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در ســالهای اخیــر پــس از مطــرح شــدن دوبــاره اهمیــت فضاهــای عمومــیو ارزش زندگــی شــهری ،نمــا اهمیــت دوبارهاییافتــه 
اســت .نمــای هــر ســاختمان موثــر در مجموعــه شــهری اســت کــه در آن حضــور دارد وایــن تاثیــر را در بدنــه خیابانهایــا میدانهــا
میگــذارد .از ابتــدای دهه1980میالدی،گســتره طراحــی و ســاخت ســاختمانها در زمینــه مصالــح کارآمدتــر و پربــازده هــر روز شــاهد 
نوآوریهــای جدی ـد تــر بــوده اســت.یکی دیگــر از عواملــی  کــه امــروزه در انتخــاب مصالــح نمــا ســاختمان مطــرح میشــود موضــوع
پایــداری نمــا بــه ویــژه ســازگاری مصالــح مــورد اســتفاده در نمــا بــا محیــط میباشــد.امروزه ا کثــر مصالــح بــه کارگرفتــه شــده در نمــای 
ســاختمانها ،تنهــا بــا نگاهــی ظاهــر بینانــه و اقتصــادی بــدون هیــچ توجهــی بــه محیــط زیســت و اجتمــاع ســاخته میشــود .لــذا
تولیــد و اســتفاده ناآ گاهانهایــن مصالــح در دراز مــدت پیامدهــای بســیاری دربــر دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت محیــط زیســت
از اثــرات مخــرب و مطــرح شــدن مفهــوم توســعه پایــدار بایــد راه حلـی بــرای اســتفاده از مصالــح ســاخت بشــر ارائــه شــود .از آنجــا کــه تــا
بــه حــال کمتــر بــه موضــوع مصالــح نمــای پایــدار پرداختــه شــده اســت؛ درایــن نوشــتار ســعی شــده اســت تــا بــا آشــنایی شــکل گیــری 
مصالــح در فراینــد برداشت(شــامل :اســتخراج ،پــردازش ،بســته بنــدی ،حمــل) ،تولیــد (شــامل :ســاخت ،نصــب ،اجــرا،ن گهــداری)
و نصــب (شــامل :بازیافــت ،اســتفاده مجــدد) در ســاختمان از میــزان انــرژی مصرفــی آنهــا در هریــک از  مراحــل ،آ گاهــی پیــدا کــرد.
ســپس بــا شــبیه ســازییک ســاختمان در اقلیــم تهــران بــا نــرم افــزار ا کوتکــت ،تفــاوت مصالــح مختلــف نمــا در میــزان انــرژی نهفتــه 
ســاختمان بررســی شــده اســت و بهایــن ترتیــب میــزان ســازگاری بــا محیــط زیســت و پایــداری  هریــک از مصالــح  کــه  ارائــه شــود ،تــا بــه 
هــدف  نمــای پایــدار  کــه الزمــه داشــتن ســاختمان پایــدار اســت ،نائــل شــود .بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمـده  آجــر از لحــاظ پایــداری 
نســبت بــه بتــن و ســپس آلومینیــوم از جایــگاه بهتــری بــرای اســتفاده در نمــای ســاختمانهای شــهر تهــران برخــوردار اســت.
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امــروزه طراحــی ســاختمانها ،در کشــورهای مختلــف بــر 
اســاس رویکــرد توســعه  پایــدار بررســی میشــود .بدیــن
منظــور از روشهــای مختلفــی جهــت بررســی میــزان پایــداری 
2
بناهــا ،ماننــد ســامانه  ارزیابــی بریــم  1انگلســتان ،مرواریــد
امــارات متحــده و لید3ایاالتمتحــده اســتفاده میشــود.
بهطورمعمولایــن معیارهــا حــول عــدم تولیــد و نشــر گازهــای 
گلخانــهای ،جلوگیــری از تخریــب الیــه ازون و عناصــر طبیعــی 
کــره زمیــن ،اســتفاده صحیــح از انــرژی و آب ،مدیریــت پســماند 
و زبالــه ،اســتفاده از مصالــح ســاختمانی درســت و در نهایــت
آســایش  و آرام ـش کاربــران  و بهرهبــرداران آن ســاختمان 
تعریــف میشــود ]1[ .هــدف از طراحــی ســاختمانهای پایــدار 
کاهــش آســیب آن بــرروی محیــط و منابــع انــرژی و طبیعــت
اســت ،کــه شــامل قوانینــی از جملــه ،کاهــش مصــرف منابــع 
غیرقابلتجدیــد ،توســعه محیــط طبیعــی و حذفی ـا کاهــش 
مصــرف مــواد ســمیویا آسیبرس ـان بــر طبیعــت در صنعــت
ساختمانســازی میباشــد .بنابرایــن بهطــور  خالصــه 
ســاختمان پایــدار ،ســاختمانی اســت کــه کمتریــن ناســازگاری و
مغایــرت را بــا محیــط طبیعــی پیرامــون خــود و در پهنــه وســیع تــر 
بــا منطقــه و جهــان دارد]2[ .در برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری 
پایــدار ،بــه کارگیــری مصالــح ســازگار بــا محیــط زیســت امــری 
ضــروری اســت کــه بخشـی ازایــن مصالــح در نمای ســاختمانها 
در شــهر اســتفاده میشــود .عوامل بســیاری در کیفیت مطلوب
مصالــح اهمیــت دارد کــه میتــوان عواملــی ماننــد ســازگار بــودن 
بــا طبیعــت ،قابلیــت مانــدگاری طوالنــی ،مصــرف انــرژی پاییــن
و  ...را برشــمرد .همچنیــن بــا گســترش روزافــزون ســاختمان 
ســازی و تنــوع مصالــح جدیــد ضــرورت شــناخت و اســتفاده از 
مصالــح پایــدار نیــز اهمیــت بیشــتری پیــدا  میکنــد .بــا بررســی 
قوانیــن  و ضوابــط در زمینــه نمــای ســاختمان میتــوان بیــان 
کــرد کــه درایــران ضوابــط خاص ـی بــرای طراحــی نمــا و نــوع
مصالــح مــورد اســتفاده درآنهــا وجــود نــدارد .ب ـه همیــن دلیــل
ســازندگان بــر اســاس زیبایــی و ســود اقتصــادی و ســلیقه بــه 
طراحــی نمــا میپردازنــد و مســائل اجتماعــی ،زیســت محیطــی 
و بــه طورکلــی مفاهیــم توســعه پایــدار را درنظــر نمیگیرند.ایــن
موضوعیکــی از مشــکالت طراحــی نمــای ســاختمانها درایــران 
میباشــد .بنابرایــن درایــن مقالــه بـا توجـه بــه اهمیــت موضــوع
مصالــح پایــدار قابــل اســتفاده در نماهــای شــهری مــورد بررســی 
واقــع شــده اســت.

