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Aims: One of the main challenges of Iranian architecture in its last four decades are 

confusions in its visual identity and the lack of dynamics in the facades of its buildings. 

The use of new materials along with the use of cultural values and the rich architectural 

identity of Iran can have a significant impact on the dynamics of urban Facades. The 

main purpose of this study is to explain the position of new materials in urban and 

architectural facades of Iran Architecture and to prioritize solutions of the use of new 

materials to enhance the dynamics of facades in contemporary buildings.  

Materials & Methods: This research Consists of a combination of descriptive-analytical 

and survey methodology. and by the use of a SWOT analysis the Internal and external 

factors affecting the use of new materials have been analyzed and finally the data 

obtained in the form of questionnaire questions have been provided to the statistical 

community. 

Findings: Findings indicate that the majority of experts pay attention to the aesthetic 

and static aspects of materials in the aspect of dynamics of the facade and less attention 

is paid to the efficient ecological components.  

Conclusion:  in this study the use of new materials in Iranian Contemporary architecture 

and its role in the development of trends and Morphological metamorphosis has been 

reviewed and indicates that it's possible to improve the dynamics of building facades by 

using efficient components as well as improving the quality of aesthetic and statical 

aspects of materials. 
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مج جمججارت  .1 د جعجرت  مج جمججارت،  دانشججج جوت  رجهجرا    ،گجره   هاحججد 

 .ایرا  ،رهرا  ،دانشگا  آزاد اسالمی ،تمر ز

دانشجگا   ،هاحد رهرا  مر زت ،م مارتاسجعادیار گره   ،  د عرت م مارت .2

 )نویسند  مسئول(ایرا . ،رهرا  ،آزاد اسالمی

 

 ده یچک

از    :اهداف فناوری های نوین، همواره یک چالش در معماری معاصر بوده اند. 

های معماری ایران در چهار دهه اخیر، آشفتگی بصری و خال  اصلی ترین چالش

ساختمان نماهای  در  می  پویایی  تبیین ها  رو  پیش  پژوهش  اصلی  هدف  باشد. 

بندی راهکارهایی  جایگاه مصالح نوین در نماهای شهری معماری ایران و اولویت 

های  به جهت به کارگیری مصالح نوین به منظور ارتقا پویایی در نما در ساختمان

 معاصر می باشد.

منظر روش  :هاروش از  و  ترکیبی  تحقیقات  نوع  از  رو  پیش  شناسی  پژوهش 

می باشد. بدین منظور در این پژوهش سیر روند تحلیلی و پیمایشی    -توصیفی

مورد  ایران  معاصر  معماری  در  فرمی  تحوالت  و  معماری  در  مصالح  بکارگیری 

آنالیز   از  استفاده  با  و سپس  است  قرار گرفته  و   "سوات"بررسی  داخلی    عوامل 

گردیده تحلیل  نوین  مصالح  کارگیری  به  بر  گذار  تاثیر  نهایت خارجی  در  و  اند 

های حاصل در غالب سواالت پرسشنامه در اختیار جامعه آماری مورد نظر قرار  داده

 گرفته است. 

های فرهنگی و  به کارگیری مصالح نوین در کنار بهره گیری از ارزش  :هاافتهی

د در پویایی نماهای شهری تاثیر بسزایی بگذارد  هویت غنی معماری ایران می توان

جنبهیافته به  متخصصین  اکثریت  توجه  که  است  آن  از  حاکی  زیبایی  ها  های 

شناختی و ایستایی مصالح در پویایی نماها می باشد و به مؤلفه کارایی کمتر توجه  

 شده است. 

های  گیری از شاخصهاین مهم بیانگر آن است که می توان با بهره    :یر یگجهینت

های زیبایی شناختی و ایستایی موجود در مؤلفه کارایی و همچنین ارتقا کیفی جنبه

ها گردید که در یک فرصت، باعث ارتقا پویایی نماهای ساختمانمصالح به عنوان

 بخش نتیجه گیری به تفصیل بیان شده است.

نعت ساختمان، فرآیند طراحی معماری، فناوری های نوین، ص  کلمات کلیدی: 

 معماری معاصر ایران، زیبایی شناسی، پایداری.

 

 

 

  مقدمه
م مارت م اصر ایرا  در چهار دهه اخیر، فرصت ها ه چالش 

ا نماید.  می  مشاهد   خود  فرارهت  در  ات  هیژ   ررقات هات 

ات مشعرک     یفیت در طراحی ه ساخت آثار م مارت دغدغه

است   روس ه  حال  در  میا   شورهات  مطال ه [  2-1] در  ه 

ات    دربار  م مارت م اصر  شورهات در حال روس ه مقدمه

رر ه دریافت هرچه بیشعر اب اد مخعلف    برات شناخت جامع

اعع موجبات  میعواند  گامی  ه  بود؛  خواهد  ت  الموضوع 

رهند   یبا بررس[  4-3د. ] م مارت م اصر ایرا  را نیز فراهم آهر

  ه ینظر  هی ه بر پا  میابی یدر م  یرانیا  تم مار   یه عمل  یخیرار

هموار  در رالش بود  است    ی رانیا  تسرآمد، م مار  تم مار

 د یبه رولجدا از دسعیابی به  یفیت،  شی ه بعواند در بطن خو 

[ در نعی ه این رالش جهت  6-4]   .پردازدنیز بفاخر    تم مار

در   » یفیت«  به  یابی  مدست  ه  م مارت  ایرا   جها ،  اصر 

فرصت ها ه چالش هات جدیدت را درصن ت ساخعما  ای اد 

  رد  است.  

