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مؤسسه نیکوکاری حضرت فاطمه الزهرا )س( - یزد
مجتمع آسایشگاه های معلولین و سالمندان

این	مؤسسـه	در	سـال	1371	در	تفت	)	نزدیک	شـهر	یزد	(	به	شـماره	ثبتی	100	،	با	مسـاحت	180/000	مترمربع	تأسیس	شـد	.	پـس	از	تکـمیل	
این	پروژه	،	750	فرصـت	شغلی	ایجـاد	شـد	.	با	اختصـاص	دادن	7	میلیارد	ریال	بودجـه	در	سـال	1385	،	این	مؤسسـه	مـیزبان	105	نفـر	از	کودکان	
عقب	مانده	ذهنی	،	130	نفر	از	سالمندان	زن	و	مرد	،	در	دو	سالن	جداگانه	و	53	نفر	از	بیماران	روانـی	مزمن	شده	است	،	و	توانایی	اضافه	کردن	1500	

تخت	،	برای	افرادی	که	از	نظر	مالی	در	طبقه	ضعیف	جامعه	هستند	را	دارد	.
		این	مـرکز	شامل	بخـش	های	دیگری	چون	،	سـاختمان	اداری	،	درمـانگاه	،	کارگاه	حرفـه	آموزی	و	اشتغال	،	روانشـناسی	و	کار	درمـانی	و	غیره	است	.

قلب	های	نومید	و	تنها	،	در	انتظار	و	سپاسگزار	حمایت	های	مالی	و	معنوی	نیکوکاران	ایرانی	هستند	.

برای کمک به ما

شماره	حساب	واریز	کمک	:
0100777875008	-		سپهر	صادرات

222846011	-		جام	ملت

MNFATEMAHALZAHRA@gmail.com  	:	الکترونیک	پست

کد	پستی	:	691	-	89165



مهدی	گرامی 	 	 	 	 										مدیرعامل	و	سرپرست	گروه	طراحی	 	
محسن	گرامی 	 	 	 	 										رئیس	هیئت	مدیره	و	مدیر	گروه	ساخت	 	

رنه	پیازک 	 	 	 	 	 										مدیر	فنی	و	دستگاه	نظارت	 	
										معماران 	

										مهندسان	سازه	و	تأسیسات 	

										مهندسان	ساخت 	

										پشتیبانی 	

										رسانه 	

زهرا	پامناری
شیوا	حسینی
امیر	غفاری

سارا	کاظمی	ها
منا	مهری

رنه	پیازک
شهرام	شکرریز
احسان	نصیری

حمید	ذاکری
بابک	رهنمون
حسین	سلگی
هادی	کشاورز

حّجت	باقری	کیا

بی	تا	رفیعی

زهرا	پامناری
دانیال	باقردخت	مهربان

سیاوش	باقری

کامیار	شکرایی

علیرضا	اعیان	منش
سیاوش	باقری
داریوش	بهنام

علیرضا	کاظمی
ناهید	گرجامی

فرنود	آئین	دار
ابراهیم	خوش	طینت

علی	ساروخانی
رازمیک	ظریفیان

مهندسین	سازه

مدیران	کارگاه

امور	مالی	و	اداری

مهندسین	برق	و	مکانیک

             گروه معماری کلیاس کویر

مدیر	مالی	و	اداری

مدیر	تضمین	کیفیت

بازرگانی	خارجی



										مهندسان	سازه	و	تأسیسات 	

										مهندسان	ساخت 	

										پشتیبانی 	

ایجاد	 نیز	 و	 کویر	 کلیاس	 معماری	 گروه	 فعالیت	های	 معرفی	 منظور	 به	 	، کلیاس	 نشریه	

ساختمان و	صنعت	 معماری	 همکاران	حرفه	 و	 گذاران	 سرمایه		 	، کارفرمایان	 با	 مستمر	 	ارتباط	

و	جلب	مشارکت	گسترده	ایشان	برای	توسعه	این	حرفه	منتشر	می	شود	.
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یادداشت	های رسیده
گروه معماری کلیاس کویر 

از
غـ

ن آ
ـخ

س

پس	از	انتشار	نخستین	شماره	»	کلیاس	«	شماري	از	دوستان	بزرگوار	حرفه	مند	
با	ارسال	نامه	و	یا	گفتگوي	تلفني	نقطه	نظرات	خود	را	پیرامون	نشریه	ابراز	
داشتند	.	این	نظرات	عالوه	بر	تحسین	»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	به	دلیل	
پرداختن	از	طریق	روش	هاي	فرهنگي	برای	ترویج	حرفه	»	مهندسي		معماري	«			
و	»	خدمــات	مهندسـي	صـنعت	سـاختمان	«	حـاوي	پیشـنهادات	و	انتقـادات	
ارزنده	اي	بود	که	تالش	مي	کنیم	در	مسیر	انتشار	مورد	توجه	قرار	داده	و	هر	شماره	
را	با	کیفیت	بهتر	و	در	جهت	اهداف	»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	منتشر	
مي	توان	 را	 موضوع	مشخص	 پنج	 دریافت	شده	 نظرات	 در	مجموعه	 	. کنیم	

برداشت	نمود	:	
1	.		داشتن	برنامه	اي	مشخص	براي	تداوم	انتشار	

2	.		پرداخت	وسیع	تر	به	پروژه	ها	و	برنامه	هاي	گرو	ه	معماري	کلیاس	کویر	
3	.	رسیدن	به	روشي	مناسب	براي	یک	نشریه	داخلي	به	جای	الگو	قرار	دادن	

نشریات	سراسري	
4	.		ترویج	معماري	بدون	پرداختن	به	آرایه	هاي	بازاري	

5	.			ایجاد	گرافیک	متفاوت	و	جذاب	براي	نشریه	
ضمن	ابراز	سـپاس	و	افتخـار	از	حسن	نظر	تمـامی	کسـانی	که	تالش	های	
	کلیاس	را	مورد	لطف	و	توجه	قرار	داده	اند	،	گزیده	ای	از	نامه	های	ارسال	شده	
	را	به	منظور	اطالع	خوانندگان	عزیز	،	پیش	رو	قرار	دادیم	و	مراتب	خرسندی	
و	امتنان	خود	را	از	شما	خوانندگان	و	حرفه	مندان	گرانقدر	برای	ارائه	نظرات	

ارزشمند	ابراز	می	داریم	.

مهندسین مشاور آتک 
 آقاي مهندس عزت	اله خواجه نوري	

»	الزم	به	ذکر	این	نکته	ام	که	کلیاس	از	بهترین	نشریات	داخلي	شرکت	هاي	
صنعت	احداث	کشور	است	که	تاکنون	منتشر	شده		است	.	امیدوارم	امکان	
این	امر	را	بیابید	که	این	نشریه	تبدیل	به	یک	مجله	داخلي	ماهیانه	یا	حتي	
فصلي	گردد	که	کمک	قابل	توجهي	به	توسعه	دانش	و	هنر	معماري	در	سطح	

حرفه	خواهد	بود	.	«	
مهندسین مشاور ارگ بم 

آقاي مهندس شهاب الدین ارفعي 
چنین	 در	 که	 همکارانتان	 سایر	 و	 جناب	عالي	 توفیق	 متعال	 خداوند	 از	 	«
انتشار	شماره	هاي	 امیدوارم	که	شاهد	 	. نهاده	اید	خواهانم	 گام	 امر	خطیري	
آتي	این	نشریه	نیز	باشیم	.	مواردي	را	نیز	مدنظر	داشته	که	به	یاري	خداوند	

در	مالقات	حضوري	عنوان	خواهم	نمود	.	«	
مهندسین مشاور پژوهشکده توسعه کالبدي 

آقاي مهندس سید رضا هاشمي 
	. با	خوشحالي	ورق	زدم	 را	 »	نشـریه	داخلي	گروه	معمـاري	کلیاس	کویر	
هم	کارهاي	معماري	و	هم	مقاالت	شما	و	همکاران	دیگرتان	را	،	ال	به	الي	
کارهاي	روزانه	پژوهشـکده	،	از	نظر	گذراندم	.	امیـدوارم	این	شـور	و	شـوق	
شـما	 ،	حرکت	 حرفـه	اي	 کار	 کنار	 در	 فرهنگي	 کار	 براي	 ظرفیت	سازي	 و	
را	در	نیل	به	هدف	معمـاري	مطلوب	براي	زندگي	ایراني	که	آرزو	کرده	اید	

تسـریع	نماید	.	«		
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مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر 
آقاي دکتر محمد رضا قانعي 

»	این	نخستین	گام	در	جـهت	معرفي	و	اطـالع	رسـاني	فعـالیت	هاي	
»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	،	طلیعه	راهي	است	که	امیدواریم	گام	
به	گام	در	جهت	اعتالي	هر	چه	بیشتر	معمـاري	اصیل	و	درعین	حال	
نوین	معاصر	،	پیش	برود	و	در	شکل	گیري	معماري	پیراسته	از	خودنمایي	
و	زرق	و	برق	هاي	بازاري	و	تبیین	و	ترویج	معماري	متناسب	با	»	بستر	
اجتماعي	،	فرهنگي	و	تاریخي	«	شکل	دهنده	آن	،	نقشي	بسزا	ایفـا	
بیانگر	 	، شماره	 نخستین	 این	 مطالب	 از	 برخي	 که	 همان	طور	 	. کند	

چنین	هدفي	است	.	«	
شرکت تهران سامان 

آقاي مهندس مجید صادقي 
»	تالش	و	مطرح	نمودن	قدرت	و	توان	طراحان	و	مهندسان	و	مجریان	
مجرب	ایراني	را	به	کلیه	پرسنل	و	کادر	زحمتکش	تبریک	می	گویم	.	«

شرکت صنایع شیمیایي ساوه 
آقاي دکتر غالمحسین دشتي 

»	بدین	وسیله	به	مناسبت	انتشار	نخستین	شماره	نشریه	گروه	معماري	
کلیاس	کویر	تبریکات	صمیمانه	خود	را	تقدیم	نموده	و	آرزوي	موفقیت	

هر	چه	بیشتر	آن	گروه	محترم	را	از	خداوند	متعال	خواهانم	.	«	

انجمن شرکت	های ساختمانی و تأسیساتی استان همدان
آقاي مهندس مهدی درویشی 

»	تالش	آن	گروه	محترم	در	جهت	نشر	فرهنگ	و	ارزش	های	معماری	
ستودنی	است	و	به	نوبت	خود	از	این	اقالم	سترگ	فرهنگی	قدرشناسی	

می	شود	.
و	اما	چند	نکته	شایان	ذکر	است	:

نقش	 جامعه	 به	 فرهنگی	 خدمت	 ضمن	 محترم	 گروه	 آن	 اقدام	 	-
تبلیغات	و	بازاریابی	را	برای	گروه	معماری	کلیاس	را	نیز	بازی	می	کند	

که	این	می	تواند	نشان	از	خالقیت	گردانندگان	این	مجموعه	باشد	.
-	نشریه	تا	حد	زیادی	توانسته	به	اهداف	مطروحه	در	سخن	آغازینش	