مطالعات پیشین
بررســی مطالعــات پیشــین درایــران و جهــان نشــان میدهــد 
کــه مطالعــات بســیاری  در مــورد  مصالــح پایــدار  انجــام 
شــده اســت ولــی تاکن ـون بــه طــور ویــژه در مــورد مصالــح  بــه 
کاررفتــه در نماهــای ســاختمان بــا رویکــرد پایــداری و کاهــش 

مصــرف انــرژی ،مطالعــات چندانــی صــورت نگرفتــه اســت  ،
نزدیکتریــن عنــوان بهایــن مقالــه ،نوشــته نویــد باهــری ،بــا 
عنــوان نقــش مصالــح بــه کارگرفتــه شــده در نمــا در معمــاری 
پایــدار اســت .درایــن مقالــه ابتــدا بــه معرفــی اجمالــی انــواع
مصالــح در نمــا و دســته بنــدی آنهــا بــا رعایــت جزئیــات
اســتاندارد و بــا در نظرگیــری مســائل اقلیمــیو کاهــش مصــرف
انــرژی پرداختــه شــده اســت و در آخ ـر بــه ارائــه و بررســی چنــد 
نمون ـه مناســب از نماهــای مجموعــه مســکونی بــا معمــاری 
پایــدار پرداختــه اســت]3[ .
بــرگ 4در کتابــی بــه نــام” ا کولــوژی مصالــح ســاختمانی”،
ابتــدا ضوابط ـی بــرای منابــع ،آلودگــی ،محصــوالت بومــی،
ویژگیهــای  شــیمیایی و فیزیکــی مصالــح ســاختمانی  و
تشــخیص مــواد و مصالــح زیســت محیطــی بیــان میکنــد و
درقســمتی ا کولــوژی مــواد خــام و مصالــح اولیــه مثــل آب،
معــادن فلــزات ،ســنگ ،مصالــح خاکــی و مــواد شــیمیایی بــرای 
رنــگ زدن و لعــاب زدن را بررســی میکنــد]4[.
پ.تــورگا 5در مقالــه "ســاخت و ســاز و مصالــح ســازگار بــا محیــط
زیســت» ،شــامل آخرینیافتههــا در زمینــه مصالــح ،بــه ویــژه
جنبههـای ســمی ،انــرژی نهفتــه شــده مصالــح ،ســاخت وســاز 
و انهــدام ضایعــات ،اســتفاده از مــواد زائــد در بتــن ،دســتگاه
ســنگ تراشــی ،مــواد تقویــت شــده بــا الیــاف گیاهــی ،ســاخت و
سـاز زمیــن ،جنبــه دوام مصالــح ،و همچنیــن اهمیــت فنــاوری 
نان ـو بــرای توســعه مــواد ومصالــح ســازگار بــا محیــط زیســت
بیــان میکنــد]5[.
ادریانــا باتجزیــه و تحلیــل دو نمونــه از مصالــح ســاختمانی 
کــه بــا هــدف ســاخت وســاز پایــدار ،تجزیــه و تحلیــل زیســت
محیطــی  انجــام  شــده اســت؛در محاســبه   انــرژی ،انــرژی 
اولیــه تولیــد گازهــای گلخانــهای ،گرمایــش زمیــن و پتانســیل
اســیدی شــدن co 2و  so 2ب ـه ترتیــب   780.1GJو   698.4GJ
میباشــد [ ]7
6

ماندانایوســفی در مقالــهای تحــت عنــوان «مصالــح پایــدار در 
معمــاری» ،مصالــح مختلــف را برمبنــای ویژگیهــای پایــداری 
ارزیابــی کــرده و درنهایــت معیارهایــی بــرای انتخــاب مصالــح
پایــدار ارائـه کــرده اســت بــه نحوی کــه تأثیــرات زیســت محیطی 
کمتــری  داشــته باشــد.در  پایــان  چنــد  نمونــه  اســتفاده از 
مصالــح پایــدار ســاختمان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه 
اســت ]7[ .در مبحــث محاســبه انــرژی ســاختمان توجــه 
بیشــتر مقــاالت بــر روی میــزان انــرژی خورشــیدی ســاختمان 
ب ـا توج ـه بــه جهــت ســاختمان ،طــول و عــرض جغرافیایــی
دریــک دوره میباشــد .بــرای مثــال دکتــر فــاح نیــا در مقالــه بــا 
عنــوان انــرژی خورشـیدی بــه عنوانیــک پارامتــر صرفــه جویــی

در مصــرف انــرژی در طراحــی شــهری ،ایــن موضــوع را مــورد
بررســی قــرار داده اســت.

توسعه پایدار شهری
  دهخــدا پایــداری را بــه معنــای بــا دوام ،ماندنــی آورده اســت.
واژه پایــداری   sustainableاز ریش ـه کلمــه ال تیــن sustain
گرفتــه شــده اســت ]8[.توســعه پایــدار شــهری فرآینــدی اســت
كــه هــدف آنایجــاد شــهری مطابــق بــا  نیازهــای  اساســی 
انســان و از لحــاظ عملكــرد ،مكان ـی مناســب بــرای زندگــی 
نس ـلها و حــال و آینــده اس ــت ]9[ .توســعه پایــدار شــهری نــه 
بــه معنــای توســعه پایــدار هریــک از زیــر سیســتمها اقتصــادی،
اجتماعی،یــا زیســت محیط ـی بــه تنهایــی اســت ،و ن ـه بــه 
معنــای افزایــش پایداریایــن زیــر سیســتمها میباشــد .بلکــه 
تــاش میکن ـد کــه رشــد اقتصــادی ،بازســازی ا کولوژیکــی،
حفاظــت زیســت محیطــی و پیشــرفت اجتماعــی را متعــادل
ســازد و دشــواریاین چالــش ،آن را بهیــک نقط ـه تمرکــز عمــده
تحقیقــات در سرتاســر جهــان تبدیــل نمــوده اســت []10

نما و جایگاه آن در شهر
نمــا در لغــت نامــه دهخــدا بــه معنــای صــورت ظاه ـری هــر 
چیــزی ،آنچ ـه كــه در معــرض دیــد و برابــر چشــم اســت و آنچــه 
از بیــرون دیــده میشــود و همچنیــن منظــره خارجــی بنــا و
عمــارت ،فــن روســازی ســاختمان و ســاختن نمــای عمــارت
اســت.در ســالهای  اخیــر  پــس از مطــرح شــدن  دوبــاره
اهمیــت فضاهــای  عمومــیو ارزش زندگــی  شــهری ،نمــا 
اهمیــت دوبارهاییافتــه  اســت]11[ .