روس ه پایدار اقعصادت، فرهنگی ه اجعماعی، ه زیست محیطی  

یکی از مهمعرین ابرهاژگا  هدایت  نند  رحوالت در م مارت  

یکم  ه  بیست  قر   در  جها   ه  ایرا   م اصر  شهرسازت  ه 

می پابعواند    [  ه8  -7]شود.  محسوب  اب اد  رمام    ت داریبه 

مولفه پا  ییهاشامل  به  روجه  جمله  ،    یاعاجعم  تداریاز 

  ط یاز منظر مح  تداریپا  نیه همچن  تاقعصاد  تاز منظر  تداریپا

  ی طیمح  ست ی ه هدفش حذف  امل اثرات مخرب ز  یسعیز

بود  است جامه عمل بپوشاند   قیماهرانه ه دق  یطراح  قیاز طر

به عنوا  م مار  گا ندیآ  ت برا  ی راثیرا م سرآمد شناخعه    ته 

 [  10-9] . شود

فرهنگ ایرانی در نمات ساخعما  ها به صورت رلفیق گیاها   

سبز ه نمات ساخعما  دید  می شود؛ موضوعی  ه در مناسب  

هات م اصر جها  اهمیت باالیی دارد.  سازت نمات ساخعما 

[ در چنین شرایطی، نمات ساخعما  در جهت بهبود  11-20] 

آسایش حرارری ساخعما  عمل می  ند را فضات مناسب ررت 

نیز اهلویت بسیار   طیر امل با مح[ 25-21را به هجود آهرد. ] 

مهمی در طراحی است، نوعی  از طراحی  ه هماهنگ با زمینه  
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 [ است.  خویش  پیرامو   محیط  با  هماهنگ  [  30-26ه 

ب  تام موعه فوق  موارد  است  ه    نیا  نند    ا ی از  مطلب 

،  یرانیا  ت م مار  یاز ار ا  اساس  یکیبه عنوا    داریپا  یطراح

عاطف منظر  ه  از  »  تبصری  نقش  فرا   ت یفی،  بر  را   ندیافزا« 

  ی دارد. حال روجه به نقش اساس  تم مار  ت ه اجرا  یطراح

نو  م مار  تای پو   تبرا   نیمصالح  در  ا  تنما   را  یم اصر 

همچو     ن یادیبن  یمیارائه مفاهپرهرش ه    تبرا  ایست بسعرت

   در م مارت. «ییای« ه »پایی»مانا

با طبی ت   با مصالح ساخعمانی  از طبی ت ه هماهنگی  الهام 

یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات موضوع به شمار می  

ه   داریپا  ی طراح  میمفاه  مابینقرار داد     ز ییرم[  35-31آید. ] 

پا مفهوم    داریروس ه  صحیح  درک  برات  اساسی  موضوعی 

است  پاپایدارت  روس ه  مفهوم  م نا  داری .   ه    تاروس ه  تبه 

 یکینباشد به عنوا     ند یبشر در آ  تازهاین  نیرأم   محدهد  نند

راهبردها بشر  یاصل  تاز  جوامع  جها     تروس ه  سطح  در 

] م  فیر ر شود  ب  [ 37-36ی  شکل  ا ی  ه  عنوا   به  از    یآ  

  ن یاز مفهوم راسع  ت ه »ماندگار« ه »بادهام« است جدا  ،روس ه

پا منطق  است   داریروس ه  عنوا   با  آ   از  چیزت  ه  هما   ؛ 

[ جهت  41-38طراحی در م مارت سنعی ایرا  یاد می شود. ] 

گیرت بهینه ساخعما  ه اصول طراحی هماهنگ با اقلیم منطقه 

بسع42-45]  با  هماهنگی  گرفعن  نظر  در  همچنین  ه  ه  [  ر 

هات نیازمند بررسی  طبی ت ه ظرفیت ه منابع طبی ی از مولفه

 میباشد.  

بر  ی،  مسکون  تها  ساخعما نمات  در    بود   سبزنمات سبز ه  

  ی مسکون  تم مار.  دارد  ریرأث   ییبایه برداشت از ز  حاتیررج

، رنها یک گزینه باقی  در مقابل م مار یعموم ته قضاهت ها 

نگا  پایدار به نمات [  47-46گذارد ه آ  پایدارت است. ] می

آثار   م مارت شهرت ه پیام هات مسعقیم ه غیرمسعقیم نمات 

[ فرصت ها ه چالش هات جدیدت را فراهم  50-48م اصر ] 

 [ م مارت  ه  شهر  به  سبز  رهیکرد  در  است.  [،  53-51 رد  

در شهرها در نظر    یجهها به عنوا  بخش قابل رو   ساخعما 

  دما  یه چ  یرا در سازمانده  یشوند  ه نقش اصل  یگرفعه م

دارند نما  نیا  .شهر  در  رأث  تامر  به    یم  ریساخعما   گذارد، 

رابط اصلیه خارج  یداخل  تفضا  نیب   یعنوا   نقش  در    ی، 

  ف یض   ریه رصو   یغن  ریشهر دارند ه به عنوا  رصو   ریرصو 

شود  ه مربوط به عناصر    یم  تافراد طبقه بند  یابیارز  روسط

[  55-54]   ساخعما  است.  تدر نما  تبصر  ته شهر  تم مار

م مارت با   ند  ه اگر    یم  شنهادیپ  مشهور  یطراح  ترئور  کی

در اب اد   به  تمنظر  اطراف مطابقت داشعه باشد، خطوط نما

  م مارت  معناسب بود  ترئور نیرسند. ا  ینظر بهعر م بصرت

موضجوع نمجا  خویش را ربیین میکند ه در این راسعا    نه یزم  با

حجاهت اهلین    ،مسجلط  البد شجهر  ه سجیمات شجهرت، چهر 

 .   انداز شجهرهندا ، اسجت. ها در چشجم پیام

از سجویی دیگجر، امرهز  گسجعرش  اربسجت رکنولجوژت بجه  

نوعجی مفهجوم فرهنجگ ه هویجت را دچجار چالجش م نایجی  

هویعی شجهرها     رد  است  ه اثجرات آ  در بی  ه محعوایجی

انق مشهود است. ه م مجارت امجرهز   ب صن عی ه  الپجس از 

هارد  الرحو  سرعت  به  رکنولوژت  بیسجعم،  قر   گسجعرد   ت 

ت اساسجی  الزندگی بشجر شجد ه آ  را دچار رغییجر ه رحو 

در زمینه نمات    ضوابط  ه  قوانین   بررسیبججا  [  57-56]  رد.  

ایرا  ضوابط خاصی برات  روا  بیا   رد  ه درساخعما  می

مجورد مصالجح  نوع  ه  نما  هجود آ   در  اسجعفاد    طراحی    ها 

همیجن بجه  زیبایی  ندارد.  اساس  بر  سازندگا   سود    دلیل  ه 

می نما  طراحی  به  سلیقه  ه  ] پردازنجداقعصادت  از  58-59.   ]

  ه   یک جام هبخشججی از فرهنگ  گویات  شهرت  نماتطرفی  

ارزشهات  پذیرش  در  شهرهندا   برخورد  نحو   بیانگر 

 است.   اجعماعی، فرهنگی ه اخالقی آ  جام ه

دغدغه از  ایرا ،یکی  م اصر  م مارت  در  اصلی  عدم   هات 

هجود پویایی ه سیالیت در نماهات شهر می باشد. از آن ایی 

 ه ذات م مارت پویا ه سیال می باشد، هموار  بر پایه همین  

با  ایدئولوژت ه  گرفعه  رولیدات صن عی شکل  رفکرات ه  ها، 

از   اسعفاد   به  میل  ایرانی،  م مارت  پیکر   شد   رر  جهانی 

هات نوین رهز به رهز گسعرد  رر شد  است. این  رکنولوژت

[  60یافعه است ] جهانی شد  در در نماهات شهرت نیز نمود  

ی  یکها ه مصالح نوین به عنوا در نعی ه، به  ارگیرت فناهرت

از راهبردهات اساسی در اررقا پویایی نماها راثیر فراهانی دارد.  