نزدیک	شود	.
به	خوبی	صورت	 	، پروژه	های	دفتر	 اجرای	 و	مراحل	 نحـوه	معرفی	 	-

گرفته	است	.
-	در	بخش	معماری	و	صنعت	ساختمان	نیز	دتایل	های	مناسبی	ارائه	

گردیده	است	که	امید	است	در	شماره	های	بعدی	استمرار	یابد	.
گزینه	های	 است	 بهتر	 جهان	 معماری	 بخش	 در	 می	رسد	 نظر	 به	 	-
انتخابی	جهت	معرفی	در	چهارچوب	یک	موضوع	معین	از	پیش	تعیین	
شده	باشد	و	از	پراکندگی	در	این	حیطه	پرهیز	شود	و	در	هر	شماره	

چند	نمونه	در	خصوص	آن	موضوع	مطرح	شود	.	
در	پایان	برای	آن	نشریه	محترم	آرزوی	موفقیت	افزون	تر	می	شود	.	«	
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گروه معماری کلیاس کویر     -     قابلیت	ها ، اندیشه	ها و برنامه	ها
مهدی گرامی

این	 تمرکز	 نمایانگر	 کویر	 کلیاس	 معماري	 گروه	 دفتر	 پروژه	هاي	 بررسي	
	دفتر	بر	پروژه	هاي	زیر	5000	مترمربع	اسـت	.	هرچنـد	پروژه	هاي	بزرگتـر	
شـامل	 ما	 پروژه	هاي	 بیشتر	 	، کرده	ایم	 طراحي	 هم	 مترمربع	 	80000 تا	
اداري	 سـاختمان	هاي	 و	 شهري	 درون	 مسکوني	 مجتمع	های	 	، خـانه	ها	

هستند	.	
طراحي	250000	مترمربع	در	56	پروژه	با	40	کارفرما	»	شخص	حقیقي	
و	حقوقي	«	،	که	31	پروژه	اجرا	شده	و	یا	در	حال	اجرا	است	،	قابلیت	هاي	
شایانی	را	براي	تعامل	با	گروه	هاي	کارفرمایي	،	آغاز	و	انجام	پروژه	و	مسائل	

مربوط	به	ساخت	و	اجرا	در	گروه	کلیاس	کویر	ایجاد	کرده	است	.	
جـوانی	هستند	 انسـانی	 نیروهای	 مـا	 سـرمایه	 بزرگترین	 	، این	ها	 از	 	فراتر	
که	تمامی	استعداد	و	توان	خویش	را	برای	پیشبرد	اهداف	»	گروه	معماری	
	کلیاس	کویر	«	به	کار	می	گیرند	.	این	قابلیت	ها	کمک	مي	کند	تا	بتوانیم	
با	پشتوانه	مباني	فکري	و	نظري	خود	آینده	»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	

را	با	پروژه	هاي	بزرگتر	و	مجموعه	اي	وسیع	تر	از	امروز	رقم	بزنیم	.	
در	»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	به	هر	پروژه	همانند	یک	تمرین	جدید	
حـالي	 در	 را	 خود	 دفتر	 تا	 مي	شـود	 باعث	 برخورد	 این	 	. مي	کنیم	 	نگاه	
	. داراست	 را	 جوان	 دفتر	 یک	 نشاط	 و	 توانایي	ها	 که	 	، بسازیم	 تجربه	 	با	
ایده	ها	 اّمـا	در	 را	حفظ	مي	کنیم	 تمرینات	مباني	فکري	خود	 این	 	ما	در	
و	جزئیات	نسبت	به	آنچه	تا	پیش	از	آن	انجام	داده	ایم	تجدید	نظر	مي	کنیم	.	

بنابراین	هر	پروژه	یک	تمرین	کاماًل	جدید	است	.	

اندیشه
ساخت	 و	 طراحی	 	، اهداف	 	، نظری	 موضوعات	 	، دفتر	 این	 فکري	 	مباني	

را	شامل	می	شود	:	
1 0 مباني نظري	

ما	فلسفه	کاري	خود	را	چنین	بنیان	گذاشته	ایم	که	نظر	قطعي	در	خصوص	
موضوعات	نظري	نداشته	باشیم	.	این	بدان	معنا	نیست	که	نمي	توان	نظر	
قطعي	در	خصوص	مبناي	نظري	معماري	ارائه	کرد	،	بلکه	تفکر	ما	بر	آن	است	
	که	قطعیت	،	امکان	رویارویي	آزاد	با	مباحث	نظري	نوین	را	سلب	می	کند	.	

موضوعاتي	که	بیش	از	هر	چیز	مورد	توجه	ماست	عبارتند	از	:	
الف ( موضوع ماده و معني : 

انکار	میان	ماده	و	معني	 قابل	 رابطه	اي	غیر	 برداشت	ما	چنین	است	که	
	، غیره	 و	 نور	 	، رنگ	 	، بافت	 	، تناسبات	 	، ،	شکل	 بنابراین	 	. است	 	برقرار	
	که	در	حیطه	ماده	و	جسم	اند	در	بطن	خود	داراي	معني	و	جوهره	هستند	
و	از	برداشت	انسان	حاصل	از	تعامل	آنها	با	یکدیگر	و	با	محیط	پیرامون	
هر	لحظه	معنایي	جدید	متولد	مي	شود	.	پرداختن	به	این	موضوع	،	ما	را	
در	خلق	صورت	هاي	تمثیلي	و	نیز	ایجاد	احساس	خوشایندي	از	محصول	

معماري	یاري	مي	کند	.	
ب ( فرم ، معیار ارزیابي محصول معماري :

از	دیدگاه	ما	فرم	فراتر	از	شکل	است	و	در	واقع	جوهره	اصلي	زبان	معماري	
	است	.	فرم	مورد	نظر	چیزي	شبیه	به	ایده	شکل	یافته	است	که	از	ترکیب	
نور	 و	 رنگ	 	، بافت	 	، جنس	 	، ابعاد	 	، 	) 	shape 	( شکل	 میان	 روابط	 	و	

در	تعامل	با	عملکرد	،	فضا	و	انسان	بدست	مي	آید	.	
	،	)	function	(	عمـلکرد	با	رابـطه	در	فرم	تحلیل	و	ارزیابي	با	بنابراین
چگونگي	 مي	توانیم	 	) 	space 	( فضا	 	 و	 	) 	performance 	( کارایي	

محصول	معماري	طراحي	شده	خود	را		ارزیابي	کنیم	.		



27

2 0 جستجو و تعیین هدف 
مرور	کنیم	در	جستجوی	چه	چیزی	هستیم	 دائماً	 است	که	 مهــم	 	این	
،	و	این	اهداف	را	مطابق	شرایط	به	روز	 و	چه	اهدافی	را	دنبال	می	کنیم	
کنیم	.	ما	فکر	مي	کنیم	الزم	است	به	معماري	فراتر	از	سبک	و	زبان	ابتدایي	
	نگریسته	شود	.	در	محصول	معماري	نیازهاي	جدي	و	اساسي	وجود	دارد	
بر	این	 ما	 تالش	 سال	ها	 این	 در	 	. است	 مهم	 بسیار	 آنها	 به	 پرداختن	 که	
ایراني	 زندگي	 براي	 را	 آسایش	 و	 خوشایندی	 موضوع	 که	 	بوده	است	
در	پروژه	هاي	خود	دنبال	کنیم	،	بنابراین	همواره	توجه	ما	نسبت	به	چگونگي	
،	تردد	و	غیره	دقیق	بوده	است	 ،	تفریح	 ایراني	در	سکونت	،	کار	 	زندگي	
رسیدن	 براي	 	. باشیم	 داشـته	 آنها	 از	 درستي	 تحـلیل	 مي	کنیم	 	و	سعي	
به	موضوع	خوشـایندی	و	آسایش	تکنیک	هاي	طراحي	خـود	را	در	خصـوص	

3	مؤلفه	زیر	توسعه	مي	دهیم	.
 » performance « الف ( کارایي

این	 	. باشند	 داشته	 کارکرد	درستي	 است	که	ساختمان	هایمان	 این	مهم	
آنها	 ارتباط	درست	 و	 تأسیسات	 و	 ،	سازه	 معماري	 مؤلفه	هاي	 به	 موضوع	
با	یکدیگر	باز	مي	گردد	.	ما	ارتباط	درست	را	این	گونه	تعریف	مي	کنیم	که	
معماري	در	حد	امکان	واجد	مؤلفه									هاي	دیگر	باشد	.	تأسیسات	و	سازه	جزئي	
از	معماري	باشند	و	طرح	معماري	،	مسائلي	نظیر	ایستایي	،	مقاومت	،	تهویه	
،	روشنایي	و	غیره	را	در	بر	داشته	باشد	،	ضمن	آنکه	ضروري	است	هر	یک	از	
مؤلفه	ها	مستقاًل	کارایي	الزم	را	داشته	باشند	.	به	این	معني	که	در	طراحي	
	، به	زیبایی	شناسی	،	آسـایش	 تمامي	مؤلفه	ها	الزم	است	مسائل	مربوط	
	انرژي	،	ایمني	و	امنیت	،	دوام	،	مسائل	زیست	محیطي	،	بهره	وري	،	راه	اندازي	

و	نگهداری	،	اقتصاد	و	هزینه	را	در	نظر	داشت	.	
ب ( بهبود کیفیت و اصالح شیوه زندگي 

آنکه	 شرط	 به	 کند	 کمک	 زندگي	 کیفیت	 بهبود	 به	 مي	تواند	 معماري	
پاسخگوي	نیازهاي	زندگي	امروز	باشد	.	فراهم	آوردن	فضاهایي	با	تعاریف	
	جدید	مي	تواند	نحوه	زندگي	را	تغییر	دهد	و	به	مرور	به	صورت	یک	نیاز	
	در	زندگي	ایراني	تعریف	شود	.	از	آنجا	که	شرط	استمرار	تمدن	و	حرکت	
به	سمت	تمدن	پیشرفته	ایجاد	نیاز	جدید	است	،	بنابراین	ما	سعي	مي	کنیم	
این	دست	 از	 تعاریفي	 آن	 مقیاس	 و	 کاربري	 به	 وابسته	 	، پروژه	 هر	 براي	

داشته	باشیم	.	
پ ( ماندگاري 

	در	جستجوي	این	موضوع	هستیم	که	بتوانیم	بناهایي	ماندگار	طراحي	کنیم	.	
ما	به	دنبال	تقلید	از	معماري	گذشته	و	بناهاي	تاریخي	خود	نیستیم	،	اّما	
مهم	است	که	بدانیم	چه	چیزي	آنها	را	همچنان	خوشایند	و	لذت	بخش	نگاه	

داشته	است	.	در	این	مسیر	توجه	به	دو	موضوع	را	بسیار	مهم	مي	دانیم	:	

موضوع اّول : توجه	به	مسائل	فرهنگي	جامعه	نظیر	بینش	،	نحوه	زندگي	،	
روابط	اجتماعي	و	سطح	سلیقه	،	توجه	به	الیه	هاي	عمیق	فرهنگي	از	طریق	
امروز	و	روابط	 	بازخواني	معماري	گذشته	ضروري	است	.	شناخت	جامعه	
آن	کمک	مي	کند	تا	طراحي	هاي	ما	کارایي	الزم	را	پیدا	کند	،	ضمن	اینکه	
پرداختن	به	سلیقه	مبتني	بر	اصالت	بسیار	مهم	است	.	اصالت	،	به	معني	
توجه	به	جوهره	هر	چیزي	.	ما	فکر	مي	کنیم	به	معماري	باید	فراتر	از	مد	
نگاه	شود	و	الزم	است	به	جامعه	و	کارفرمایان	خود	کمک	کنیم	تا	سطح	

سلیقه	خود	را	ارتقاء	دهند	.	
موضوع دّوم : تکنیک	طراحي	در	انتخاب	و	به	کارگیري	درست	مصالح	
	اسـت	.	باید	مصـالح	و	ویژگي	هاي	آن	،	همین	طور	محیطي	که	مصـالح	

در	آن	به	کار	مي	رود	و	چگونگي	بکارگیري	مصالح	را	بشناسیم	.		