اهداف مهم نماسازی
 در معمــاری غــرب نمــا دارای حالــت نمایــش اســت؛ بدیــنصــورت کــه در وهلــه اول کســی را کــه پشــت آن زندگــی میکنــد 
نشــان میدهــد []11
 زیبایی ظاهری ساختمانها -صرفه جویی در مصرف انرژی در فصول مختلف[]13

 محافــظ بــودن؛ ابتدایــی تریــن و حتــی از لحــاظ قدمــتاولیــن وظیفــهای کــه نمــا برعهــده دارد میباشــد]12[ .
 عایــق صوتــی؛ در ســاختمانهای کالن شــهرها بــا آلودگــی صوتــی بــاال ،بیشــتر نمــود پیــدا میکنــد.
 جلوگیــری  از  نفــوذ آلودگیهــای  شــهری بــه  داخــلســا ختمان ،
 جلوگیــری از فرســودگی زود هنــگام ســاختمان تحــت تاثیــر عوامــل محیطی(زلزلــه ،بــاد ،بــاران اســیدی و رطوبتهــای 
خورنده،یخبنــدان ،گازهــای اســیدی موجــود در هــوای آلــوده
شــهرهای بــزرگ ،پرتوهــای مضــر خورشــید مثــا اشــعه مــاوراء
بنفــش ،گــرد و خا کهــا و دودههــای حــاوی مــواد شــیمیایی).
ً
 و نهایتا؛ سبب افزایش عمر ساختمان میشود.اجزاء و ارکان نما
ماتیــن و همکارانــش تمــام ســیمای نمــا را شــامل ســه بخــش 
عمــده افقی-1:بخــش شــالودهیا پای ـه کــه ســاختمان را بــه 
زمیــن و کــف خیاب ـان مرتبــط میکنــد و بخشــی از نماســت کــه 
بــه وســیله بیننــده غالبــا مــورد توجــه واقــع میشــود -2بخــش 
میانــی بــا ردیــف پنجرههــا و احتمــاال در برگیرنــده طبقــه (هــای)
اصلــی ،و  -3بخــش بـام کــه ســاختمان را بــه وســیله خــط بامیــا 
نیمــرخ ب ـه آســمان متصــل میکنــد ،درنظــر میگیرنــد]14[ .
توســلی و همکارانــش عناصــر نمــای شــهری را بــر دو جنبــه 
(ارکان و اجــزای نمــا) اســتوار میداننــد:
ارکان اصلی ترکیب نماها که به قرار زیر اند:
الف)
ِ
ب) اجــزای نم ـا کــه بعــد از ارکان اصل ـی قــرار میگیرنــد ،عمدتــا 
عبارتنــد از:
 ورودیها    پنجرهها    -جزییات نما[]15

عــاوه بــر مــوارد ذکرشــده در بــاال نمــا  شــامل عناصــر دیگــری 
ماننــد تراسهــا ،لبــه بــام ،نعــل درگاه و نمــای قســمت همکــف
(ک ـه بــه دلیلاینکــه بیشــتر در معــرض دیــد عابریــن پیــاده
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فضاهــای  شــهری بطــور معمــول توســط تعــدادی تــوده
ســاختمانی محــدود تعریــف شــدهاند کــه دارای حجــم و ســطوح
قابــل رویــت از فضــای عمومیمیباشــند .بدنههایــک ســطح
بســتهیا احجامــیاز بنــا میباشــند .هــر حجــم بــه نوبــه خــود
متشــکل از ســطوح مختلــف اســت،این ســطوح از بنــا را معماران 
نمــا مینامنــد و بن ـا بــه موقعیتایــن ســطوح بیرونــی بنــا آن را
نمــای اصلییــا نمــای جانبــی خطــاب میکننــد.

 داشــتن نقــش عایــق حرارتــی و برودت ـی کــه هــم از هــدر رفتــن انــرژی تولیــدی سیســتمهای  گرمایشــی و سرمایشــی 
ســاختمان ممانعــت میکنــدو هــم میتوان ـد بــر  حســب
جنس،رنــگ و میــزان ســطحی کــه دارد باعــث دفــع و انعــکاس
گرمــا در فصــل تابســتان میشــود.

میباشــد از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت) ،نورپــردازی،
مصالــح میباشــد.با توجــه بهاینکــه درایــن مقالــه مصالــح نمــا 
مــورد بررس ـی قــرار گرفتــه اســت الزم بــه ذ کــر اســت کــه مصالــح
هــر بدنــه ســاختمان متشــکل از ســطوحی اســت کــه در هریــک
از آنهــا بــا مصالــح خــاص جلــوه گــر شــده اند.مصالــح مــورد
اســتفاده در نمــا ازنظ ـر جنــس ،رنــگ و بافــت قابــل بررســی 
میباش ـد کــه درایــن مقال ـه جنــس مصالــح مدنظــر اســت.
انواع نما
نماهــای اجــری :اجــر از مصالــح بســیار رایــج در معمــاری 
گذشــتهایران بــوده و هنــوز نیــز رواج دارد ،در اوایــل تأثیــر 
پذیــری معمــاری معاصرایــران از معمــاری مــدرن  ،نماهــای 
اغلــب ســاختمانها در تهــران ب ـا آجــر ســاخته میشــد.
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 ســنگهای صیقلــی :اســتفاده از ســنگهای ســاختمانی 
ً
تزیئنــی  صیقــل داده شــده تقریبــا در  دهههــای  چهــارم 
وپنجــم بــه عنوانیــک ارزش بــرای بنــا محســوب شــد و ســنگ
محبوبیــت بســیار زیــادی پیــدا کــرد.
ً
دیــوار پردهای:ایــن روش اجــرای نمـا کــه کامــا صنعتــی اســت
و در دهــه  ۰۱میــادی همزمــان بــا بحــران مصــرف انــرژی در 
غــرب بــه عنــوان عایــق حرارتــی رواجیافــت بــه تدریــج بــه تهــران 
نیــز رس ـید کــه شــامل :خطــوط عمــودی اســت از پروفیلهــای 
فلــزی و پانلهایــی کــه مانندپــرده از نمــای اصلــی بنــا آویــزان 
میشــدند.
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نماهــای سراســر  شیشــه  انعکاســی:یکی  از روشهــای 
ً
نماسـازی کــه کامــا تقلیــدی و وارداتــی و تحــت تأثیــر معمــاری 
ژورنالیســتی غربــی اســت ،پوشــش کامــل نمــا بــا شیشــه و
پروفیــل اســت و در ســالهای اخیــر بســیار رواجیافتــه و بــه حــد 
نگــران کننــدهای رســیده اســت.
نماهــای آلومینیومــی :پوشــش  نمــای  خارجــی بناهــا بــا 
ورقههــای آلومینیومیرونــق بســیار زیادییافتــه و نصــب و
اجــرای آن نیــز نیـاز بــه نیــروی فنـی ماهــر و متخصــص دارد]16[.
نماهــای خورشــیدی :بــه کارگیــری ســامانههای بهرهگیــری 
از تابــش خورش ـید بــرای تامیــن انــرژی مانن ـد ســلولهای 
خورشــیدییا  ،PVمیتوانــد راه کار موثــری در کاهــش مصــرف
ســوخت فســیلی و تولیــد  گازهــای زیــان آور باشــد )17( .در 
نماهــای خورشــیدی بــا فاصلــه دو جــدار شیشــهای قــرار دارد
کــه حداقــل فاصلــه جدارههــا  30ســانتیمتر و حدا کثــر آن در 
حــدود  70ســانتیمتر میباشــد[]18