به   سیر  رحلیل  از  پس  را  است  آ   پی  در  پژههش  این  لذا 

 ارگیرت مصالح در نماهات شهرت به بررسی عوامل داخلی  
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ه خارجی راثیر گذار بر به  ارگیرت مصالح نوین بپردازد. سیر  

چها در  ایرا   م اصر  م مارت  در  نما  اخیر،  رحول  دهه  ر 

جام ه  در  آید.  به شمار میموضوعی مهم برات ررسیم آیند   

با رشد جم یت ه  اسالمی،  ب  الانقپیرهزت ما به هیژ  پس از  

شجهرها    هات جنگ، گسعرش شدید  سهم شهرنشینی، بازسازت

در پاسجخ بجه اسکا  مهاجرین رخ داد. درگذشعه ساخعمانهات  

زیبا انفرادت،  جنبه  از  رنها  نه  اصول    شهر،  با  مطابق  ه 

شدند، بلکه در  مال احعرام    زیباشجناخعی بصجرت طراحی می

می ساخعه  شهرت  محیط  ه  اطراف  ظهجور  .  شجدند  به  بجا 

مفجاهیم ه عناصجر مدرنیعجه، شهرسازت ایرا ، مانند بسیارت  

در در نعی ه    مسائل دیگر، با سرعت دسعخوش رغییراری شد.

ه ر دد   جمهورت اسالمی، دهگانگی سجنت   ا  شکوهمنددهر

از این ره م مارت   گیجرد.  می  به خود  در جام ه رنگی جدید 

، با پرسش از هویت  جمهورت اسالمی  ا  شکوهمنددر دهردر  

 مطرح می شود. 

 

)دهام،   هنوسعاس  ه  یوریلیعاس،  فیرمیعاس،  بین  هیعرههیوس 

 ه در  سودمندت، ه زیبایی( رمایز قائل بود. اه عقید  داشت  

برات    هنگام طراحی هر بنا، باید این م یارها را در نظر داشت.

سودمندت   مثال م یار  داشعن  نظر  در  با  بایست  می  را  انبار 

ساخت ه نیازت نیست  ه ظاهر دل پسند داشعه باشد، اما  اخ  

باید زیبا به نظر برسد، در عین حال چنا  طراحی شود  ه  

س در م مارت رهمی اندک  رأثیر هیعرههیو .قر  ها سرپا بماند

سال   در  هقعی  اما  در    1414بود،  اه  ت  رساله  از  ات  نسخه 

نو  شف شد،   از  در سوئیس  گالن  رهبانی سن   عابخانه ت 

اساس نظریه ت م مارت ارهپا را، طی سه قر  آری، رشکیل 

یکی از راهبرد هات اررقا پویایی در م مارت،بهر  گیرت  .  داد

رت می باشد. بر مبنات این  از سه اصل هیعرههیوس در م ما

بهر    عین  در  روا   می  ه  ارایی  ایسعایی،زیبایی  اصل؛  سه 

در   سیالیت  ه  حر ت  اررقا  باعث  نوین  مصالح  از  گیرت 

 ( 1-م مارت بنا گردید)جدهل

 

 

 

در ه  صورت  لی  م مارت  به  گرایشات   ، بندت  دسعه  یک 

ه   مصالح  به  ارگیرت  نحو   فرمی،  رحوالت  ایرا   م اصر 

سبک ه  مصالح  رحوالت  قالب  در  در  نماها؛  م مارت  هات 

هات شاخص در م مارت م اصر ایرا  قابل ر ریف  ساخعما 

نمونهاست.   بندت  جمع  این  فرمدر  ه  نماها  از  هات هایی 

 هات شاخص در چهار دهه اخیر مورد  ساخعما م مارت در 

 

 

 

)جدهل   قابل  3ه    2بررسی  چشمگیر  رحوالت  ا   در  ه   )

 برداشت است.  

 

 

 

 

 

 

 مبنای مسئله تحقیقنمود اصول بر  اصول اصلی 

 ایستایی 
بهر  گیرت از شاخصه هایی همچو  دهام ساز ، ایمنی ه ان طاف پذیرت  ه موجب پویایی هر چه  

 بیشعر م مارت بنا می گردد. 

 زیبایی
هحدت،  مقیاس،رعایت  مرارب،رعایت  نما،سلسهدر  همچو ،هماهنگی بهر  گیرت از شاخصه هایی

 شناخعی در نمات شهرت در عین اررقا پویایی بنا.  زییاییرنوع ه ... در نما به عنوا  مظاهر  

 کارایی 
هات زیست محیطی به   به جهت اررقا  ارایی)سودمندت( می روا  از شاخصه هات موجود در مولفه

 منظور بهر  گیرت از اصول م مارت پایدار بهر  گرفت . 

 . نمود سه اصل هیعرههیوس بر مبنات مسئله رحقیق1جدهل
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4 3 2 1 

    

 مس د الغدیر  شوشعر نو  شورهات اسالمی  قامعگا  سرا  ا ده خانه برات ده دهست 

8 7 6 5 

    
 هرزشی رفسن ا  م موعه  پردیس سینمایی ملت  ساخعما  مسکونی بام نیاهرا   ساخعما  ادارت ررمه 

 مصالح غالب نما  سبک کاربری طراح دهه نام بنا ردیف

 ( 1367اهل) مس د الغدیر  1
جهانگیر مظلوم 

 یزدت
 آجر پست مدرنیسم  • مذهبی

 مسکونی   امرا  دیبا  ( 1359اهل) شوشعر نو 2
 منطقه گرایی •

 پست مدرن  •
 آجر، سیما  

3 
اقامعگا  سرا   

 هات اسالمی  شور
 (1376دهم)