3 0 طراحي 
نقطه	آغاز	طراحي	براي	دفتر	ما	به	فهم	درست	پروژه	باز	مي	گردد	.	

ما	این	فهم	را	براي	موضاعاتي	که	قباًل	تجربه	آن	را	داشته	ایم	در	دو	قسمت	
او	،	و	نیز	شناخت	محیط	 با	درخواست	هاي	 با	کارفرما	و	آشنایي	 	گفتگو	
	و	مشخصه	هاي	زمین	طراحي	،	دقیق	مي	کنیم	و	براي	موضوعات	جدید	،	
	، البته	مطالعه	ای	هدفمند	 	. اضافه	مي	شود	 به	آن	 	مطالعات	کتابخانه	اي	
مربوط	 یکی	 	، شود	 می	 انجام	 وجه	 چند	 در	 ما	 ای	 کتابخانه	 	مطالعه	
آثار	 کنیم	 می	 سعی	 اینکه	 دیگر	 	. است	 طرح	 موضوع	 استانداردهای	 به	
معماری	 کارهای	 بخش	 الهام	 حرفه	 و	 آموزش	 در	طول	 که	 را	 معمارانی	
ما	بوده	اند	و	نیز	دیگر	معماران	را	بررسی	کنیم	و	ببینیم	راهکارهای	این	
معماران	برای	حل	موضوع	چگونه	بوده	است	.	همیشه	در	این	نوع	بررسی	
ها	آموزش	های	ارزشمندی	نهفته	است	،	البته	با	دسترس	بودن	ارتباطات	
مجازی	متنوع	مشاهده	ایده	های	طراحی	گوناگون	نیز	غیرقابل	انکار	است	

و	وجه	دیگری	از	مطالعات	را	شامل	می	شود	.
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براي	همکاران	 را	که	در	ذهن	مي	پروراند	 ایده	هایي	 طراح	سعي	مي	کند	
توصیف	کند	.	این	توصیف	هم	کالمي	است	و	هم	ترسیمي	،	درعین	حال	
اجازه	داده	می	شود		همکاران	طراحي	نیز	ایده	خود	را	در	موضوع	پرورش	
به	مهندسي	 ما	سعي	مي	کنیم	در	مسیر	طراحي	مسائل	مربوط	 	. دهند	
موضوع	را	به	طور	مداوم	در	نظر	داشته	باشیم	و	همواره	تصور	و	ترسیمي	
از	مسائل	سازه	اي	،	تأسیسات	و	نیز	ابعاد	و	اندازه	هاي	حداقلي	را	داریم	.

ما	به	ساخت	ماکت	نمي	پردازیم	اّما	از	ابتدا	طراحي	را	سه	بعدي	دنبال	کرده	
و	همینطور	کار	را	از	زوایاي	دید	انساني	بررسي	مي	کنیم	،	و	به	این	موضوع	
توجه	داریم	که	از	تصاویر	سه	بعدی	غیر	واقعی	و	گمراه	کننده	جلوگیری	

شود	.	این	مسیریست	که	ما	در	عینیت	بخشیدن	به	ایده	ها	داریم	.

اینکه	در	مجموع	ایده	چگونه	شکل	مي	گیرد	قابل	توصیف	نیست	،	اّما	به	هر	حال	
طرح	هاي	ما	برخاسته	از	زمین	پروژه	است	و	توجه	مي	کنیم	به	اینکه	:

•   پروژه		در	چه	بستري	طراحي	مي	شود	؟	
•   چگونه	مي	توانیم	از	امکانات	زمین	براي	حل	پروژه	استفاده	کنیم	؟	

•   چه	فضاهاي	جدیدي	مي	توانیم	خلق	کنیم	؟	

•   چه	ویژگی	های	شاخصی	برای	پروژه	می	توانیم	داشته	باشیم	؟

•   نسبت	به	پروژه	هاي	قبلي	چگونه	مي	توانیم	نوآوري	داشته	باشیم	؟
هنگامي	که	به	طرح	عینیت	مي	دهیم	دائماً	موضوع	را	از	همه	ابعاد	بررسي	
مسائل	 	، مباني	تئوري	 	، کارفرما	 خواسته	هاي	 نظیر	 ابعادي	 	. مي	کنیم	
عملکردي	،	سـاخت	و	هزینه	،	این	براي	مـا	مهم	است	که	طرح	از	هر	نظر	

قابل	اجرا	باشد	البته	باید	خاطر	نشان	کرد	در	مرحله	ساخت	،	طرح	به	دلیل	
بررسي	 با	 را	 طراحي	 مسیر	 ما	 	. مي	یابد	 تنزل	 فن	آوري	 	محدودیت	هاي	

و	دریافت	بازخوردها	و	تأثیر	آن	در	طرح	ادامه	مي	دهیم	.
این	مسیر	تا	جایي	ادامه	پیدا	مي	کند	که	با	توجه	به	زمان	به	این	نتیجه	

برسیم	که	طرح	در	بهترین	شرایط	خود	قرار	دارد	.	
ویژگي	هاي	اصلي	طرح	هاي	ما	درک	یکپارچه	فضا	توسط	بیننده	و	حداقل	
	. داریم	 زندگي	 راحتي	 به	 ویژه	اي	 توجه	 ما	 	، است	 پالن	 در	 	پیچیدگي	
در	بیشتر	طرح	هاي	ما	نمـودهاي	بیروني	به	داخل	راه	یافـته	اند	و	رابطه	

ملموسي	میان	درون	و	بیرون	پروژه	برقرار	است	.

4 0 ساخت 
موضـوع	مهم	دیگري	که	ما	دنبال	مي	کنیم	موضوع	ساخت	است	،	مـا	به	دنبال	
دو	موضوع	اساسي	در	ساخت	هستیم	یکي	پیدا	کردن	راهکارهایي	برای	این	که	
	طرح	ما	در	دوره	ساخت	تنزل	پیدا	نکند	،	و	موضوع	دیگر	مسائل	انساني	

و	زیست	محیطي	در	دوران	ساخت	است	.
ما	به	دلیل	مسئولیت	مستقیمي	که	در	ساخت	بسیاري	از	پروژه	هاي	خود	داریم	
وظیفه	خود	مي	دانیم	که	دانش	و	ایده	هاي	خود	را	براي	موضوعاتي	نظیر	ایمني	،	

امنیت	،	آسایش	کارگري	و	مسائل	زیست	محیطي	کارگاه	توسعه	دهیم	.	
به	این	سمت	 هر	دو	موضوع	مورد	نظر	)	کیفیت	ساخت	،	کیفیت	کارگاه	(	ما	را	
هدایت	می	کند	که	کارگاه	ساختمانی	بیش	از	آنکه	کارگاه	ساخت	باشد	،	کارگاه	
	نصـب	قطعاتی	باشد	که	در	خـارج	از	کارگاه	سـاخته	شده	اند	.	بنابراین	،	

به	دنبال	این	هستیم	که	ابعاد	مهندسی	را	در	طراحی	خود	تقویت	کنیم	.

تادائو	آندو

اندیشه	ها	و	آثار	این	معماران	،	الهام	بخش	کارهای	معماری	ما	بوده	است	.

ماریو	بوتا لویی	کان
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آینده
پرسش	 چند	 با	 ما	 	، است	 امروز	 دغدغه	های	 اساس	 بر	 آینده	 برنامه	های	

اساسی	روبرو	هستیم	:
1.	چگونه	می	توانیم	اندیشه	های	خود	را	در	قالب	محصوالت	عینیت	یافته	

در	ابعاد	و	مقیاس	های	گوناگون	توسعه	دهیم	.	به	این	معنی	که	:
•  معماری	مورد	نظر	ما	،	چگونه	می	تواند	در	شهرها	و	کشورهای	مختلف	

عینیت	پیدا	کند	؟
• چگونه	می	توانیم	اندیشه	های	خود	را	در	مقیاس	های	بزرگتری	به	محصول	

معماری	تبدیل	کنیم	؟
2.	به	عنوان	یک	شرکت	معماری	ایرانی	،	چگونه	می	توانیم	نقش	اجتماعی	
خود	را	برای	ارتقاء	حرفه	معماری	و	ارتقاء	کیفیت	ساختمان	ها	در	ایران	

توسعه	دهیم	.

.

3.	ما	به	پایداری	و	توسعه	کمی	و	کیفی	دفتر	خود	می	اندیشیم	،	بنابراین	:
•  چگونه	می	توانیم	سرمایه	های	انسانی	خود	را	حفظ	کنیم	و	ارتقاء	دهیم	؟

•  چگونه	می	توانیم	نیروهای	نخبه	در	زمینه	های	گوناگون	را	در	مجموعه			

خود	اضافه	کنیم	؟
و	روش	های	 اندیشه	ها	 انحصار	 در	 که	 داشت	 دفتری	 چگونه	می	توان	   •

معمار	اصلی	آن	نباشد	؟
با توجه به آنچه مطرح شد برنامه ها و اقداماتی را پیش رو داریم :

1	.	توسعه	سایت	برای	برقراری	ارتباطات	گسترده	.
معماری	 گروه	 مهندسی	 اطالعات	 مرجع	 به	 کلیاس	 نشریه	 تبدیل	 	. 	2

کلیاس	کویر	.
مدیریت	 و	 معماری	 گوناگون	 موضوعات	 با	 کنفرانس	هایی	 برگزاری	 	. 	3

صنعت	ساختمان	.