نمای پایدار

در توســعه پایــدار شــهرییکی دیگــر از عواملــی کــه در انتخــاب
مصالــح نمــا ســاختمان مطــرح میشــود موضــوع پایــداری نمــا 
بــه ویــژه ســازگاری مصالــح مــورد اســتفاده در نمــا بــا محیــط
میباشــد .ســه اصــل اســتحکام ،زیبایــی و فایــده از اصــول
مطــرح شــده نمــای پایــدار میباشــد.طراحی نمــای پایــدار بــا 
هــدف ارج نهــادن در برابـر ســه اصــل اســتحکام و مقاومــت ،بــه 
معنــی حداقــل تخریــب بالیــای طبیعــی و غیــر طبیعی؛پایــداری 
بــه معن ـی  قابلیــت اســتفاده مجــدد در بنایــی دیگــر و زیبای ـی  
بــه معنــی ســازگاری بــا روحی ـه مــردم ،مطــرح گردیــده اســت.
شــایان ذ کــر اســت کــه اســتفاده از مصالــح هوشــمند و نانــو 
مصالــح نیــز میتوانــد راهکارهــای مهــم درایــن زمینــه باشــد.
مصالــح هوشــمندیك اصطــاح جدی ـد بــرای مصالــح و فــر 
آوردههایــی اســت كــه توانایــی درك و پــردازش رویدادهــای 
محیطــی را داشــته و نســبت بــه آن وا كنــش مناســب نشــان 
میدهنــد  .بــه بیــان دیگرایــن مصالــح قابلیــت تغییرپذیــری 
داشــته و قادرنــد شــكل ،فــرم ،رنــگ و انــرژی درونــی خــود را بــه 
طــرز برگشــت پذیــر در پاســخ بـه تاثیــرات فیزیكــی ویــا شــیمیایی
محیــط اطــراف تغییــر دهنــد]19[ .یکیــا چنــد ویژگیایــن
مصالــح ماننــد شــکل ،میــزان ســختی ،فرکانــس و رنــگ آنهــا 
دریــک حالــت کنتــرل شــدهیا تحــت اثــر محــرك خارجــی 
ماننــد فشــار ،دمــا PH ،و رطوبــت ،نیــروی  الکتریســیتهیا 
میدانهــای مغناطیس ـی بــه صــورت قابــل توجهــی تغییــر 
میکنــد.از مهمتریــن مصالــح هوشــمند موجــود در صنعــت
ســاختمان میتــوان ب ـه بتــن و شیشــه هوشــمند مــورد کاربــرد
در ســاختمانها اشــاره کــرد]20[ .
بــدون تردیــد فنــاوری نانــو جامعــه مهندســی دنیــا را بــه ســوی 
نوعــی انقــاب صنعتــی جدیــد هدایــت میکند.ایــن فنــاوری 
نویــن باایجــاد فرصته ـای بــی ش ـمار بــرای متخصصــان 
عرصههــای مختلــف دانــش و صنعــت ،بــه  گســترش مــواد و
مصالــح مــورد اســتفاده بــا کمتــر کــردن ضعفهــای آن و افــزودن 
مزایــای آنه ـا کمــک کــرده اســت .از همــه مهمتــر ،اغلــب
انگارههــای مبتن ـی بــر  پایــداری زیســت محیطــی ،مصالــح
و فناوریهــای هوشــمند  و چنــد  عملکــردی  از رهگذرایــن
فنــاوری  نویــن میســر میشــوند  ]21[ .نمــا  در ســاختمان 
نقشیــک عایــق حرارتــی و برودتــی را بــازی میکنــد ،کــه هــم از 
هــدر روی انــرژی تولیــدی سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشــی 
ســاختمان ممانعــت میکنــد و هــم میتوانـد بــر حســب جنــس،
رنــگ و میــزان ســطحی کــه دارد ،باعــث دفــع و انعــکاس گرمــا 
ً
در فصــل تابســتان خصوصــا در مناطــق گرمســیری شــود،
وعکــس همیــن عملکــرد را در فصــل زمســتان بــرای جــذب
انــرژی خورشــیدی و گــرم شــدن ســاختمانها درمناطــق ســرد
ســیریایفا نمایــد  .از دیگــر ویژگــی نانــو مصالــح کمــک بـه افزایش 

دوام و پایــداری ســاختمانها  در برابــر  شــرایط نــا مســاعد 
جــوی و محیطــی  ،کاهــش هزینههــای کلــی ســاختمان از 
طریــق کاهــش اتــاف انــرژی و در نتیج ـه آن کاهــش هزینــه 
ســوخت مصرفــی ،کاهــش هزینــه مصــرف موادوآالیندههــای 
شــیمیایی وکاهــش هزینههــای تعمیــر و مرمــت مصالــح نمــا 
میباشــد]22[ .بــه طــور کلــی هــدف نانــو تکنولــوژی تولیــد 
مــوادی بــا حداقــل تاثیــرات منفــی زیســت محیطــی  و حدا کثــر 
فوایــد زیســت محیطــی میباشــند]23[.
بنابرایــن نــوع مصالــح و نحــوه بــه کارگیــری آنهــا در نمــا 
میتوانــد ب ـر میــزان  پایــداری  نم ـا تاثیــر  داشــته باشــد.

مصالح ساختمانی
مراحل ساخت مصالح
ســه مرحلــه چرخــه حیــاط مصالــح در نمودار1نشــان داده
شــده اســت .بـا توجـه بــه نمــودار صفحــه بعــد هریــک از مراحــل
بخشــی از معیارهــای توســعه پایــدار را برعهــده دارد ک ـه بــه 
شــرح زیــر میباشــد:

مرحله پیش تولید
مرحلــه پیــش تولیــد مربــوط بــه رونــد تولیــد و تحویــل مصالــح
میباشــد ولــی شــامل نصــب مصالــح نمیشــود.این مرحلــه 
شــامل شناســایی معــادن مصالــح در طبیعت،اســتخراج و
تولیــد در کارخانــه ،بســته بنــدی و انتقال به ســایت ســاختمان 
میباشـد کــه ممکــن اســت بیشــترین میــزان تخریــب طبیعــت
را داشــته باشـد لــذا شناســایی خطــرات وارد بــر طبیعــت درایــن
مرحلــه باعــث انتخــاب هوشــمندانه مصالــح میشــود]24[ .