حسین شیخ زین  

 الدین 
 سنگ، چوب  پست مدرنیسم  • اقامعی -خدماری

4 
ده خانه برات ده  

 دهست
 مدرن متاخر  • مسکونی  فیرهز فیرهز  (1377دهم)

آجر،سیما  ه قاب  

 هات مدر 

5 
م موعه هرزشی  

 رفسن ا  
 هرزشی هادت میرمیرا   ( 1380سوم)

 التقاط گرایی •

 پست مدرن  •
 آجر، ساز  فضا از 

 ( 1387سوم) پردیس سینمایی ملت 6
رضا دانشمیر،  

  اررین اسپریدهنف 
 شیشه  مدرن  • فرهنگی 

7 
ساخعما  مسکونی بام 

 نیاهرا 

1388چهارم)

) 
 مسکونی  فرزاد دلیرت

 التقاط گرایی •

 پست مدرن  •
 سنگ 

 ررمه ساخعما  ادارت  8
1391چهارم)

) 

فرشاد مهدت  

 زادت،احمد بطحائی
 آجر مدرن متاخر  • ادارت

 . سیر نماها، فرم هات م مارت ه مصالح به  ارگرفعه در ساخعما  هات شاخص ایرا  در چهار دهه اخیر2جدهل 

 . سیر نماها، فرم هات م مارت ه مصالح به  ارگرفعه در ساخعما  هات شاخص ایرا  در چهار دهه اخیر 3جدهل 
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پویایی ه حر ت در م مارت م اصر ایرا ؛ رمزت از ارزش  

[ به صورت  لی عوامل  62-61هات م نوت ه فرهنگی است. ] 

راثیر گذار بر حر ت در م مارت بر اساس نمودار زیر به شش 

 ( 1دسعه اصلی رقسیم می شوند. )نمودار 

 

 
 . عوامل راثیرگذار بر حر ت در م مارت 1نمودار 

 مواد و روش ها  
پژههش نوع  از  ره  پیش  می  پژههش  معوالی  رر یبی  هات 

با اسعفاد   هاپژههش رر یبیت  هاپژههشباشد. یی هسعند  ه 

 یفی به ان ام   ه   از رر یب ده م موعه رهشهات رحقیق  می

رسند.   م مول،  می  طور  طجرحبه  عنوا   انعخاب  هات  در 

میخعه ان ام می  رحقیق آ  هات  رحقیجق  جه بجا اسعفاد  از رهش

یی مانند: رهش پژههش رر یبی،  هاها یا هاژ   از عبارت  ،شود

به آمیخعه،  رنیدگی، رهش چندگانه، رهشه  مدل  شناسی    م 

 .  شود  آمیخعه اسجعفاد  می

روصیفی شناسی  رهش  منظر  از  پژههش  ه  -این  رحلیلی 

در این پژههش     اربردت است.  می باشد ه در ماهیت پیمایشی  

پس از بررسی مبانی نظرت مربوط به مسئله رحقیق، عوامل  

در  نوین  مصالح  بر  ارگیرت  گذار  راثیر  خارجی  ه  داخلی 

رکنیک   مبنات  بر  ایرا   م اصر  م مارت  در  شهرت  نماهات 

SWOT   داد ادامه  در  گردند ه  با  ارزیابی می  هات حاصل 

در ن اساس  گیرند، بر ایهات  می مورد سن ش قرار میرهش

آ ، بخش  یفی  ه  اهل  »  بخش  در  منطقی  اسعداللرهش   »

باشد  مبانی  بررسی  فرآیند   نیز ها  داد   گردآهرتابزار    .می 

بخش  است.  مطال ارجی«    منابعه رجوع به     عابخانه  مطال ات»

هایی  پرسشنامه  بود  ه     می پژههش از طریق رهش میدانی

  م مارت   معخصصا  حوز  شهرسازت هاز    رن  50  در اخعیار

یابی  ر یین اععبار  جهت   پس از دریافت بازخورد  گذاشعه شد ه

اسعفاد  شد  ه به جهت اهلویت    SmartPLS   پرسشنامه از

اسعفاد     SPSS  ها از آزمو  فریدمن در نرم افزاربندت داد 

ها، از رهش آلفات  پرسشنامه  رهاییسن ش    براتشد  است.  

 . است گردید  رهنباخ اسعفاد  

هدف اصلی پژههش پیش ره ربیین ی پژوهش:  هدف اصل

ه   ایرا   م مارت  شهرت  نماهات  در  نوین  مصالح  جایگا  

اهلویت بندت راهکارهایی به جهت به  ارگیرت مصالح نوین  

ساخعما  در  نما  در  پویایی  اررقا  منظور  می  به  م اصر  هات 

 باشد.  

 اهداف عملیاتی پژوهش  

گرفع .1 به  ار  مصالح  رحول  سیر  در    هبررسی  شد  

 .نماهات شهرت در م مارت م اصر ایرا 

ه   .2 داخلی(  )عوامل  ض ف  ه  قوت  نقاط  رحلیل 

ها )عوامل خارجی( موجود در ها ه رهدیدفرصت 

م مارت م اصر ایرا  به جهت به  ارگیرت مصالح 

 .نوین در نماهات شهرت

چه راهکارهایی را می روا  به منظور  سوال اساسی پژوهش:  

وین در جهت اررقا پویایی نماهات شهرت  به  ارگیرت مصالح ن

 در م مارت م اصر ایرا  ارائه نمود؟

 های عملیاتی پژوهش پرسش 

سیر رحول نماهات شهرت در دهرا  م مارت م اصر  .1

 ایرا  به چه صورت بود  است؟ 

عوامل داخلی ه خارجی راثیر گذار بر به  ارگیرت   .2

 مصالح نوین در نماهات شهرت چیست؟ 

ی ررین فرضیه پژههش پیش ره آ  است  اصلفرضیه پژوهش:  

 ه اررقا  یفی پویایی در نماهات شهرت در م مارت م اصر  

ها ه مصالح نوین می  ایرا  در گره بهر  گیرت از رکنولوژت

عوامل 
حر ت

هندسه

سلسله 
مرارب

ریعم

شفافیت

محور

اخعالف 
سطح
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باشد. از این ره مهم ررین نقطه قوت موجود در به  ارگیرت  

م مارا   افزه   رهز  روجه  شهرت،  نماهات  در  نوین  مصالح 

ش پویایی در نماهات شهرت در  نار بهر  گیرت  جوا  بر افزای

 هات نوین می باشد. از فناهرت

 

 