4	.		برگزاری	دوره	های	آموزش	معماری	برای	کودکان	.
و	صنعت	ساختمان	 معماری	 با	 مرتبط	 نمایشگاه	های	 در	 مشارکت	 	 	. 	5

داخلی	و	خارجی	.
به	عنوان	شعبه	دفتر	مرکزی	»	گروه	معماری	 .	تأسیس	دفاتر	استانی	 	6

کلیاس	کویر	«	.
معماری	 گروه	 در	 گوناگون	 بخش	های	 در	 همکاران	 مؤثر	 مشارکت	 	. 	7

کلیاس	کویر	از	طریق	اعطای	سهام	شرکت	.
8	.		تأسیس	دفاتر	سازه	و	تأسیسات	درون	گروه	معماری	کلیاس	کویر	.
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طراحی ساختمان	های پایدار و سبز با آجر بنایی
گروه معماری کلیاس کویر - ترجمه و تدوین : منا مهری

ی 
ار

مـ
مع

پیش	گفتار :
جانبه	 همه	 طراحی	 برای	 معماری	 در	 بنایی	 آجر	 نقش	 به	 نوشتار،	 این	
ساختمان	های	پایدار	می	پردازد	.	همچنین	مطالبی	پیرامون	شیوه	های	پایدار	

مورد	استفاده	در	ساخت	آجر	در	اختیار	خوانندگان	قرار	می	دهد	.
اهداف	یادگیری	:

1.			درک	پایداری	برای	استفاده	در	طراحی	ساختمان
2.			شناخت	راهبردهای	طراحی	سازگار	با	محیط	زیست	با	استفاده	از	آجر

3.			شناخت	شیوه	های	پایدار	مورد	استفاده	در	ساخت	آجر
مؤسسه	ملی	علوم	ساختمان	که	»	راهنمای	طراحی	همه	جانبه	ساختمان	«	
را	بسط	داده	است	،	فرایند	طراحی	همه	جانبه	ساختمان	را	این	چنین	مورد	

بحث	قرار	می	دهد	:		
گروه	 که	 است	 آن	 نیازمند	 عمل	 در	 	» ساختمان	 جانبه	 همه	 طراحی	 	«
با	هم	 طراحی	و	تمامی	ذینفعان	در	مراحل	پروژه	در	یک	فرآیند	گروهی	
همکاری	کرده	و	طرح	را	از	نظر	هزینه	،	کیفیت	زندگی	،	انعطاف	پذیری	
	، و	خالقیت	 بهره	وری	 	، زیست	محیطی	 کلی	 اثرات	 	، کارایی	 	، آینده	 در	
ارزیابی	کنند	.	فرآیند	»	طراحی	همه	جانبه	ساختمان	«	برگرفته	از	دانایی	
تعیین	 و	 است	 پروژه	 زندگی	 سراسر	چرخه	 در	 ذینفعان	 تمامی	 بینش	 و	
نیازهای	ساختمان	از	مرحله	برنامه	ریزی	تا	طراحی	،	سـاخت	،	بهره	برداری	

و	نگهـداری	را	شـامل	می	شود	«	.

طراحی ساختمان پایدار چیست؟
موضوع	طراحی	ساختمان	پایدار	،	ایجاد	ساختمان	هایی	با	کارایی	باال	است	
که	بدون	به	خطر	انداختن	توانایی	نسل	های	آینده	برای	رفع	نیازهای	خود	،	
پاسخگوی	نیازهای	امروز	باشد	.	ساختمان	های	پایدار	برای	استفاده	کارآمد	
از	منابع	موجود	و	در	دسترس	طراحی	می	شوند	و	به	روشی	منطقی	اثرات	
زیست	محیطی	،	اجتماعی	و	اقتصادی	را	متعادل	می	کنند	.	یک	ساختمان	
باال	 کارایی	 با	 ساختمان	های	 مفهوم	 از	 وسیعی	 جنبه	های	 باید	 	پایدار	
را	مد	نظر	قرار	دهد	.	اهداف	طراحی	ساختمان	پایدار	با	کارایی	باال	،	قابلیت	
دسترسی	،	زیبایی	شناسی	،	هزینه	کم	،	عملکرد	،	دوام	،	بهره	وری	از	سطح	

اشغال	،	امنیت	،	ایمنی	و	عملکرد	زیست	محیطی	را	شامل	می	شود	.
طراحی پایدار و سیستم	های رتبه بندی ساختمان

ارزیابی	 به	 کمک	 برای	 ساختمان	 رتبه	بندی	 سیستم	های	 از	 تعدادی	
ویژگی	های	پایدار	طراحی	ساختمان	و	ساخت	و	ساز	بسط	یافته	اند	.	بیشتر	
پایدار	 طراحی	 زیست	محیطی	 جنبه	های	 بر	 رتبه	بندی	 این	سیستم	های	
بر	پنج	دسته	گسترده	مصرف	انرژی	،	مصرف	آب	،	اثرات	سایت	،	کاربرد	
مواد	و	محیط	داخلی	تمرکز	کرده	اند	.	درحالی	که	اهداف	زیست	محیطی	
فقط	یکی	از	جنبه	های	سه	گانه	طراحی	پایدار	را	شـامل	می	شود	.	اهداف	
»	اقتصادی	«	و	»	اجتماعی	«	نیز	به	همان	نسبت	مهم	هستند	.	بنـابراین		،	
الزم	است	ساختمان	های	پایدار	در	مفهومی	گسترده	تر	از	سیستم	رتبه	بندی	

محیطی	ارزیابی	شود	.
عناصر طراحی پایدار

هر	سـاختمان	پایدار	منحصـر	به	فرد	است	و	به	طور	خاص	برای	سـایت	و	
نیازهای	استفاده	کنندگان	خود	طراحی	و	برنامه	ریزی	می	شود	.	با	وجود	
مؤلفه	های	 به	 باید	 باال	 کارایی	 با	 پایدار	 ساختمان	های	 طراحی	 در	 این	

رو	به	رو	توجه	شود	:
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•   آسایش	حرارتی
•   تجزیه	و	تحلیل	انرژی
•   انرژی	های	تجدید	پذیر

•   بهره	وری	آب
•   ایمنی	و	امنیت	

•   روشنایی	روز
•   راه	اندازی

•   ارجحیت	مواد	و	محصوالت	از	لحاظ	زیست	محیطی
•   دوام

•   استفاده	کارآمد	از	مواد
•   کارایی	باالی	تهویه	مطبوع

•   کارایی	باالی	روشنایی	الکتریکی
•   تجزیه	و	تحلیل	هزینه	چرخه	زندگی	پروژه

•   آسایش	صوتی
•   کیفیت	برتر	هوای	داخلی

•   آسایش	بصری

		آجر	در	طراحی		سازگار	با	محیط	زیست

دادسرای	ایاالت	متحده	آلفرد		ای.	ارج	-	دنور	.
نمونه	ای	از	یک	ساختمان	عمومی	پایدار

آجر	،	مصالحی	با	دوام	است	که	به	خوبی	با	نیازهای	زیبایی	شناسی	و	عملکردی	یک	دادگاه	متناسب	است.

طراحی پایدار با استفاده از آجر
مصالح	 و	 مواد	 انتخاب	 در	 زیادی	 اثر	 پایدار	 طراحی	 اهداف	 از	 بسیاری	
ساختمانی	ندارند	.	اّما	در	عوض	سیستم	های	ساختمانی	نظیر	لوله	کشی	،	
روشنایی	و	تهویه	هوا	و	غیره	نیاز	به	توجه	بیشتری	دارند	.	با	این	حال	تنوع	
و	دوام	آجر	باعث	می	شود	کاربرد	آن	به	عنوان	یکی	از	عوامل	متعدد	طراحی	

پایدار	،	تسهیل	شود	.
برنامه	ریزی پاسخگوی شرایط سایت از نظر زیست محیطی

شامل	 	، زیست	محیطی	 شرایط	 به	 پاسخگویی	 برای	 سایت	 برنامه	ریزی	
توجه	به	انتخاب	سایت	،	موانع	سایت	،	مدیریت	آب	های	سطحی	و	تأثیر	
برای	 مناسبی	 روش	 بنایی	 آجر	 از	 استفاده	 	. است	 اطراف	 ساختمان	های	
لحاظ	 از	 سایت	 پاسخگوی	 برنامه	ریزی	 مختلف	 عوامل	 به	 دستیابی	

زیست	محیطی	است	.
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امکان	استفاده	مجدد	از	ساختمان	های	موجود	آجری	:	
اولین	گام	در	برنامه	ریزی	سایت	،	انتخاب	محل	ساختمان	است	.	استفاده	مجدد	
و	یا	بازسازی	ساختمان	های	موجود	در	مقایسه	با	ساخت	و	سازهای	جدید	
منجر	به	کاهش	قابل	توجه	اثرات	زیست	محیطی	می	شود	.	ساختمان	های	
آجری	اغلب	به	دلیل	زیبایی	و	دوام	آجرکاری	،	برای	استفاده	مجدد	حفظ	
می	شوند	.	در	اکثر	موارد	،	ساختمان	های	آجری	باربر	به	طور	کامل	مورد	
استفاده	مجدد	قرار	می	گیرند	.	ساختمان	های	آجری	باربر	تاریخی	از	جرم	
حرارتی	ذاتی	آجر	برای	فراهم	کردن	آسایش	حرارتی	ساکنان	بهره		می	برند	
و	در	مواقعی	که	سازه	بنا	دیوارهای	آجری	باربر	نباشد	و	یا	یک	ساختار	
جدید	ساخته	شده	باشد	،	نمای	آجری	ساختمان	قدیمی	حفظ	می	شود	.	
بنابراین	استفاده	از	آجر	در	ساخت	و	ساز	جدید	به	صورت	منطقی	،	امکان	

استفاده	مجدد	از	بنا	را	در	آینده	فراهم	می	کند	.	
نقش	روسازی	ها	و	آجر	فرش	های	نفوذپذیر	در	کاهش	آب	های	سطحی	:	

آب	های	 صحیح	 مدیریت	 با	 آب	 طبیعی	 جریان	 در	 اختالل	 و	 آلودگی	
سطحی	و	افزایش	پاالیش	سایت	و	حذف	آالینده	ها	،	کاهش	می	یابد	.

برای	 استراتژی	 یک	 انعطاف	پذیر	 آجری	 روسازی	 و	 نفوذپذیر	 آجر	فرش	
	. می	آید	 به	شمار	 محل	 در	 فاضالب	 دفع	 کیفیت	 بهبود	 و	 مقدار	 کاهش	
حدود	 در	 	، کرده	اند	 استفاده	 رسی	 آجر	فرش	های	 از	 که	 روسازی	هایی	
10درصد	بیشتر	از	یک	بسترسازی	متراکم	سنگدانه	ای	فاضالب	آب	های	
سطحی	را	کاهش	می	دهد	.	در	این	موارد	از	سنگدانه	های	نفوذ	پذیر	زیر	

آجر	فرش	برای	دفع	آب	های	سطحی	استفاده	می	شود	.
	) 	Heat Island Effect 	( گرمایی	 جزایر	 اثر	 آجر	فرش	 روشن	 	رنگ	

را	کاهش	می	دهد	:	
محیط	 بر	 اثراتی	 شهری	 مناطق	 در	 خصوص	 به	 ساختمانی	 پروژه	های	
اثر	 کاهش	 به	 روشن	 رنگ	 با	 مصالح	 از	 استفاده	 	. دارند	 خود	 اطراف	
می	شود	 ایجاد	 زمـانی	 گرمایی	 جزیره	 	. می	کند	 کمک	 گرمایی	 	جزایر	
که	سـطوح	تیره	به	ویژه	در	مناطق	شهری	؛	گرما	را	برای	یک	دوره	طوالنی	
مدت	حفظ	می	کنند	.	به	طور	کلی	سطوح	با	شاخص	انعکاس	خورشیدی	
برای	کاهش	 	، 	) 	Solar Reflectance Index : SRI 	( حداقل	29	
قابل	توجه	میزان	حرارت	،	مورد	قبول	واقع	می	شوند	.	آجر	فرش	با	رنگ	
روشن	که	این	شرایط	را	دارد	معموالً	قهوه	ای	مایل	به	زرد	روشن	یا	کرم	
	) Vegetated	(	گیاه	از	پوشیده	های	سقف	روی	بر	تواند	می	و	است	رنگ
در	مسیرهای	دسترسی	یا	بر	روی	پیاده		روهای	بدون	سقف	به	عنوان	یک	

استراتژی	در	تقلیل	این	اثر	حرارتی	استفاده	شود	.