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

مرحله تولید
ایــن مرحلــه شــامل ســازه ،نگهــداری و تعمیــر مصالــح در مــدت
عمــر مصالــح و ســاختمان میباشــد.
ســاخت و ســاز :ضایعــات مصالــح هنــگام ســاخت در محــل
ســاختمانها قابــل توجــه اســت.انتخاب مصالــح ســاختمانی 
مناســب بــرای کاهــش ضایعــات و مصالــح قابــل بازیافــت
درایــن مرحلــه از دوره ســاخت بنــا مهــم اســت.
اســتفاده/نگهداری :اســتفاده بلنــد مــدت ازیــک نــوع مصالــح
ممکن اســت ســامتی ســاکنین ســاختمان را به خطر بیانــدازد.
حتــی بــا افزایــش آ گاهــی نســبت بــه خطــرات زیســت محیطــی 
ارائهیــک محصــول ،تاکیــدی بــر روی نحــوه گزینــش مصالــح
ب ـا توج ـه بــه  تولیــد گازهــای خطرنــا ک شــیمیایی وجــود دارد
کهایــن نیازمنــد تعمیــر و جایگزینــی مــداوم میباشــد]24[ .

ویژ گی مصالح ساختمانی پایدار
کاهش مصرف انرژی ()Energy Efficiency
کاهــش مصــرف انــرژی مربــوط بــه کل انــرژی مــورد نیـاز بــرای تولید 
مصالــح اســت کــه شــامل مصالــح خــام نیزمیشــود.این مصــارف
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اســتخراج ســنگ و فلــزات از پوس ـته زمیــن ب ـه ســختی انجــام 
میشــود.این مــواد بــه مقــدار کمــیدر معــادن وجــود دارنــد 
و اغلــب تجدیدپذیــر نیســتند.برای اســتخراج مقــدار کمــیاز 

فلــزات اغلــب مقــدار زیــادی تختــه ســنگ از بیــن مــیرود،
همچنیــن در هــر قــدم در رونــد تولیــد محصــوالت ضایعــات
ســمیزیادی تولیــد میشــود.به طــور نظــری ،مصالحــی ماننــد 
چــوب تجدیدپذیرهســتند بنابرایــن برداشــت آنهــا خرابــی
کمت ـری بــرای ا کوسیســتم دارد.در حقیقت،یــک مــاده تنهــا 
وقتــی منبــع تجدیدپذیریــا پایــدار اســت کــه بتوانــد در طولیــک
دوره زندگــی انســان رشــد کند.درختهـای بــزرگ مثــا در طــول
80ســال رشــد کامــل میکنند.اثــرات ا کولوژیــک مصالــح هنــگام 
برداشــت شــامل از بیــن بــردن محــل زندگــی حیوانــات وحشــی،
فرســایش ،آلودگــی آب و هــوا میباشــد]24[.

انــرژی شــامل ســوخت الزم بــرای وســایل برداش ـتیا اســتخراج
معــادن ،وســایل پــردازش آنهــا ،وســایل حمــل و نقــل مــواد
خ ـام بــه کارخانــه میباشــد.این انــرژی معمــوال از ســوختهای 
فس ـیلی کــه منابــع محــدود و تجدیدناپذیــر هســتند اســتفاده
میشــوند .بــرای مثــال تولیــد چــوب (قطــع درخــت بــا رعایــت
اصــول پایــداری) انــرژی و آلودگـی کمتــری نســبت به پروســه تولید 
آهــن کــه بای ـد از ســنگ مع ـدن اســتخراج شــود ،دارد]25[ .
استفاده از مصالح طبیعی
مصالــح طبیعــی معمــوال  مصــرف انــرژی کمتــری نســبت بــه 
مصالــح ســاخت بشــر دارند.آنهــا پــردازش و تخریــب محیطــی 
کمتــری  دارند.خیلــی  از آنهــا ماننــد  چــوب تجدیدپذیــر 
هســتند.وقتیاین مصالــح در ســاختمان و نمــای آن اســتفاده
شــود آن بدنــه پایــداری خواهــد شــد.
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انرژی نهفته ()Embodied Energy
ســاختمانها  در هنــگام  اجــرا حجــم انبوهــی  از آلودگــی 
حاصــل از ســوخت انــرژی مســئولاند.برای  شــناختاین
آلودگــی تحقیقــات در حــوزه مصــرف انــرژی ســاختمان صــورت
میگیــرد کــه آن هــم بــه صــورت مشــخص بــر روی اســتفاده
مداومیــک ســاختمان از انــرژی متمرکــز اســت ]26[ .مصــرف
انــرژی ســاخت مصالــح بهایــن مــوارد بســتگی دارد :مقــدار 
آر        (  ،)R-valueضریــب اصالحــی ،بــازده درخشــانیا بــازده
مصــرف ســوخت .اســتفاده از مصالح ـی کــه انتقــال حــرارت را
از نمــا ســاختمان کاهــش میدهد،باعــث کاهــش اســتفاده از 

گرمیــا خنــک کننــده میشــود.اندازه گیریهــای کمیمصــرف
(انــرژی) مصالــح ســاختمانی در دســترس بــه  تعییــن مصالــح
مناســب بــرای نصــب کمــک میکنــد]24:5[ .
مقــدار آر :مصالــح ســاختمانی معموال بـا ارزش نصــب آنها به نام 
مقــدار آرشــناخته میشــوند.مصالح بــا ارزش آر بــاال عایقهــای 
خوبــی هســتند و مصالــح بــا ارزش آر پاییــن بایــد درالیــه ضخیــم
تـری بــرای دســتیابی بــه عایــق مناســب اســتفاده شــوند.
ضریــب ســایهاندازی :روشــنایی روز  ارزانتریــن و
خوشــایندترین روشــنایی اســت ،انــرژی  حرارتــی  ناشــی  از 
تابــش خورش ـید بــه خصــوص در آب و هــوای  گــرم همیشــه 
خوشــایند نیســت.ضریب ســایهاندازی ( )SCنســبت انــرژی 
حرارتــی ناشــی از تابــش خورشــید از بازشــوهای ســاختمان بــه 
ســطح اســتاندارد شیشــه  در محیطیکســان میباشــد.
کارایــی سیســتم :تاسیســات الکتریکــی و مکانیکــی 50درصــد 
هزینههــای ســالیانهیک ســاختمان را تشــکیل میدهنــد.
آزمایــش منظــم  سیســتمها بــرای دســتیابی بــه حدا کثــر انــرژی 
وســایل ضــروری اســت  ]24:17[ .
قابلیت استفاده مجدد
اســتفاده مجــدد بــه معنــی عملکــرد مصالــح و طــول عمــر آنهــا 
اســت .مصالــح بــا دوام بســیار بــاال عملکــرد بســیاری خوبــی
در طــول ســالها در ســاختمانی کــه نصــب میشــوند دارنــد و
همچنیــن میتــوان بــه راحتــی آنهــا را جــدا کــرد و در محــل
دیگــری نصــب کــرد]24:20[ .
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مصالح (1تن)