 

 

 

 ها یافته

  ارزیابی عوامل داخلی ه خارجی راثیرگذار بر مبنات رکنیک 

در    (SWOT)سوات   پژههش.  این  یافعه هات  مهمعرین  از 

ض ف، ه  قوت  نقاط  پژههش  از  بخش  ه  فرصت  این  ها 

منظور رهدید به  نوین  مصالح  به  ارگیرت  در  موجود  هات 

-افزایش پویایی در نماها، ارزیابی ه رحلیل می گردند.)جدهل

4) 

  
 

 

 

 

 شاخص ها

 عوامل داخلی  عوامل خارجی 

 (W)نقاط ضعف (S)نقاط قوت (T)تهدید  (O)فرصت 

 

 زیبایی

روجه فراها  مردم ه م مارا  

به اررقا مولفه هات زیبا  

 شناخعی 

رولید انبو  م مارا  بده  دانش 

  افی 

 نظارت  ارشناسانه عدم 

رهیکرد معفاهت، مسئولین  

 مخعلف

 باال بود  قیمت زمین 

هجود ارزش هات  

 راریخی مع دد 

نقد فراها  به بناهایی  

 با نمات  السیک 

عدم هجود هحدت در  

 نماهات شهرت 

 نماهات آشفعه

عدم هماهنگی نما با  

 محیط

 نمات بده  هویت

 کارایی 
 

آگاهی از بحرا  هات زیست  

 میا  مردم محیطی در 

امکا  اطالع رسانی بیشعر در  

اهمیت اسعفاد  از مصالح  

 نوین در رسانه ها 

روجه فراها  م مارا  جوا  به  

 مسائل زیست محیطی

ارزا  بود  انرژت ه عدم رمایل  

به راهکارهات  اهش مصرف 

انرژت از منظر رهیکردهات  

 زیست محیطی

اقلیم مناسب شهر  

 رهرا 

 هجود مصالح بومی 

منابع مع دد هجود 

انرژت هات ر دید  

 پذیر

روجه به نما به عنوا  

 یک عنصر الحاقی 

روجه صرف به جنبه  

 هات زیبا شناخعی نما 

 ایستایی 

پیشرفت رکنولوژت ه امکا   

آگاهی هر چه بیش رر  

م مارا  از شیو  هات ساز   

 ات ه فنی 

عدم اخعصاص بودجه  افی به  

منظور به  ارگیرت شیو  هات  

 نوین

 هجود رخصص  افی عدم 

قابلیت ان طاف 

پذیرت ساز  ها ه  

مصالح نوین ه راثیر  

 آ  بر پویایی نماها 

عدم ارائه سیاست هات  

 رشویقی در اررقا پویایی 

عدم آگاهی از فناهرت ها  

ه مصالح نوین در میا   

 م مارا 

 نوین در معماری معاصر ایرانارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر به کارگیری مصالح  .4 جدول
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  SmartPLSه    SPSSهات  می با نرم افزارهات  رحلیل داد 

هما  است.  داشعه  بر  در  مهمی  دررهش     ه   طور نعایج 

ضرایب    باید  ابعدا  است  مطرح  ساخعارت  م ادالت  سازتمدل 

پایایی    هاهیگو  ت  ریگ انداز   برات  انعخابی  تهااسیمقه 

 (5-.)جدهلشود بررسی مکنو  معغیرهات

 

 

 

 

 متن گویه  گویه  ابعاد متغیر 

 متغیرهای پنهان  متغیرهای آشکار

 بار عاملی 
ضریب  

 م نادارت

آلفا  

  رانباخ 

پایایی  

 رر یبی 

عوامل موثر  

  ارتقا پویایی 

در نما 

 ساختمان ها

زیبایی  

 شناختی 
 

Q1 
هماهنگی نمات ساخعما  با محدهد  

 طراحی

0/785 
5/243 

0/732 
 

0/825 
 

Q2 5/615 0/803 مصالح بومی منطقه 

Q3  3/765 0/696 سلسله مرارب دسعرسی در نما 

Q4  2/911 0/575 رعایت مقیاس در نما 

Q5 
نقش مصالح در خاطر  انگیزت ه  

 هویت بخشی به سا نین 

0/609 
4/650 

 کارایی 
 

Q6 
قابلیت بازیافت مصالح ه اسعفاد  م دد  

 از آ  ها

0/794 
13/956 

0/856 
 

0/898 
 

Q7  6/678 0/627 بهر  گیرت از مصالح بومی 

Q8  11/883 0/817 میزا  حداقلی سمی بود  مصالح 

Q9 43/672 0/918 عدم آلودگی آب،زمین ه ا وسیسعم 

Q10    گیرت از منابع ر دید پذیربهر  0/821 18/ 900  

 ایستایی 

Q11  9/792 0/759 ایمنی مصالح در برابر آرش 

0/849 0/894 

Q12 23/832 0/905 عمر مفید 

Q13 19/422 0/868 سهولت در نگهدارت ه ر میرات 

Q14 12/658 0/828 دهام ه پایدارت 

Q15  3/728 0/573 ان طاف پذیرت ساز 

 0/911 0/893 - - -  مجموع 

 

 

 

 

 

 

   هارت معغیهاییایپاه ضرایب  هاهیگوضرایب  .5جدهل 
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میزا  بارهات عاملی ه ضرایب م نادارت    مربوطه،طبق جدهل  

ر یینهاهیگو بین   باالت    tضریب     ه  شد  است ت هر ساز  

هجود    هامؤلفهه    هاهیگو نشا  از اررباط م نادارت بین    1٫96

پایایی رر یبی  آلفات  دارد.  پایایی  ه    0/ 7  از  باالرر   رهنباخ 

  همکارا    ه  موس  البعه  است،  قبولی  قابل  پایایی   نشانگر

  0/ 6  مقدار  اندک،سؤاالت    ر داد  با  معغیرهات  مورد  در(  1998)

از    ه  اند رد   م رفی  ضریب   سرحد  عنوا به معغیرها  همه 

 [   63. ] باشدیمضریب قابل قبولی برخوردار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب پایایی رر یبی روسط هررس ه همکارا  م رفی شد  