آجر	یکی	از	با	دوام	ترین	مصالح	در	دسترس	و	با	هزینه	اندک	حفظ	و	نگهداری	
و	متناسب	با	ساختمان	یک	دادگاه	است	.

Alfred A. Arraj United States Courthouse — Denver, CO
Architectural Firms:
HOK (Design Architect)
Anderson Mason Dale (Architect of Record)
Principal:
Bob Schwartz, AIA, LEED AP
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بهره وری انرژی پوسته ساختمان   
آسایش حرارتی و تجزیه و تحلیل انرژی

یک	بخش	کلیدی	در	طراحی	ساختمان	پایدار	پوشش	ساختمانی	با	بهره	وری	
متعددی	 مزایای	 انرژی	 لحاظ	 از	 بنایی	 آجر	 حرارتی	 جرم	 	. است	 	انرژی	
اعتدال	 	، گرمایش	 و	 سرمایش	 بار	 اوج	 کاهش	 شامل	 که	 دارد	 دنبال	 به	
نوسانات	درجه	حرارت	محیط	داخلی	)	بهبود	آسایش	حرارتی	(	و	پتانسیل	
	. می	شود	 	) مطبوع	 تهویه	 	( گرمایش	 و	 سرمایش	 سیستم	 ابعاد	 	کاهش	
اثر	جرم	حرارتی	آجر	روکار	بسیار	بیشتر	از	زمانی	است	که	آجر	در	فضای	

داخلی	ساختمان	به	صورت	اکسپوز	به	کار	می	رود	.	
تجزیه	و	تحلیل	انرژی	و	استفاده	از	نرم	افزارهای	شبیه	سازی	برای	محاسبه	
دقیق	اثرات	جرم	حرارتی	مصالح	بنایی	،		ضروری	است	و	نرم	افزارهای	
Energy Plus	و	یا	BLAST	برای	تجزیه	و	تحلیل	ساختمان	با	مصالح	

بنایی	مناسب	تر	است	.	
با	کارایی	 از	دیوار	آجری	 نمونه	دیگری	 	، دیوار	پوششی	محافظ	رطوبت	
از	 از	طریق	کاهش	حرکت	هوا	 .	دیوار	پوششی	محافظ	رطوبت	 باالست	

میان	پوشش	ساختمان	کارایی	حرارتی	باالتری	فراهم	می	آورد	.
	، است	 ساختمان	 معضالت	 متداول	ترین	 از	 که	 رطوبت	 نفوذ	 از	 به	عالوه	
جلوگیری	می	کند	.	دیوار	پوششی	محافظ	رطوبت	بر	اساس	قانون	برابری	
فشار	،	نفوذ	باران	را	به	حداقل	می	رساند	.	برای	برابر	کردن	فشار	در	دو	
طرف	دیوار	پوششی	محافظ	رطوبت	،	گشودگی	هایی	در	مصالح	آجر	تعبیه	
می	کنند	تا	فشار	یکسانی	در	فضای	خالی	پشت	آجر	نمای	خارجی	ایجاد	

شود	و	در	نتیجه		نفوذ	باران	به	حداقل	می	رسد	.	
انرژی	های تجدید	پذیر

به	طور	 سـاختمان	 طراحی	 در	 تجـدید	پذیر	 انرژی	 منـابع	 به	کارگیری	
بهره	برداری	 طول	 در	 را	 فسیلی	 سوخت	های	 به	 وابستگی	 	قابل	توجهی	
از	ساختمان	کاهش	می	دهد	.	انرژی	غیرفـعال	خورشیدی	یکی	از	منابع	
رایگان	است	و	آجر	بنایی	یکی	از	استراتژی	های	متعدد	طراحی	خورشیدی	

منفعل	به	شمار	می	آید	.
ایمنی و امنیت 

آتش	 برابر	 در	 مقاوم	سازی	 با	 را	 ساکنان	 ایمنی	 و	 سالمت	 بنایی	 	آجر	
	. می	دهد	 افزایش	 	، باد	 شده	 تحمل	 بار	 و	 ضربه	 برابر	 در	 مقاومت	 و	

عالوه	بر	این	دوام	آجر	بنایی	دست	آوردهای	بلند	مدتی	به	دنبال	دارد	.

شکل	1	-	نوعی	روسازی	نفوذ	پذیر

بند	پهن	با	اندود	نفوذ	پذیر
بستر	موزاییک	سازی	نفوذپذیر

نفوذ	در	کفسازی

تراوش	و	نفوذ	در	خاک

بستر	نفوذ	پذیر

Geotextile

لوله	زهکشی	سوراخ	شده	برای	دفع	آب	در	بسترهای	نفوذ	ناپذیر

کفسازی	رسی

ریزش

زیرسازی	نفوذ	پذیر
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مواد و محصوالت برتر ) مرجح ( از نظر زیست محیطی و دوام
،	هرچند	 و	محصوالت	ساختمانی	 مصالح	 زیست	محیطی	 اثرات	 به	 توجه	
نظر	 در	 محصول	 انتخاب	 برای	 که	 است	 معیاری	 چندین	 از	 یکی	 تنها	
گرفته	می	شود	،	از	عوامل	مهم	در	طراحی	پایدار	است	.	مواد	باید		در	سرتاسر	
چرخه	زندگی	خود	ارزیابی	شوند	،	از	استخراج	مواد	خام	تا	پایان	عمر	مفید	
.	ارزیابی	چرخه	زندگی	مواد	و	محصوالت	ساختمانی	باید	ارزیابی	دقیق	عمر	

کارکرد	محصول	را	شامل	شود	.
عمر	مفید	آجر	بنایی	شده	بیش	از	100	سال	است	.	هرچند	آجر	عمری	
محصوالتی	 سایر	 	، دارد	 مناسبی	 زیست	محیطی	 اثرات	 و	 	طوالنی	تر	
که	با	آجر	استفاده	می	شوند	ممکن	است	به	طور	قابل	توجهی	طول	عمر	
کوتاه	تری	داشته	باشند	.	تشخیص	این	تفاوت	ها	در	طراحی	و	جزییات	یک	

ساختمان	بسیار	مهم	است	.
	. می	کند	 تولید	 زباله	 توجهی	 قابل	 مقدار	 ساختمان	 ساز	 و	 ساخت	
ماهیت	مدوالر	و	کوچکی	ابعاد	آجر	به	همراه	طراحی	و	جزییات	دقیق	،	
به	طور	کامل	مانع	از	ایجاد	زباله	در	محل	ساخت	و	ساز	می	شود	.	عالوه		بر	این	
ضایعات	آجر	به	راحتی	خرد	شده	و	برای	بازیافت	مجدد	و	پرهیز	از	دفن	آن	
مورد	استفاده	قرار	می	گیرد	.	همچنین	بسته	بندی	آجر	بسیار	ناچیز	است	و	به	

سهولت	بازیافت	می	شود	.
	استفاده	از	مصالح	قابل	بازیافت		اثرات	زیست	محیطی	محصوالت	جدید	
را	کاهش	می	دهد	.	آجر	قابل	بازیافت		است	و	به	ویژه	بلوک	های	شن	و	ماسه	ای		،	
	کارآمدی	الزم	برای	استفاده	مجدد	را	دارد	.	فهرست	بیشتر	محصوالتی	
بخشی	 که	 هستند	 مصالحی	 دارند	 ارجحیت	 محیطی	 زیست	 نظر	 از	 	که	
از	آن	مصالح	بازیافت	شده	باشد	.	چراکه	کاربرد	مواد	بازیافت	شده	اثرات		

زیان	بار	زیست	محیطی	را	کاهش	می	دهد	.	
مواد	بازیافت	شده	می	توانند	بعد	از	منابع	مصرف	کننده	و	یا	بعد	از	منابع	
می	تواند	 بنایی	 آجر	 	. شوند	 تولید	 	) مصرف	کننده	 از	 قبل	 	( صنعتی	
.	قطعات	آجر	ممکن	 باشد	 بازیافت	شده	 از	محصوالت	 بسیاری	 محتوی	
.	مالت	 باشند	 اره	و	منگنز	 بازیافت	شده	مانند	خاک	 	است	ترکیب	مواد	
آتشفشانی	 خاکستر	 نظیر	 شده	 بازیافت	 مواد	 شامل	 می	توانند	 دوغاب	 و	
باشد	.	فوالد	مورد	استفاده	در	آجر	بنایی	فوالدگذاری	شده	حاوی	مقدار	

زیادی	مواد	بازیافت	شده	است	.
	می	توان	با	انتخاب	مواد	از	منابع	منطقه	ای	و	محلی	اثرات	زیست	محیطی	ناشی	
از	حمل	و	نقل	مواد	را	کاهش	داد	.	آجر	اغلب	با	موادی	ساخته	می	شود	که	
نزدیک	به	100درصد	آنها	در	فاصله	چند	مایلی	کارخانه	تولید	کننده	به	دست	

می	آید	.	

دبیرستان	لنگستون	– آرلینگتون
BeeryRio	داخلی	طراحی	و	معماری	گروه	معمار:
REFP LEED	-	AP AIA	،	براون	بیل	:	مدیر

دبیرستان	لنگستون	به	جای	یک	مدرسه	ابتدایی	موجود	در	آرلینگتون	ویرجینیا	ساخته	شده	است	.	
ساختمان	آجری	موجود	مدرسه	تخریب	شد	و	83	درصد	از	ساختمان	بازیافت	شد	.	استان	،	آجر	
باقی	مانده	را	گرفته	و	برای	کاربردهای	سازه	ای	در	شکستگی	های	اصلی	حفاری	های	آبی	خرد	کرد	.

پایدار	 نباشد	 دوام	 با	 ساختمان	 یک	 که	 صورتی	 در	 	: باال	 ماندگاری	 و	 دوام	 خاطر	 به	 آجر	 انتخاب	
نخواهد	بود	.