انرژی مصرفی (مگاژول/تن)

کربن آزاد شده (کیلوگرم/تن)

سنگ آهک

240

12

سنگ/سنگ ریزه

300

16

سیمان خاکی

850

140

بتن غیر مسلح(مقاومت20مگاپاسکال)

990

134

بتن مسلح

1810

222

سیمان پرتلند با 73-64درصدخاکستر

2350

279

سیمان پرتلند با 35-25درصد خاکستر

3450

585

گرانیت محلی

5900

317

اجر مهندسی

8200

850

سفال

9000

430

الوار چوب نرم(اندازه کوچک،پخته شده در کوره)

9193

174

فوالد

19700

1720

پلی پروبولین

115100

3900

جدول  :2انرژی و کربن مصرفی مصالح ساختمانی رایج Tماخذ)28( :

اســتفاده مجــدد از  نخالههــای ســاختمانی  دارای فوایــد 
زیســت محیطــی  زیــادی اســت .نخالههــای ســاختمانی تــا 
مدتهــا  در  طبیعــت باقــی میماننــد[. ]27
بازیافت شدنی
بازیافتــی بــودن مصالــح بــه معنــی توانایــی دوبــاره اســتفاده کردن 
آنهــا در تولیــد محصــول جدیــد میباشــد )24:20( .منابــع 
طبیعــی ،کاهــش هزینــه ،کاهــش آلودگــی و بــه طــور کلــی باعــث
کاهــش تأثیــرات محیطــی  نامطلــوب میشــود .برایاینکــه 
اقتصادی

مصالــح ســاختمانی دریک چرخه بســته قرار بگیرنــد باید قابلیت
بازیافــت داشــته باشــند .فوالدبازیافتیتریــن مصالح ســاختمانی 
اســت ،زیــرا در خیلــی از بخشه ـا بــه راحتــی میتــوان آن را بــا 
آهــن ربــا از نخالههــای ســاختمانی جدا کرد.خیلــی از مصالــح
ســاختمانی ک ـه بــه صــورت خــام و دســت نخــورده نمیشــود از 
آنهــا اســتفاده کردمیتــوان آنهــا را بــه ترکیبهــای بازیافتــی 
تجزیـه کــرد .بتــن بــر خــاف شیشــه و فــوالد بعدیکبــار شــکل پذیــر 
نیســت ولــی میتــوان آن را خــراب کــرد و آن را بــه عنــوان تیکههــای 
مترا کــم بتنیــا در کفســازی راههــا اســتفاده کــرد ]24:20[ .
تغییر الگوهای تولید،توزیع ومصرف بی رویه منابع

تامین کاالهای مورد نیاز در شهر (به منظور کم شدن هزینه حمل و نقل)
تشویق عدم تمرکز صنایع(به منظور کم شدن هزینه حمل و نقل)
استفاده از مصالح با دوام
استفاده از مصالح با توجه به کاهش مصرف انرژی
محور بودن انسان و حس تعلق

اجتماعی و فرهنگی

سازگار با روحیه مردم
توجه به حقوق نسل آینده
زیبایی

تغییر در رفتارها برایایجاد تغییر در الگو مصرف

ساخت
زیست محیطی

تولید مصالح با حداقل تخریب و آسیبرسانی  به محیط

ش ـمـ ــاره7-2
تابستان1396

تعریف آستانه و ظرفیت تحمل زیست محیط

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

کاهش آلودگی

نقـــش
جه ــان

قابلیت بازیافت مصالح و استفاده مجدد از آنها

بهره برداری

تجدیدنظر در ضوابط ساختمانی برایمیزان مصرف مصالح
ساختمانی
سمینبودن
حفظ آب
عمر طوالنی تر
تجدیدپذیر
طراحی ساختمان با توجه به حداقل رساندن ضایعات
کنترل میزان مصرف

پسماند

جریان خطی مواد و مصالح ساختمانی
کاهش ضایعات
کاهش آلودگی
بازیافت شده
کاهش مصرف انرژی
مصالح طبیعی

جدول :3جایگاه مصالح در توسعه پایدار شهری[]31،30،29،9،7
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پالســتیک بــه تنهایــی بازیافــت پذی ـر اســت و ترکیــب آن بــا ســایر 
مــواد جدایــی آن را خیل ـی ســختیا غیــر ممکــن میســازد.
پالســتیک ورقــه ورق ـه کــه معمــوال  بــه تختــه چندالیــا تیکــه 
تختههــا میچســبانند معموالایــن محصــوالت چوبــی را ســخت
بازیافتــی میکند.بعضــی عایقهــای فومیمیتواننــد تغیــر شــکل
بدهنــد ول ـی اغلــب آنهــا نمیتواننــد ]24:21[ .در بحــث توســعه 
پایــدار ،مالحظــات اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی 
درنظــر گرفتــه میشــود کــه در جــدول زیــر جایــگاه مصالــح پایــدار 
در هریــک از مالحظــات توســعه پایــدار درنظــر گرفتــه شــده اســت
و چــون هدفایــن مقالــه بیشــتر بررس ـی میــزان مصــرف انــرژی 
میباشـد بــه بحــث محیــط زیســت بیشــتر پرداختــه شــده اســت:

مقایسه میزان مصرف انرژی مصالح ساختمانی
نرم افزار ا کوتکت
درایــن مقالـه بــرای مقایســه مصــرف انــرژی مصالح ســاختمانی 
تیــک
از برنامــه ا کوتکــت اســتفاده شــده اســت .برنامــه ا کوتک 
نــرم افــزار تحلیلــی اســتکه بــا دارا بــودن محیــط گرافیک ـی ســه 

بعدی،طیــف گســتردهای از شــبیه ســازی و تجزیــه تحلیــل
عملکــردی ســاختمان را ارائــه میدهد.درایــن پژوهــش 
پارامتریکیــک ســاختمان دوطبق ـه بــه مســاحت مجمــوع
طبقــات 440مترمکعــب در شــهر تهــران در نظــر گرفتــه شــده
اســت .بــرای مقایســه بهتــر نمونههــای مــوردی عواملــی نظیــر 
انــدازه  و شیشــه بازشــوها ،عایقهــا ،ضخامــت دیوارهایکســان 
و مصالــح نمــای ســاخت متغیــر میباشــد.
مصرف انرژی ساختمان با نما بتن ،آجر ،آلومینیم
مصالح ـی کــه مــورد قیــاس قــرار گرفتــه انــد از مصالــح قدیمــیو
رایــج امــروزی  انتخــاب شــده اندکــه   شــامل :بتن،آجــر  و
آلومینیــوم میباشــد.بتن :در  صــورت اســتفاده از بتــن در 
نمــا ســاختمان کل   انــرژی مصرفــی  در ســاختمان()wh
 32093396در طــول ســال میشــود .کــه ازایــن مقــدار()wh
14377227صــرف گرمایــش  و )wh(17716170صــرف
ســرمایش ســاختمان شــده اســت.
آجــر :نمونــه بعــدی ســاختمان در نظــر گرفتــه شــده بــا نمــای 
آجــر میباش ـد کــه مقــدار انــرژی مصرفــی ســاختمان در هــر 
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نمودار :3مصرف انرژی ماهانه گرمای مورد نیاز( )Heatingو سرمای مورد نیاز( )Coolingدریک سال -مصالح آجری