شود  ه  یک نسبت حاصل مییک ساز  ازمقدار پایایی رر یبی

هایش یک ساز  با شاخصدر صورت این  سر، هاریانس بین

هایش به اضافه  ه در مخرج  سر، هاریانس ساز  با شاخص

آید. در صورری  ه مقدار پایایی  قدار خطات انداز  گیرت میم

باشد نشا  از پایدارت درهنی مناسب است    0٫7رر یبی باالرر  

از   مقدار  معر  ه    0٫6ه  )نونال  است  پایایی  هجود  عدم 

( ذ ر این نکعه ضرهرت است  ه پایایی رر یبی  1994 بمسعین

 [63]  .رهدم یار بهعرت از آلفا به شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرت  انداز مدل  نییر  بیه ضر یبار عامل .2نمودار 

 

  اسعخراج  ه  ییدت مرربه اهلرأ  عاملی  رحلیل  ان ام  از  پس

به بررسی پایایی    نسبت   م نادار،  عاملی  بار  حائز  هات یهگو 

 از  اسعفاد   با  راسعا،  این  در.  گردید  اقدام  هاهیگو   رهایی  ه

 مورد  علی  لحاظ  به  هاساز   بین  رهابط  ساخعارت  مدل

 . ردیگ یم قرار بررسی

  ها ساز   بین  رهابط  بررسی  نعایج  گرفعن  نظر  با در  درهاقع

  م نی دار   بررسی  به  روا یممربوطه    ضریب   از  اسعفاد   با

  بررسی   منظوربه.  پرداخت   رحقیق  تهاساز   بین  اثرات

  حالت  در  گیرتبازنمونه  رهش  از  مسیر  دارت ضرایب م نی

شد   روصیه  جزئی   مرب ات  حداقل  دررهش   ه   نمونه  1000

 ( 3ه   2)نمودارهات . اسعفاد  شد [ 64] 
 



ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمحمدرضا پورزرگ، بابک بهنوا   58 ـ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1400 پاییز ، 3، شماره  11دوره                                                                                                                                     پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

 

 

 

یک ساز  با آ   هاتطبق نعایج میزا  همبسعگی بین شاخص

شاخص بین  همبسعگی  میزا   ه  با  هاتساز   ساز   یک 

میساز  مقایسه  دیگر  میا  هات  همبسعگی  مقدار  گردد. 

ساز شاخص با  از   هاتها  مارریس(  )اعداد  خود  به  مربوط 

ها ه سایر ساز  بیشعر است  ه این مطلب  همبسعگی میا  آ 

گوا  مناسب بود  رهایی هاگرات بارهات عاملی معقابل است.  

)فورنل ه    باشدیمقابل قبول    0/ 5مقدار رهایی همگرا باالیی  

به    0/ 4اندک مقدار    سؤال( ه برات معغیرهات با  1987،   الر ر

 ( 7ه  6 )جدهل [ 64] باال را هم م یار  افی دانسعند 

 

 

 ایستایی  کارایی  زیبایی شناختی 

Q1 0/785 0/451 0/310 

Q2 0/803 0/495 0/251 

Q3 0/696 0/408 0/ 800  

Q4 0/575 0/401 0/228 

Q5 0/609 0/331 0/235 

Q6 0/554 0/794 0/617 

Q7 0/536 0/627 0/343 

Q8 0/397 0/817 0/573 

Q9 0/521 0/918 0/608 

 گیرت انداز مدل  t. ضرایب م نادارت آزمو  3نمودار 

 

 معقابل  یعامل تهاگرا به رهش بارها  ییرها .6 جدهل
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Q10 0/413 0/821 0/563 

Q11 0/84 0/598 0/759 

Q12 0/364 0/630 0/905 

Q13 0/355 0/633 0/868 

Q14 0/243 0/454 0/828 

Q15 0/196 0/361 0/573 

 

 

 

 

 4 3 2 1 روایی همگرا  متغیرها  

      0/700 0/489 زیبایی شناخعی  1

     0/801 0/601 0/641  ارایی  2

   0/795 0/685 0/324 0/633 ایسعایی  3

 0/718 0/835 0/936 0/712 0/516 در نما ساخعما  ها  پویاییعوامل موثر اررقا  4

 

  یله هسهاگرا به  ییرها  یبررس  تبرابا روجه به یافعه هات پیشین  

م  یسمارر مقا  ک ی ه  پذیردیصورت  در  سا  یسهمؤلفه    یر با 

بامؤلفه رفک  یزرما  یدها،  ب  یشعرتب  یکه  در  مشاهد     ینرا 

االت( خودش داشعه باشد را بعوا  گفت مؤلفه و )س  یرهاتپذ

 یی ه اعداد مندرج نشا  از رها  دارد  ییهاگرا باال  ییمدنظر رها

 (8  )جدهل  .باشدی در رهش فورنل ه الر ر م  یمناسب  تهاگرا

 

 

 

 وابسته  متغیرهای مکنون
ضریب  

 تعیین 

روایی  

 همگرا 

  نیکویی  𝐐2قدرت پیش بینی

 SSO SSE برازش
Q² =1-

SSE/SSO 
 0/207 206/265 260/0 0/489 0/507 زیبایی شناختی

0.63 
 0/518 125/304 260/0 0/641 0/876 کارایی 

 0/389 158/955 260/0 0/633 0/698 ایستایی 

  - 780/0 780/0 0/516 - ارتقا پویایی در نما ساختمان هاعوامل موثر 
 

آمد   ه   بدست  بینی  پیش  قدرت  مقدار  نعایج،  به  روجه  با 

ضریب مناسبی برخوردار است. مقدار نیکوت برازش بدست  

آمد  از ضریب مطلوبی برخوردار است  ه مقادیر بدست آمد  

 ( 4از مطلوبیت  لی مدل حکایت دارد. )نمودار 

 

 

 

 

 

 . مارریس همبسعگی ه رهایی همگرا ه هاگرا فورنل ه الر ر 7جدهل 

 

 ت  یفیت مدل ساخعارتهاشاخص. 8جدهل 
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 کیtموردمطال ه از آزمو     ت رهایمعغ  ت ی هض   ی بررس  تبرا

نعا   تانمونه آزمو  در جدهل    نیحاصل از ا  جیاسعفاد  شد. 