دید	 از	 مهم	 و	 عامل	رضایت	بخش	 نقل،	 و	 و	کاهش	هزینه	های	حمل	 آجرهای	محلی	 از	 استقاده	
LEED	گواهینامه	الزامات
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استفاده مؤثر از مواد
نیازمند	 اغلب	 دیگر	 دیوارهای	 در	 که	 را	 وظایفی	 از	 بسیاری	 آجری	 دیوار	
قطعات	متعدد	است	،	بر	عهده	دارد	.	با	طراحی	دیوارهای	چند	عملکردی	،	
مواد	به	طرز	مؤثری	به	کار	گرفته	می	شوند	.	این	امر	به	تعبیری	کاهش	اثرات	

زیست	محیطی	ساختمان	را	در	پی	دارد	.
یک	آجر	دارای	ویژگی	های	زیر	است	:

•   به	کار	رفتن	به	عنوان	یک	عنصر	سازه	ای	باربر
•   ایجاد	سطح	داخلی	و	خارجی	بدون	نیاز	به	رنگ	یا	اندود

•   ایجاد	آسایش	صوتی	با	نرخ	کالس	انتقال	صدای	)	STC (	بیشتر	از	45
•   تنظیم	درجه	حرارت	محیط	داخلی	به	دلیل	جرم	حرارتی	آن

پرتابه	ها	 یا	 باد	 شده	 تحمل	 بار	 از	 ضربه	 برابر	 در	 مقاومت	 ایجاد	   •"

)	جسم	پرتاب	شونده	(
•   بهبود	کیفیت	هوای	داخل	بدون	نیاز	به	رنگ	و	پوشش

•   ایجاد	یک	دیوار	غیرآلی	که	منبع	تغذیه	مناسبی	برای	قارچ	و	کپک	نیست	.
•   قابلیت	ذخیره	سازی	حرارت	در	طراحی	خورشیدی	منفعل

•   دوام	داشتن	به	طور	بالقوه	در	طول	هزار	سال

اولیه	 مواد	 می	توان	 شده	 بنایی	 آجر	 طراحی	 در	 نوآوری	 با	 	، عالوه	براین	
پیش	تنیده	 آجری	 دیوارهای	 از	 استفاده	 با	 	. داد	 را	کاهش	 استفاده	 مورد	
که	مقاومت	فشاری	ذاتی	آجرکاری	را	افزایش	می	دهد	می	توان	دیوارهای	

نازک	تر	و	بلندتر	ساخت	.	
	. می	کند	 استفاده	 کمتری	 مواد	 از	 کمتر	 ضخامت	 به	 شده	 ساخته	 آجر	
آجرها	مطابق	با	استاندارد	ASTM G 1088 ساخته	می	شوند	.	بلوک	های	
،	حداکثر	ضخامتی	در	 یا	شیل	 از	خشت	 روکار	ساخته	شده	 نازک	آجر	
حدود	44	میلی	متر	دارد	.	نصب	این	بلوک	های	آجر	روی	دیوار	باربر	اجرای	

نمای	آجری	با	کمترین	ضخامت	را	ممکن	می	سازد	.
	. دارد	 ضخامت	 میلی	متر	 	67 حداقل	 شده	 بندی	 مهار	 روکار	 مصالح	
الزامات	 به	 را	 آجرها	 این	 ضخامت	 	، بین	المللی	 ساختمانی	 دستورالعمل	
دستورالعمل	ساختمان	با	سازه	بنایی	ارجاع	داده	است	.	بیشتر	تولید	کنندگان	
آجر	،	این	محصول	را	عرضه	می	کنند	اما	معموالً	در	کاربری	های	مسکونی	

استفاده	می	شود	.
مشـخصات	فنی	آجرهای	مجوف	مطابق	با	الزامات	625	ASTM G 	است	
انجـام	 را	 کار	 همان	 حالی	که	 در	 کرده	 استفاده	 کمتری	 خام	 مواد	 از	 و	
می	دهد	.	عالوه	بر	این	در	تقویت	و	یا	پیش	تنیده	کردن	دیوارهای	آجری	

بنایی	استفاده	می	شوند	.

ساختمان	سولیر	،	برج	مسکونی27	طبقه	از	شیشه	و	آجر	در	منهتن	است	،	در	طراحی	،	تمرکز	اصلی	
بر	پوسته	ساختمان	بود	.	دیوار	دو	جداره	ساخته	شده	از	بلوک	و	آجر	به	طور	گسترده	ای	با	استفاده	
از	DOE-2	و	دیگر	مدل	های	انرژی	برای	بهینه	کردن	کارایی	ساختار	بلوک	و	آجر	تجزیه	و	تحلیل	
شده	است	.	برای	حفاظت	از	یکپارچگی	پوشش	خارجی	ساختمان	،	توجه	ویژه	ای	به	جزییات	شده	

است	.	در	پنجره	ها	نیز	درزگیر	دو	الیه	استفاده	شده	است	.

The Solaire — New York, NY Architectural Firm:
Pelli Clarke Pelli
Senior Associate:
David Hess, AIA

بام	سبز	برج	مسکونی	سولیر
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تجزیه و تحلیل هزینه چرخه حیات
تجزیه	و	تحلیلی	هزینه	چرخه	حیات	پروژه	ها	،	هزینه	کل	یک	ساختمان	
را	در	طول	زمان	مشخص	می	کند	.	این	هزینه	ها	شامل	هزینه	طراحی	اولیه	
و	ساخت	و	ساز	و	نیز	هزینه	های	عملیاتی	و	تعمیر	و	نگهداری	می	شود	.	

تعمیر	 حداقل	 و	 سال	 	100 از	 بیش	 طوالنی	 حیات	 چرخه	 با	 	آجرکاری	
	. دارد	 پوشش	ها	 سایر	 به	 نسبت	 ویژه	ای	 تمایز	 وجه	 	، نگهداری	 و	
نرم	افزاری	برای	ارزیابی	هزینه	های	چرخه	حیات	از	راهنمای	طراحی	همه	
	جانبه		ساختمان	)	www.wbdg.org	(	و	وزارت	انرژی	ایاالت	متحده	
)	www.gov/buildings/tools_directory (	در	دسترس	است	.	

آسایش صوتی
فوقانی	 طبقات	 داخلی	 فضای	 در	 کلیدی	 عامل	 یک	 صـوتی	 آسایش	
	) STC	(	صوت	انتقال	کالس	داشتن	با	آجری	دیوارهای	.	هاست	ساختمان

در	حدود	45	و	بیشتر	مقاومت	باالیی	نسبت	به	نفوذ	صوت	دارند	.
کیفیت برتر هوای داخلی

آجر	بنایی	در	یک	ساختمان	می	تواند	در	سازه	و	یا	به	عنوان	مصالح	سطح	
ایجاد	 از	 با	جلوگیری	 و	 استفاده	شود	 اندود	 یا	 به	رنگ	 نیاز	 بدون	 نهایی	
کمک	 داخلی	 هوای	 کیفیت	 بهبود	 به	 	)  VOGs 	( فرار	 آلی	 ترکیبات	
می	کند	.	چون	ظاهر	آجر	نیازمند	رنگ	و	یا	سایر	تعمیرات	گزاف	نیست	
،	این	عوامل	در	عمر	ساختمان	مؤثر	است	.	قارچ	و	کپک	از	دیگر	عوامل	
نگران	کننده	در	مورد	کیفیت	هوا	در	محیط	داخلی	است	.	آجر	بنایی	برای	
	حتی	 نتیجه	 در	 	. نمی	آید	 به	شمار	 مناسبی	 تغذیه	 منبع	 و	کپک	 قارچ	
مواقع	الزم	 در	 و	 نمی	کند	 رشد	 آن	 در	 قارچ	 	، رطوبت	 وجود	 در	صورت	
به	سهولت	تمیز	می	شود	.	بسیاری	از	مصالح	دیوارهای	داخلی	در	صورت	

وجود	مسئله	رطوبت	در	معرض	خطر	قارچ	و	کپک	قرار	دارند	.
کارایی باالی دیوار آجری	

طراحی	یک	دیوار	آجری	برای	ایجاد	حداکثر	تأثیر	در	کل	فرایند	طراحی	
پایدار	،	اغلب	نیازمند	اصالحات	جزیی	نسبت	به	آجر	چینی	دیوار	آجری	
هوا	 کاربرد	 نیز	 و	 دیوار	 عناصر	 حرارتی	 کارایی	 به	 باید	 	. است	 	سنتی	
	و	بخاربندها	توجه	کرد	.	همان	طور	که	پیش	از	این	گفته	شد	،	هوابند	ها	
به	پوسته	ساختمان	 را	نسبت	 و	بخاربندها	قادرند	حرکت	هوا	و	رطوبت	
.	ضرورت	استفاده	از	الیه	هوا	و	الیه	بخاربند	و	نیز	موقعیت	 محدود	کنند	
آن	به	شرایط	آب	و	هوایی	منطقه	و	مصالح	پوسته	ساختمان	بستگی	دارد	.		
عایق	 گرم	 سمت	 در	 می	بایست	 	، نیاز	 صورت	 در	 بخاربند	ها	 این	حال	 با	
	واقع	شوند	.		شکل	شماره	)2(	دیوار	آجر	و	بلوک		با	کارایی	باال	با	عایق	
از	جنس	فوم	اسپری	شده	را	نشان	می	دهد	که	نقش	هوابندی	نیز	دارد	.

کاربرد	آجر	به	دلیل	محیط	کار	و	در	دسترس	بودن	مواد	،	یکی	از	اقتصادی	ترین	روش	های	ساخت	
و	ساز	در	شهر	نیویورک	است	.
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روکار	آجری

الیه	هوا		
حداقل	51	میلی	متر	با	عایق	حرارتی	صلب

الیه	هوا	بند	بر	روی	تخته	کوبی
	نفوذ	پذیر	در	برابر	بخار

بند	انبساط	افقی	در	زیر	نبشی	نشیمن

وادارهای	فوالدی	به	همراه	ورقه	های	عایق

الیه	بخاربند	و	تخته	جداربندی	داخلی

بند	سرباز	آبروی	دیوار	

لبه	آبچکان	فلزی

عبور	درزبند	خود	چسبیده

هواکش

شکل	2	-		برش	دیوار	بلوک	بتنی	بنایی	شده	/	آجر	با	کارایی	باال

شکل	3	-	برش	دیوار	آجر/	قید	فوالدی	با	کارایی	باال

	برای	داشتن	یک	هوابندی	پیوسته	می	بایست	عایق	به	طور	کامل	اطراف	
.	یک	الیه	بخار	بند	در	صورت	نیاز	،	در	 کند	 درزگیری	 را	 دیوار	 بندهای	
اقلیم	های	سرد	در	طرف	گرم	عایق	و	در	اقلیم	های	گرم	در	سمت	خارجی	عایق	
قرار	می	گیرد	.	شکل	شماره	)3(	سیستم	دیواری	را	نشان	می	دهد	که	در	آن	

عایق	،	بخـاربند	و	هوا	عناصر	متمایزی	هستند	.	
در	این	حالت	الیه	بخار	بند	در	سمت	گرم	عایق	و	در	بین	دو	جداره	دیوار	
واقع	شده	است	.	در	حالی	که	الیه	هوابند	که	نسبت	به	بخار	نفوذ	پذیر	است	

یک	پوسته	پیوسته	بر	روی	منافذ	دیوار	است	.	
جزییات	بیشتر	توصیه	شده	برای	مصالح	روکار	دیوار	آجری	به	این	ترتیب	

است	:
•     حداقل	51	میلی	متر	فضای	خالی	برای	کاهش	احتمال	پرشدن	حفره	ها	

از	آب	.
•     درز	انبساط	افقی	در	زیر	نبشی	نشیمن	برای	انبساط	آجر	کاری	.

•     استفاده	از	مهارها	و	بندها	و	فالشینگ	و	لبه	آبچکان	فلزی	با	دوام	باال		
هماهنگ	با	عمر	ساختمان	.

•     کاربرد	آب	بند	و	قطعات	فالشینگ	گوشه	به	صورت	پیش	ساخته	برای	
تخلیه	فاضالب	.

•     تأمین	امنیت	آب	بند	نهایی	فالشینگ	در	فضـای	بین	دو	جـداره	برای	
به	حداقل	رساندن	نفوذ	از	جدار	خارجی	ساختمان	و	پوسته	حرارتی	.