نمودار :4مصرف انرژی ماهانه (گرمای مورد نیاز( )Heatingو سرمای مورد نیاز( )Coolingدریک سال -مصالح آلومینیومی

نمودار:5مقایسه میزان مصرف انرژی ساختمان با توجه به مصالح نما

مــاه در نمــودار نشــان داده شــده اســت ،دریــک ســاختمان بــا 
نم ـای آجــری مقــدار کل انــرژی مصرفــی در طــول ســال (  )wh
31954916میباشـد کــه ازایــن مقــدار( 14357010 )whصــرف
گرمایــش  و(17597906 )whصــرف ســرمایش ســاختمان 
شــده اســت.
آلومینیــوم :نمــودار زیــر نمــا آلومینیومــیرا نشــان میدهــد 
کــه کل انــرژی مصرفــی( 32641370 )whاســت کــه(    )wh
14975988صــرف گرمایــش  و(17965382 )whصــرف
ســرمایش ســاختمان میشــود.

نتیجه گیری
در دهههـای اخیــر بــا پیشــرفت صنایــع و ســاخت و ســاز توجه به 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی دوچنــدان شــده اســت .برنامــه 
ریــزی ،طراحــی و توســعه شــهر بــر اســاس اصــول و مالحظــات
توســعه پایــدار از جملــه مباحث ـی کــه امــروزه مــورد بررســی و

مصالح

مصرف
انرژی 
کمتر

بتن

      

آجر

       

آلومینیم

     

انرژی 
نهفته کمتر 

قابلیت
استفاده
مجدد

بازیافت
شدنی

جدول:4مقایسه میزان پایداری مصالح ( ماخذ :نگارندگان)

همچنیــن بایــد در اســتفادهاز مصالحایــننکته رانیــزدر نظر گرفت
کــه مصالح ـی کــه در نمــا اســتفاده میشــوند جــون در معــرض
عوامــل طبیعــی میباشــند الزم اســت دارای طــول عمــر کافــی 
باشــند و پــس از تخریــب ســاختمان قابــل بازیافــت و اســتفاده
مجــدد باشــند تــا کمتریــن آســیب بــه مــواد خامیک ـه از طبیعــت
اســتخراج میشــود برســاند .در انتهایاین نوشــتار نیز با اســتفاده
از نـرم افــزار ا کوتکــت میزان مصــرف انرژی تعــدادی از مصالح نماها 
ســاختمانی بررســی و ارائــه شــد.با توج ـه بــه مطالــب گفتــه شــده
در جــدول زیــر مصالــح اصلــی نماســازی کــه دارای ویژگــی پایــداری 
هســتند معرفــی شــده اســت.البته بایــد درنظــر گرفت کـه نماهای 
هــر ســاختمان بایــد ب ـا توج ـه بــه شــرایط محیطــی ،فرهنگــی آن 
مــکان انتخــاب شــود .ب ـا توج ـه بــه نتایــج بدســت آمــده میتــوان 
بیــان کــرد که آلومینیم و آجـر از لحــاظ دارا بودن عوامل پایــداری در 
موقعیــت بهتــری نســبت بــه بتــن قــرار دارد.

تجزیه پذیر  مستحکم
بودن
بودن

آلوگی 
کمتر

ضایعات طبیعی  بومی  عمر  حفظ
بودن بودن طوالنی  آب
کمتر
تر
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بــا توج ـه بــه اعــداد و ارقــام ارائــه شــده در بــاال ،در نمــودار زیــر 
هــر ســه مصالــح ،بتــن و آلومینیــوم (نماهــای کامپوزیــت) بــه 
عنــوان مصالــح رایــج در ســاختمان ســازی امــروزه و آجــر مصالح
متــداول در گذشــته ،بــه صــورت مقایســهای در کنــار هــم قــرار 
گرفتــه اند؛کــه ب ـا توجــه بهایــن نمــودار در صــورت اســتفاده
از بتــن در نمــا ســاختمان میــزان انــرژی مصرفــی ســاختمان 
نســبت بــه ســایر مصالــح مــورد بررســی بیشــتر اســت کهایــن
بــا اصــول پایــداری ســازگاری نــدارد همچنیــن آلومینی ـوم کــه 
امــروزه بــه عنــوان نمــا کامپوزیــت در ســاختمانها اســتفاده
میشــود نســبت بــه ســایر مصالــح از لحــاظ مصــرف انــرژی 
مناســب تــر اســت.

مطالعــه قــرار میگیــرد ؛ تــا بــر اســاساین دیــدگاه ،شــهر عــاوه بــر 
پاســخگویی بــه نیازهــای فعلــی شــهروندان نیازهای نســلهای 
آینــده بشــر را نیــز تامیــن کنــد و کمتریــن آســیب را بــه بســتر 
طبیعــی شــهر برســاند .ا گرچــه امــروزه درایــران نــه تنهــا بــرای 
نمــا از لحــاظ کالبــدی و طراحــی اســتاندارد و نظارتــی دقیقــی 
وجــود ندارد،بلک ـه بــرای مصالــح مصرفــی در نمــا نیــز ضوابطــی 
شــامل کنتــرل کیفیت و اســتاندارد در نمای شــهر وجــود ندارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده درایــن مقالــه گام اول
بــرای نماســازی پایــدار اســتفاده از مصالــح بومــیو ســازگار بــا 
محیــط زیســت هــر منطقــه میباشــد و همچنیــن مصالــح بایــد 
هنــگام برداشــت از معــادن طبیعــی ،پــردازش ،حمــل (مرحلــه 
پیــش تولیــد) ،ســاخت واجــرا و  نگهــداری (مرحلــه تولیــد)،
اســتفاده مجدد(مرحلــه  پــس از تولید)حداقــل دخالــت را
در طبیعــت داشــته باشــند .از عوامــل مهــم دیگــر هنــگام 
انتخــاب و اســتفاده از مصالــح اســتفاده از مصالحــی اســت کــه 
اوال کمتریــن میــزان انــرژی هنــگام ســاخت و مصــرف را دارنــد 
(نظیــر ســنگ و چــوب و،)...ثانیــا فاصلــه محــل تولیــد مصالــح
تــا ســایت پــروژه حداقــل ممکــن باشــد تــا از میــزان مصــرف
ســوخت هنــگام حمــل و نقــل و زمــان کاســته شــود.