م موع نمرات    نیانگیم  ،یازدهی امع  تآهرد  شد  است. برا  ریز

عنوا  مبنا در نظر گرفعه شد ه با روجه  سؤاالت هر مؤلفه به

ط ط  کرتیل  تادرجهپنج  فیبه  برش    یانیم  فینقطه 

  ن یانگی م  سهی مقا  اری بود  ه در پژههش حاضر م   3پرسشنامه،  

مبدین بود  ه  سطح  2/ 33-1)  ر ربی  نیانگیصورت  در   )

(  5-3/ 67)  ( در سطح نسبعاً مطلوب ه3/ 66-2/ 34نامطلوب، )

ارز مطلوب  سطح  در شد؛    یابیدر  مال ی  میانگین  بنابراین 

 (9. )جدهل باشدیم 3/ 67سطح مطلوب برابر با 

 

 

 

 متن گویه  هاگویه  ابعاد  

 آزمون فریدمن  df=51         67/3میانگین مالکی = 

میانگی 

  

 ر ربی 

رفاهت  

میانگی 

  

t  رربه  میانگین رربه  م نادارت 

یی 
ویا

ا پ
رتق

ر ا
وث

ل م
وام

ع
 

ها
ن 

ما
خت

سا
ما 

ر ن
د

 

عی 
اخ

شن
ی 

بای
زی

 

 
 

Q1 
با   ساخعما   نمات  هماهنگی 

 محدهد  طراحی 
4/19 0/52 4/ 50  0/ 00  3/40 1 

Q2  4 2/70 0/40 0/86 0/12 3/79 مصالح بومی منطقه 

Q3  1 0/14 3/81 سلسله مرارب دسعرسی در نما/ 70  0/29 2/66 5 

Q4 0 4/11 0/48 4/15 رعایت مقیاس در نما/ 00  3/22 2 

Q5 
  نقش مصالح در خاطر  انگیزت 

 ه هویت بخشی به سا نین 
3/94 0/27 1/83 0/ 70  3/1 3 

 ضریب قدرت پیش بینی مدل . 4نمودار 

 

 در نما ساخعما  ها ییای عوامل موثر اررقا پوت ب د زیبایی شناخعی ه ها هیگوهض یت  t. آزمو  9جدهل 
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/0 4/55 0/31 3/98   مجموع 00  
ضریب خی 

95/10ده =   

م نادارت=  

027/0  

یی
ارا

 
 

 
 

Q6 
ه   مصالح  بازیافت  قابلیت 

 اسعفاد  م دد از آ  ها 
3/46 -0/21 -1/28 0/21 2/88 

- 

Q7  0- 3/63 بهر  گیرت از مصالح بومی/ 40  -0/23 0/82 3/13 - 

Q8 
بود    سمی  حداقلی  میزا  

 مصالح 
3/50 -0/17 -1/ 10  0/32 2/81 

- 

Q9 
ه   آب،زمین  آلودگی  عدم 

 ا وسیسعم 
3/58 -0/ 90  -0/52 0/61 3/ 30  

- 

Q10  0- 3/60 بهر  گیرت از منابع ر دید پذیر/ 70  -0/44 0/66 3/14 - 

 مجموع
  3/55 -0/12 -0/87 0/39 

ضریب خی 

53/2ده =   

م نادارت=  

639/0  

یی
سعا

ای
 

Q11  0 3/73 ایمنی مصالح در برابر آت/ 60  0/40 0/69 2/84 4 

Q12   0 2/76 0/41 4/8 عمر مفید/ 10  3/36 1 

Q13 
ه    نگهدارت  در  سهولت 

 ر میرات 
3/29 -0/38 -2/27 0/ 30  2/43 5 

Q14   3 0/20 1/30 0/20 3/87 دهام ه پایدارت/ 70  3 

Q15   0 4/27 0/54 4/21 ان طاف پذیرت ساز/ 00  3/31 2 

 مجموع
  3/83 0/16 1/95 0/ 60  

ضریب خی 

49/16ده =   

م نادارت=  

200/0  

 - - 0/10 1/67 0/12 3/79     مجموع

 

 

دهد  ه گویه ات نشا  مییک نمونهt نعایج حاصل از آزمو   

مطلوب  ،  4ه    1هات   سطح  در  شناخعی  زیبایی  از  ب د 

(05 /0>p    قرار گرفعه است،  3/ 67ه میانگین مال ی باالرر از )

ه میانگین    p>0/ 05در سطح نسبعاً مطلوب )  5،  3،  2  ت هاهیگو 

( قرار گرفعه است. در نهایت ب د زیبایی 3/ 67با    همعرازمال ی  

ه میانگین مال ی باالرر با    p<0/ 05شناخعی سطح مطلوب )

 . قرار گرفعه است ( 3/ 67

اهلویت   فریدمن  آزمو   از  اسعفاد   زیبایی  هاهیگوبا  ب د  ت 

« q3ه گویه »«  q1شناخعی گزارش شد بنابراین اهمیت گویه »

اخعصاص   به خود  آخر  ه  نخست  رربه  عنوا   به  ررریب  به 

از گرفت.   نشا   فریدمن  آزمو   ده  خی  ضریب  م نادارت 

گویه سطح  در  اهلویت  ه  اهمیت  زیبایی  هجود  معغیر  هات 

 ( 9ی دارد. )جدهل شناخع 

دهد  ات نشا  مییک نمونهtنعایج حاصل از آزمو   همچنین  

ب د  ارآیی در سطح   10،  9،  8،  7،  6ت  هاهیگو  ه همه   از 

با    p>0/ 05مطلوب )نسبعاً   میانگین مال ی همعراز  (  3/ 67ه 

قرار گرفعه است. در نهایت ب د  ارآیی سطح نسبعاً مطلوب  

(05 /0<p  3/ 67راز با  ه میانگین مال ی همع  ) قرار گرفعه است  .
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ت ب د هاهیگوهمچنین با اسعفاد  از آزمو  فریدمن اهلویت  

 ارآیی گزارش شد  ه نشا  از عدم م نادارت ضریب خی ده  

 آزمو  فریدمن دارد.

دهد  ه  ات نشا  مییک نمونهtدرآخر نعایج حاصل از آزمو   

ه    p<0/ 05از ب د ایسعایی در سطح مطلوب )  15،  12  هیگو 

از   باالرر  گرفعه است،  3/ 67میانگین مال ی  قرار    ت هاهیگو ( 

ه میانگین مال ی    p>0/ 05در سطح نسبعاً مطلوب )   15،  11

از ب د ایسعایی    13  هیگو ( قرار گرفعه است. اما  3/ 67با    همعراز

(  3/ 67ه میانگین مال ی  معر از  p<0/ 05در سطح مطلوب )

ب د   نهایت  در  است،  گرفعه  مطلوب  قرار  سطح  ایسعایی 

(05 /0>p  3/ 67ه میانگین مال ی باالرر با  ) قرار گرفعه است . 