حـداقل	 به	 برای	 بتنی	 دیوار	 باالی	 در	 فیبری	 عـایق	 و	 درزگیری	     •

رساندن		نشت	هوا	.
منطقه	 اقلیمی	 شرایط	 با	 متناسب	 	، پیوسته	 بخاربند	 هوا	بند/	 الیه	     •"

با	توجه	به	درزبندی	بندها	و	سایرمنافذ	.
•     الیه	عایق	پیوسته	،	برای	جلوگیری	از	ایجاد	پل	حرارتی	.

•     تعبیه	هواکش	میان	پوسته	خارجی	دیوار	آجری	در	زیر	نبشی	نشیمن	
داخل	 بین	 برابر	 فشـار	 ایجـاد	 و	 دیوار	 بین	 هوای	 تهـویه	 افزایش	 	برای	

و	خارج	پوسته	آجری	دیوار	.
"•                      استفاده	از	سیستم	های	فالشینگ	عمودی	برای	به	حداقل	رساندن	نفوذ	هوا	

و	رطوبت	.

روکار	آجری

هواکش

بند	سرباز	آبروی	دیوار

بلوک	بتنی	بنایی	شده	زیر	کار

بند	انبساط	افقی
زیر	نبشی	نشیمن

لبه	آبچکان	فلزی

عایق	فیبری

درزپوش	سراسری	
نگهداشته	شده	با	میلگرد	انتهایی

استفاده	از	فوم	پاشیدنی
به	عنوان	هوابندی	و	عایق

الیه	هوا		
حداقل51	میلی	متر

مرجع :
American Institute Architect ( AIA)



ما آنچه را طراحی می کنیم می سازیم 
ما به آنچه می سازیم افتخار می کنیم 

www.geramigroup.com





کارفرما	:	گروه	صنعتی	پاریزان
مشاور	:	گروه	معماری	کلیاس	کویر

مدیر	پروژه	و	سرپرست	طراحی	:	مهدی	گرامی
همکاران	طراحی	:	محمد	سعید	خیری	،	سعید	فرمهین	فراهانی	،	زهرا	پرهیزکار

مهندسان	:
طراحی	سازه	:	رنه	پیازک	،	احسان	نصیری

طراحی	مکانیک	:	علی	ساروخانی	
مساحت	زمین	:	حدود	3000	مترمربع

مساحت	کل	زیربنا	:	حدود	1000	مترمربع	
اجرا	:	گروه	معماری	گرامی	و	همکاران
زمان	طراحی	و	اجرا	:	1387	-	1386
عکس	:		علی	دقیق	،	سیاوش	باقری

مجموعه نمایشگاهی - اداری 
گروه صنعتی پاریزان

ژه
رو

ی پ
رف

مع
. google map	از	شده	گرفته	عکس

کرج	-	گرم	دّره
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موقعیت
صنعتي	 ساختمان	هاي	 ساخت	 تازگي	 به	 گرم	دّره	 منطقه	 محدوده	 	در	
	و	نمایشگاهي	رواج	یافته	است	.	در	ساخت	و	سازهاي	این	منطقه	بیشتر	
به	ساخت	سوله	هاي	بسنده	شده	است	و	کمتر	مي	توان	اثري	از	یک	معماري	

ارزشمند	پیدا	کرد	.	
وابسته	 است	 مجموعه	اي	 	، صنعت	 پاریزان	 نمایشگاهي	 اداري	 	مجموعه	
	به	گروه	صنعتي	پاریزان	،		که	همجوار	با	سوله	هاي	تولیدي	و	خدماتي	آن	شرکت	

در	منطقه	گرم	دّره	قرار	دارد	.	
گفتگو و پردازش ایده : 

ما	براي	طراحي	،	گفتگوهاي	وسیعي	با	کارفرما	داشتیم	و	به	5	ایده	اصلي	
براي	طراحي	رسیدیم	.	

از	 متمایز	 و	 شاخص	 	، فرم	 لحاظ	 به	 مجموعه	 که	 بود	 این	 ایده	 اّولین 
محیط	پیرامون	خود	باشد	.	همچنین	بتواند	سوله	هاي	صنعتي	را	که	فاقد	

ارزش	هاي	طراحي	و	معماري	هستند	در	پس	خویش	پنهان	کند	.	
ایده دّوم	مربوط	به	کاربري	و	تفکیک		ساختمان	ها	بود	.	ما	باید	مشخصاً	
دو	ساختمان	مجزا	طراحي	مي	کردیم	که	یکي	از	ساختمان	ها	بر	اساس	
	نیاز	باید	بزرگتر	و	به	عنـوان	ساختمان	اصـلي	مجمـوعه	معرفي	مي	شد	،	
و	ساختمان	دیگر	کوچکتر	و	به	عنوان	ساختمان	فرعي	.	ارتباط	دو	ساختمان	
با	یکدیگر	به	دلیل	لزوم	عبور	تریلرها	با	بارهایي	به	ارتفاع	بیش	از	12	متر	
حتي	با	طراحي	سردر	ورودي	میسر	نبود	.	در	نهایت	به	این	نظر	رسیدیم	
که	طبقه	همکف	هر	دو	ساختمان	به	فضاي	نمایشگاهي	اختصاص	پیدا	
کند	و	طبقه	فوقاني	هر	ساختمان	شامل	بخش	هاي	اداري	باشد	و	از	این	

طریق	هماهنگي	بصري	میان	دو	ساختمان	قوي	تر	شود	.		
ایده سّوم	مربوط	به	روحیه	صنعتي	بنا	بود	.	ما	ضرورتي	به	القا	روحیه	
صنعتي	براي	مجموعه	نمي	دیدیم	،	و	بیشتر	فکر	مي	کردیم	فضاي	کار	باید	
واجد	ارزش	هاي	فرهنگي	باشد	،	چیزي	که	افراد	به	طور	روزانه	کمتر	با	آن	

مواجه	می	شوند	.
ما	بحث	هاي	مفصلي	با	کارفرما	داشتیم	و	تالش	ما	بر	این	بود	که	حداقل	،	
صنعتي	بودن	را	از	طریق	نماهاي	کامپوزیت	و	نظایر	آن	القا	نکنیم	.	در	مجموع	

چنین	نتیجه	گرفته	شد	که	حتماً	صنعتي	بودن	به	طریقي	معرفي	شود	.	
ایده چهارم	مربوط	به	طراحي	پالن	هاي	ساده	،	خوانا	و	آزاد	بود	که	بتواند	

نسبت	به	تغییر	عملکردها	انعطاف	پذیر	باشد	.	
ایده پنجم 	در	خصوص	جزئیات	ساخت	داخلي	بود	.	ما	به	این	نتیجه	رسیدیم	
که	عناصر	داخلی	نظیر	پله	ها	و	تأسیسات	مکانیکی	با	روش	های	صنعتی	و	در	

حد	امکان	نمایان	طراحی	شود	که	نظر	موافق	کارفرما	را	جلب	کرد	.	

از	 برخی	 و	 نمایان	 پله	های	 طراحی	 به	 صرفاً	 	، اجرا	 فرایند	 در	 اگرچه	
نورپردازی	ها	و	کرکره	ها	بسنده	شد	.

طراحي : 
مجموعه	پاریزان	صنعت	در	نخستین	نگاه	،	مجموعه	اي	است	با	ترکیبات	
	. آجر	 پوشش	 با	 است	 احجامي	 از	آن	 وسیعي	 بخش	 که	 فرم	 از	 متنوعي	
اّما	 	. است	 ساخته	 متمایز	 خود	 پیرامون	 از	 را	 مجموعه	 	، احجام	 تنوع	
مي	تواند	 بیننده	 که	 گونه	اي	 به	 شده	است	 انتخاب	 خوانا	 و	 مأنوس	 	فرم	ها	
	به	راحتي	آنها	را	به	خاطر	بسپارد	.	ترکیب	مخروط	ناقص	که	حجمي	فشرده	
و	پر		است	در	کنار	مکعبي	نیمه	شفاف	،	ساختمان	اصلي	را	تشکیل	داده	است		،	
و	امتداد	سطوح	مثلث	در	ترکیب	با	مکعب	نیمه	شفاف	،	ساختمان	کوچکتر	
ارتباط	 	، تراز	همکف	 دو	ساختمان	شفافیت	 هر	 در	 	. آورده	است	 پدید	 را	
با	مشاهده	ماشین	آالت	چیده	 و	 نموده	 را	تسهیل	 بیرون	 و	 بصري	درون	
	شده	،	موضوع	نمایشگاه	قابل	درک	است	.	احجام	فشرده	و	بسته	در	ترکیب	

با	احجام	شفاف	،	حس	ایستایي	و	استواري	را	به	خوبي	القا	مي	کند	.	
نصـب	پروفیل	هاي	آلومینیومي	روي	پوسـته	نما	اگر	چه	فاقد	ویژگي	هاي	
اّمـا	پاسخي	است	براي	درخواست	هاي	کارفرمـا	نسبت	 	، کاربردي	است	
	به	احساس	صنعتي	بودن	پروژه	.	سازه	فلزي	پیرامون	مخروط	نگهباني	،
که	پس	از	تکمیل	و	اجرای	ساختمان	،	طراحی	و	اجرا	شد	،	امکان	نصب	

نشان	»	گروه	پاریزان	صنعت	«	را	در	مقیاس		بزرگ	ایجاد	کرده	است	.	
بلندي	 ناقص	 مخروط	 برابر	 در	 مي	شویم	 وارد	 که	 اصلي	 ساختمان	 به	
فضایي	 	. مي	شود	 درک	 بیرون	 همانند	 نیز	 داخل	 از	 که	 مي	گیریم	 قرار	
طبقه	 به	 را	 همکف	 طبقه	 	، آن	 بدنه	 درکنار	 قوسي	 پلکاني	 چشمگیرکه	
	باال	متصل	مي	کند	.	انتهاي	طبقه	همکف	به	پلي	ختم	مي	شود	که	ارتباط	
با	بخش	هاي	صنعـتي	را	میسر	مي	کند	.	در	هر	دو	ساختمان	درون	فضاها	
کاماًل	باز	و	قابل	درک	است	بدنه	هاي	داخلي	از	فرم	بیروني	تبعیت	مي	کنند	
یکدیگر	 با	 نیز	دو	ساختمان	 و	 	، با	هم	 بصري	دو	طبقه	 ارتباط	 امکان	 و	

مجموعه	را	از	آنچه	که	هست	وسیع	تر	نشان	مي	دهد	.	
آجرهاي	نما	از	محدوده	هایي	به	داخل	نفوذ	کرده	اند	و	در	ترکیب	با	رنگ	
خاکستري	دیوارها	و	کف	مشکي	،	فضاها	را	خالص	معرفي	مي	کنند	.	در	
هر	دو	ساختمان	پلکان	با	سازه	اي	نمایان	طراحي	شده	است	که	به	بدنه	هاي	
بصري	 استحکام	 پله	 روي	 مشکي	 سنگ	هاي	 و	 ندارند	 اتصال	 خود	 کنار	
پلکان	را	دو	چندان	ساخته	است	.	نصب	چراغ	ها	و	قرنیزها	روي	ستون	ها	به	
وسیله	ورق	هاي	استیل	امکان	پذیر	شده	است	و	اجراي	نماي	شیشه	اي	و	نیز	

چگونگي	نصب	کرکره	هاي	محافظ	داخلي	کاماًل	نمایان	است	.	