پی نوشتها

Arrangement

BREEM1.1
Pearls Design System 2.2
LEED3.3
Bjorn Berg4.4
Pacheco Torgal5.5
Estokova Adriama6.6

of Qazvin; No 3 ,1 :37.
8-

Dehkhoda,

A(2006).

Loghat-

Nama(Dictionnaire Encyclopedique . Tehran:
University

of

Tehran

publication:479.

9- Parhizkar, A, Firouzbakht, A(2011). Iranian

منابع

Urban Management Outlook with Emphasis
on

Urban

Quarterly

Sustainable
Geographical

Development.
journal

1- Noorian, M, GodarziSoroush, M(2011).

of

Evaluation of traditional Iranian architecture

Territory:67 -43.

with nature with approach of Sustainable

10- Button, K(2002). City Management and

Development.2nd Sustainable Architecture

Urban Environmental Indicators. Ecological

conference [internet]:74.Available at: www.

Economics.; volume 40, issue ,233-2:217

Civilica.com

40.

2- Zandieh, M, Parvardinejhad, S(2010).

11- Jahanbakhsh, P, Nami, P(2013). The Effect

Sustainable development and its concepts

of Improvement of Building Facades on the

in Iranian residential architecture. JHRE

Face of the City.Architecture and Sustainable

publication [internet]:21-2.Available at:

Development Conference:1.

www.SID.ir

12- Pakzad, J, Souri, E(2007). Architecture

3- Baheri, N, Dehghan, M, (2009). The material

& urban design terms. Tehran: Shahidi

in elevation sustainable approach in future

issue:83.

.National

13- Saleh, M(2005). A new look to enjoyment

Conference

on

Sustainable

Architecture; 1st:1.

promotion energy consumption in structure

4- Berge,B, translate by, Butters, Ch, Henley,

and dwelling section.3th conference on

F(2009). The Ecology of Building Materials.

energy conservation in building: 5. Available

Architectural Press [internet]; 4-1.Available

at www.old.ifco.ir

at www.Elsevierdirect.com.

14- Moughtin, j, OC, T, Tiesdell, S(1999).

5- Pacheco-Torgal, F, Cabeza, L, Labrincha,

Urban Design: Ornament and Decoration.

J, DeMagalhaes, A(2013). Eco-Efficient

Architectural Press .2nd ed:27.

Construction

and

Building

Materials.

15- Tavasoli, M, Eskandarafshar, B, Parsi, H,

Woodhead publishing series in civil and

Karimi, S, Naserolmemar, A, Kahnamoe, S,

structural engineering [internet].: 247.

Ghobae, M(2000). Urban Design of Karegar

Available

street. Tehran: Ministry Of Housing and

at

www.elsevier.com.

6-E stokova,A,Porhincak,M(2014).Clean

Urban Development:106.

Technologies And Environmental Policy-

16- Ghorbanzadeh, M, Pilevar, A, Ghoddosi, S,

Environmental Analysis of Two Building

Alinia, F(2013). The Necessity and Utilization

Material Alternatives In Structures with

of Contemporary Residential Facade of

The Aim of Sustainable Construction. Clean

the Principles of Vernacular Architecture.

Technologies and Environmental Policy

Architecture and Sustainable Development

publication; 83-75 :)1(17.Available at www.

Conference:14.

researchgate.net.

17- Mofidi shemirani, M(2013). Analyzing BIPV
design method with sustainable design
.International Journal of Architecture and

7-

Yousefi,
in

M.

Sustainable

Architecture(2009).

Materials
Quarterly

56
7-2ش ـمـ ــاره
1396تابستان
فـص ــلن ــامــه
پژوهـشی-علـمی

نقـــش
جهـــان
 یرهش رادیاپ هعسوت درکیور زا هدافتسا اب نارهت یرهش یامن رد حلاصم هاگیاج یسررب

Engineering

28- Calkins, M(2009). Materials for Sustainable
Sites: A Complete Guide to the Evaluation,
Selection,

and

Use

of

Sustainable

29- Alinasab, M, Suzanchi, K(2013).Sustainable

Honar-ha-ye-ziba Journal; No 4-92:9-84 ,8.

development of urban River Valley based on

19- Gorji Mahlabani, Y, Hajabotalebi, E(2009).

ecological assessment(case study:Darband

Smart Material and Its Role in Architecture.

River

First

Valley,Tehran).

Naqshejahan-

 یرهش رادیاپ هعسوت درکیور زا هدافتسا اب نارهت یرهش یامن رد حلاصم هاگیاج یسررب

Construction

Conference

of

New

tech:69.

20- Armaghan, M, Servatjo, H(2011). Smart

Scientific Publication of Art and Architecture

Materials in Elevation Sustainable Approach

Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran,

In Future. -2Second National Conference on

Iran;Vo61-51:)2(3.

Sustainable Architecture:9.

30- Marsousi, N, Bahrami, R(2010).Urban

21- Mahmoudi, M, Nivi, S(2011). Improving

sustainable development. Tehran: Payam

of Climatic Technology According to

Noor University press:42.

Sustainable Development. Naqshejahan-

in

process

development.Designer

نقـــش
جه ــان

National

of Architecture and Planning Is the

sustainability

فـص ــلن ــامــه
پژوهـشی-علـمی

18- Rzae Hariri, M, Fayaz, R(2000). Collected
facade in a high-rise building in Tehran.

31- Karami, P(2010). The role of social

7-2ش ـمـ ــاره
1396تابستان

184.

Construction Materials. USA: NJ:20.

Basic Studies and New Technologies

57

urban planning ,IUST,Tehran; No-10:173

magazine;

of

urban

architectural

129-127:128.

Basic Studies and New Technologies of
Architecture and Planning, Tarbiat Modares
University,

Tehran,Vo52,46-35:)1(1.

22- Alhaj, R(2012).The Effect of Nano-Materials

32- Riley, J(2001). Indicator Quality for

on the Facades of Buildings and the Urban

Assessment of Impact of Multidisciplinary

Landscape with Impact in Sustainable Design

Systems. Ecosyst. Environ; 128-121 ,87.

Approach. National Conference Thoughts
and New Technologies in Architecture:7-5.
23- Ahadi, P(2012) .The Role of Nanotechnology
in

Modern

Architecture.

Mehrazan

Quarterly:10 -9.
24- Kim, J, Edited By: Graves, j(1998).
Sustainable Architecture Module: Qualities,
Use, and Examples Of Sustainable Building
Materials. National Pollution Prevention
Center:29-11,14,16,26-7
25- Roux, P(2007). Sustainable Building
Materials. Chicago: Green Building Council:
32 -30.
26- Huberman, N, Pearlmutter, D(2008).A
life-cycle energy analysis of building
materials in the Negev desert. Energy and
Buildings 848 -837 :)5 (40.
27- Braungart, M, Mcdonough, W(2002). Cradle
to Cradle: Remarking the way we make
things. New York: Northpoint Press:35.