آزمو  فریدمن اهلویت    9در جدهل   از  ت  هاهیگوبا اسعفاد  

«  q12ب د زیبایی شناخعی گزارش شد بنابراین اهمیت گویه »

« به ررریب به عنوا  رربه نخست ه آخر به خود  q13ه گویه »

آزمو  فریدمن  م نادارت  اخعصاص گرفت.   ضریب خی ده 

گویه در سطح  اهلویت  ه  اهمیت  از هجود  معغیر  نشا   هات 

 زیبایی شناخعی دارد. 

حال با در نظر گرفعن گزارش ها اسعخراج گردید  ه درجه  

، میعوا  با رطبیق عین   9اهمیت بندت گویه ها بر طبق جدهل  

به عین مولفه ها بر اساس رربه  با  لیات اصول هیعرهیس، در 

اب اد ایسعایی ، زیبایی شناخعی ه  ارایی به ارائه راهبرهایی  

( در ساخعما   10 ال  به منطور افزایش پویایی نما )جدهل

 م مارت م اصر ایرا  پرداخت .  

 

 

 راهبردهای ارتقا پویایی در نما  اصول  

 

 ایستایی 

در نما  ه باعث اررقا حس حر ت ه پویایی در نما   هایی  الما هموار  به  ارگیرت   :انعطاف پذیری سازه ها .1

 . شوند باعث افزایش پویایی نماها می گردند

: روجه به این مهم در عین اررقا پایدارت ساز  باعث ای اد بسعر به منظور اررقا پویایی عمر مفید و دوام سازه .2

 در نما می گردد. 

 میرات آسا  رر باشد، باعث نمود هرچه  :  هرچه نگهدارت ه همچنین رسهولت در نگهداری و تعمیرات .3

 بیشعر پویایی بنا می گردد.

 

 زیباشناختی

یکی از شاخصه هات مهم ه مورد روجه معخصصین هماهنگی  . هماهنگی نمای ساختمان با محدوده طراحی .1

ساخعما  با محدهد  طراحی می باشد  ه به منظور دسعیابی به این مهم از راهکارهایی همچو  بهر  گیرت از  

 مصالح بومی منطقه، رعایت مقیاس بناها ه ... می روا  بهر  برد. 

از یک سلسله مرارب دسعرسی مطلوب در   هموار  بهر  گیرت.  رعایت سلسله مراتب دسترسی در بنا .2

 بنا)همانند اصول م مارت سنعی ایرانی( موجب دعوت  نندگی،اررقا حر ت ه پویایی بنا می گردد.

 

 کارایی 

: شاخصه مذ ور به این مهم اشار  می  ند  ه در حین رولید ه به  ارگیرت   سمی بودن مصالح حداقلیمیزان  .1

 مصالح، مواد سمی هارد طبی ت نشوند 

: بسیارت از مصالح اسعفاد  شد  در بناها ممکن است  ه در حین حمل ه  و اکوسیستم  آب،زمینعدم آلودگی  .2

 گردند  نقل ه یا نگهدارت موجب آسیب هات فراها  به ا وسیسعم ه محیط زیست 

 

 

  

 افعه هات رحقیق. ارائه راهبردهایی به منظور افزایش پویایی نماهات ساخعما  ها بر پایه ی 10جدهل 
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 گیریه بحث و نتیج
یکی از م ضالت موجود  همانگونه  ه پیش رر نیز ذ ر شد،

ایرا  عدم هجود  م اصر  م مارت  در  نماهات ساخعمانی  در 

پویایی ه سیالیت در نماهاست چرا  ه نمات ساخعما  هموار   

باشد ه   مردم شهر می  با  اررباط  معقابل  در  راثیر  به  روجه  با 

بر م مارت، مردم  ه  به  محیط  نماها  در  پویایی  این  یکدیگر، 

مردم نیز منعقل می گردد  ه امرهز  در م مارت م اصر ایرا   

با این عدم هماهنگی ه آشفعگی بصرت ه عدم سیالیت ره به  

 ره هسعیم.

این پژههش در پی آ  بود را با رحلیل سیر رحول نماهات شهر  

را  م مارت م اصر ایرا  به بررسی چرایی ه چگونگی  در ده

عدم پویایی در نماهات شهرت بپردازد  ه در این میا  با به  

عوامل داخلی ه خارجی راثیرگذار    SWOT ارگیرت رکنیک  

بر به  ارگیرت مصالح نوین در اررقا پویایی نماها از سه منظر  

ارزیابی   گردید.  اصول هیعرههیوس)ایسعایی/زیبایی/ ارایی(  

معخصص   آمارت  جام ه  میا   در  پرسشنامه  ارائه  از  پس 

هات زیبایی  مشاهد  شد  ه روجه ا ثریت معخصصین به جنبه

به  ه  باشد  می  نماها  پویایی  در  مصالح  ایسعایی  ه  شناخعی 

مؤلفه  ارایی  معر روجه می شد. این مهم بیانگر آ  است  ه  

مؤلفه  ارایی  هات موجود در  می روا  با بهر  گیرت از شاخصه

جنبه  اررقا  یفی  همچنین  ایسعایی  ه  ه  شناخعی  زیبایی  هات 

عنوا  به  نماهات  مصالح  پویایی  اررقا  باعث  فرصت،  یک 

دیگرساخعما  عبارت  به  گردید.  در ها  نقاط ض ف  از  یکی 

اررقا پویایی نماهات شهرت از طریق به  ارگیرت مصالح نوین  

عخصصین می باشد، عدم روجه به  ارایی مصالح از سوت م

از شاخصه گیرت  پویایی  بنابراین بهر   هات موجود در اصل 

یک نقطه قوت ه فرصعی در اررقا پویایی  می رواند به عنوا 

گردد. از طرفی از آن ایی  ه بیشعر معخصصین بر اهمیت به  

هات ایسعایی ه زیبایی  هات موجود در مؤلفه ارگیرت شاخصه

ها هم نظر بودند می روا  از آ   شناخعی در اررقا پویایی نما

عنوا  چه  به  هر  گیرت  به  ار  بر  فرصعی  ه  قوت  نقطه  یک 

 ها به منظور پویایی نماها بهر  برد.  بیشعر این مولفه

 

 

گزارش نشد     سندگا ینو  تاز سو تمورد: تشکر و قدردانی
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 است. 

منافع: سو   تمورد  تعارض  نشد     سندگا ینو   ت از  گزارش 

 است. 

نویسندگان اصل  سند ینو :  سهم  پژههشگر  برداشت    ،یاهل، 
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