مورد نظر قرار گیرند.  

وری  نتایج کیفی پژوهش بر اهمیت جایگاه انرژی و به خصوص بهره

-و مصرف هوشمندانه انرژی در دوران پساکرونا تاکید داشت. روش

الی که بر  های متعارف عاملی در افزایش مصرف انرژی هستند در ح

 و   نیاز   مورد  انرژی  تولید  در  اساس فاصله گذاری اجتماعی، استقالل

از جایگاه ویژه  مایحتاج  و  آشامیدنی  آب برخوردار است.  زندگی  ای 

برخی از مصالح، مانند مصالح آلوده کننده هوا نظیر آزبست و غیره،  

های تنفسی و گسترش پاندمی هموارتر  شرایط را برای بروز بیماری

محیطسمی با    شهر  و  شفابخش  های  ازد.  مصالح  تعامل  در  سالم 

تاثیر مثبت آن ها موثرند.    انسان شکل می گیرد و نور و رنگ در 

 مهمترین توصیه های قابل ارائه عبارتند از:  

-پرهیز از کاربرد فلزات صیقلی )دوام ویروس بر روی آن ▪

 ا( ه

برای  توصیه به استفاده از مصالح نورگذر )ایجاد فرصت   ▪

 ورود نور(

مصالح نوین با قابلیت بهره گیری حداکثری از اثر عفونت   ▪

 زدایی نور مستقیم خورشید 

شدن   ▪ )صیقلی  پرداخت  بدون  مصالح  کربرد  به  توصیه 

 زا( بیش از حد عامل ماندگاری عوامل بیماری

پرهیز از کاربرد مصالح تزیینی و یا تزئینات الحاقی )محل  ▪

 جمع شدن آلودگی(

هان سبز همراه با بامالحظه طراحانه )افزایش  کاربرد گیا ▪

 سطح اکسیژن در هوای اتاق(  

جریان   ▪ هدایت  هدف  با  هواجریان  و  متخلخل  مصالح 

 هوای آزاد )ایجاد سیرکوالسیون صحیح هوای تازه(
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با اعالم موافقت خود    سندگانی/ نو  سندهینوهاي اخالقی:  تایيدیه 

جهان، مطالعات نظرى و نقش  هیمطالعه به نشر نیبر ارسال ا یمبن

مقاله   نیکنند که ا  یمعمارى و شهرسازى تعهد م  نیفناورى هاى نو

  ی ران یرایغ  ا ی  یرانیا  هینشر  چیدر ه  هینشر  ن یا  یدر زمان ارسال برا

  ی برا  هینشر  نیدر ا  یقطع  فیتکل  نیینبوده و تا تع  یدر حال بررس

 ارسال نخواهد شد.  یگر ید ی رانیرایغ ای ی رانیا هینشر چیه

نویسن مقاله:  سهم  در  درصد  دگان  پنجاه  سهم  اول  نویسنده 

کم  ،یابی  دهی)ا شکل  ، یبرداشت  و    یاصالحات  مقاله(،  نگارش  و 

کنترل داده ها، اصالحات    ،یابی  دهینویسنده دوم سهم پنجاه درصد )ا

 محتوا و نگارش مقاله( 
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