45

A	ساختمان	همکف	طبقه	گذاری	اندازه	پالن	1(

B	ساختمان	همکف	طبقه	گذاری	اندازه	پالن	2(

	A	ساختمان	A-A	مقطع	3(

	B	ساختمان	C-C	مقطع	4(
A	ساختمان	B-B	مقطع	5(

)1( )2(

)3(

)4(

)5(
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ما طرح های خود را همراه با شما پیش می بریم 

www.geramigroup.com





دو خانه - دو منزل
آپارتمان شماره 362

. google map	از	شده	گرفته	عکس
خیابان	ایران	زمین	،	خیابان	گلستان	،	کوچه	چهارم	،	کوچه	تیر

کارفرما	:	دکتر	حسن	برادران	
مدیر	پروژه	و	سرپرست	طراحی	:	مهدی	گرامی

همکار	طراحی	:	امید	عبادی	
مهندسان	:

طراحی	سازه	:	جلیل	رحیم	زاده	
طراحی	مکانیک	:	علی	ساروخانی	

طراحی	الکتریک	:	سیاوش	برادران	
مساحت	زمین	:	870	مترمربع

مساحت	کل	زیربنا	:	1500	مترمربع	
)4	طبقه	:	3طبقه	مسکونی	-	1طبقه	زیرزمین	(

اجرا	:	مهدی	گرامی
زمان	طراحی	و	اجرا	:	1381	-	1379
عکس	:		مهرداد	نراقی	،	سیاوش	باقری
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موقعیت : 
براي	 	، تهران	 مناطق	 سایر	 از	 متفاوت	 قوانینی	 	، شهرک	غرب	 منطقه	
از	 فاصله	 رعایت	 لزوم	 نیز	 و	 ارتفاع	 محدودیت	 	. دارد	 ساختمان	سازي	
ساختمان	هاي	همجوار	،	دو	قانون	اصلي	آن	است	.	همین	قوانین	باعث	
شده	است	تا	ساختمان	ها	به	صورت	حجم	هایي	متمایز	دیده	شوند	که	گاه	

متعارف	هستند	و	گاه	ناموزون	و	چشم	خراش	.	
در	این	میان	»	آپارتمان	362	«	نگاهي	به	معماري	و	زندگي	ایراني	دارد	.	

گفتگو و پردازش ایده 
برای	طراحی	ساختمان	با	توجه	به	قوانین	و	نیز	ایده	هایی	که	در	طراحی	
داشتیم	گفتگو	های	خود	را	با	کارفرما	آغاز	کردیم	تا	از	این	طریق	بتوانیم	

به	نقطه	نظرات	مشترکی	برای	طراحی	برسیم	.
اّولین ایده	،	استقالل	کامل	واحدها	از	نظر	دسترسي	و	فضاهاي	جانبي	بود	.	
دّومین ایده	که	مورد	توافق	کارفرما	قرارگرفت	این	بود	که	در	3	طبقه	
مسکوني	،	دو	واحد	بصورت	دوبلکس	باشند	و	دو	واحد	در	تراز	همکف	.	
دوبلکس	بودن	دو	واحد	بزرگتر	این	مزیت	را	داشت	که	دو	واحد	هم	ارزش	
باشند	،	دسترسي	هاي	منطقی	تري	به	سایر	فضاها	ایجاد	شود	و	واحدها	
از	تنوع	فضایي	بهتري	برخوردار	باشند	و	امکان	استقالل	بیشتري	براي	

هر	واحد	فراهم	شود	.		
دوبلکس	 واحد	 دو	 براي	 مستقل	 بام	هاي	 باغ	 ایجاد	 	، ایده	 سّومین 
بود	 تهـران	 مسـکوني	 پروژه	هاي	 نخستین	 جـزو	 زمـان	 آن	 در	 که	 	بود	

که	در	آن	باغ	بام	طراحي	مي	شد	.	

با	 که	 کالسیک	 شـیوه	اي	 به	 سنگ	 نماي	 از	 بهره	مندي	 	، ایده چهارم	
ویرایشي	نوین	به	آن	پرداخته	شده	است	.

ارتباط	 نیز	 و	 غیر	مستقیم	 مناظر	 و	 آسمان	 به	دید	 توجه	 	، ایده پنجم	
بصري	میان	دو	طبقه	دوبلکس	بود	.

گرفته	شد	 تصمیم	 که	 بود	 دوبلکس	 واحـدهاي	 راه	پله	 ششم	 ایده 
	، پارکینگ	 جمله	 از	 ساختمان	 فضاهاي	 همه	 با	 ارتباط	 	تأمین	کننده	

استخر	و	باغ	بام	باشد	.
طراحي : 

در	این	ساختمان	توجه	ویژه	اي	به	تناسبات	،		ابعاد	و	تعریف	فضاها	شده	است	
در	طراحي	سعي	شده	است	 	. دارد	 این	موضوعات	 به	 نگاهي	کمال			گرا	 و	
احساس	ایستایي	بنا	به	روشني	القا	شود	به	همین	دلیل	سنگ	هاي	سخت	
و	خشن	در	تراز	پاییني	،	ساختمان	را	به	زمین	چسبانده	و	در	ترازهاي	
بعدي	سنگ	هاي	تراورتن	آنتیک	شده	با	ترکیبي	ویژه	کنار	هم	نشسته	اند	
و	حجم	سنگیني	از	بنا	را	تعریف	مي	کنند	.	فضاهاي	پر	و	خالي	،	قوس	هاي	
ایجاد	شده	در	نما	و	نفوذ	گیاهان	از	میانه	نماي	شمالي	به	سمت	باال	و	از	

بام	به	سمت	پایین	این	سنگیني	را	تلطیف	کرده	است	.	
این	مجموعه	شامل	4	واحد	مسکوني	است	.	2	واحد	در	تراز	همکف	و	2	
واحد	دوبلکس	در	ترازهاي	بعدي	.	واحدهاي	دوبلکس	ویژگي	هایي	دارد	
که	براي	ساکنین	آن	،	ویژگي	هاي	یک	خانه	را	تداعي	مي	کند	از	این	رو	ما	

نام	دیگر	این	مجموعه	را	دو	خانه	-	دو	منزل	گذاشتیم	.



دو خانه : 2	واحد	مسکوني	دوبلکس	یکي	در	شرق	و	دیگري	درغرب	زمین	
از	شمال	به	جنوب	امتداد	یافته	اند	.	دو	در	مستقل	در	شرق	و	غرب	زمین	

قرار	دارد	و	از	طریق	پلکاني	از	آنها	به	این	دو	خانه	مي	رسیم	.	
تفکیک	فضاها	در	این	دو	خانه	کاماًل	تعریف	شده	است	طبقه	اّول	اختصاص	
به	پذیرایي	،	نشیمن	و	آشپزخانه	دارد	و	طبقه	دّوم	،	اختصاص	به	فضاهاي	

خواب	و	مطالعه	.
ورودي	هر	خانه	در	میانه	قرار	گرفته	است	،	از	در	که	داخل	مي	شویم	روبرو	
	پلکاني	است	که	ما	را	به	سـایر	فضاها	مي	رسـاند	.	این	پلکان	از	زیرزمین	
که	محل	استخرهاي	مستقل	هر	خانه	و	نیز	پارکینگ	ها	است	،	تا	بام	هر	خانه	
که	براي	خود	باغي	جداگانه	دارد	را	شامل	مي	شود	.	همچنین	یک	آسانسور	
هیدرولیک	شیشه	اي	در	میانه	این	پلکان	رفت	و	آمد	به	هر	بخش	را	تسهیل	
مي	کند	.	آشپزخانه	و	نشیمني	براي	تماشاي	تلوزیون	در	سمت	شمال	طبقه	
اّول	قرار	گرفته	است	و	پذیرایي	و	نهارخوري	در	ضلع	جنوبي	آن	،	همچنین	
شومینه	پذیرایي	در	محور	ورود	و	در	مرکز	قرار	گرفته	است	و	فضا	را	به	گونه	اي	

کالسیک	تعریف	مي	کند	.
در	کنار	اتاق	خواب	هاي	طبقه	فوقاني	،	فضایي	براي	کتابخانه	وجود	دارد	
که	این	فضا	از	طریق	» Double hight «	ایجاد	شده	به	پذیرایي	دید	
پیدا	مي	کند	.	امتداد	» Double hight «	با	فرم	قوسي	،	حریم	آالچیق	
بام	را	پدید	مي	آورد	و	استقالل	دو	باغ	بام	از	یکدیگر	را	موجب	شده	است	،	
ضمن	آنکه	پنجره	هاي	تعبیه	شده	در	آن	تهویه	طبیعي	ساختمان	را	آسـان	
تراز	 از	طي	 بعد	 پایین	مي	رویم	 به	سمت	 پلکان	 از	 .	هنگامي	که	 مي	کند	
همکف	که	البته	رابطه	آن	با	طبقه	همکف	قطع	شده	است	،	به	زیرزمیني	
مي	رسیم	که	در	آن	استخر	خصوصي	خانه	وجود	دارد	.	شیب	زمین	موجب	
شده	است	تا	ضلع	جنوبي	زیرزمین	که	محل	استقرار	استخرهاست	به	حیاط	
متصل	شود	.	استقالل	و	وجود	حریم	هاي	خصوصي	تعریف	شده	و	کیفیت	
فضایي	در	این	واحدها	و	در	نظر	گرفتن	همه	نیازهاي	زندگي	براي	ساکنین	

آن	به	گونه	ایست	که	مي	توان	نام	خانه	هاي	شخصي	بر	آنها	گذاشت	.	
دو منزل :	عالوه	بر	دو	ورودي	شرق	و	غرب	،	یک	ورودي	نیز	در	میان	قرار	
دارد	که	به	دو	واحد	مسکوني	که	در	طبقه	همکف	قرار	دارند	دسترسي	دارد	
.	این	دو	واحـد	که	هر	یک	از	شمال	به	جنوب	امتداد	دارند	،	دو	واحد	مسکوني	
3	خوابه	هستند	که	خواب	ها	در	سمت	جنوب	،		پذیرایي	در	شمال	و	آشپزخانه	
در	مرکز	قرار	گرفته	است	.	هر	واحد	داراي	ایواني	وسیع	است	که	به	حیاط	
اشراف	دارد	.	این	واحدها	هرچند	چه	به	قوت	خانه	ها	نیستند	،	حریم	هاي	
خصوصي	و	عمومي	در	آن	به	خوبي	رعایت	شده	است	و	امکان	زندگي	راحت	

در	آنها	میسر	است	.	

)3(

)4(

)2(

)1(

1(	پالن	طبقه	همکف

2(	پالن	طبقه	اول

3(	پالن	طبقه	دوم

C-C	مقطع	4(

دو	منزل	:	

دو	خانه	:
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جزئیات	پله	اکسپوز

جزئیات	استخر
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نمای	داخلی	از	Double hight	و	نورگیرها
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نمای	غربی	ساختمان
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نمای	جنوبی	ساختمان

جزئیات	از	نمای	ساختمان



ما ایده های خود را به واسطه شما خلق می کنیم 

www.geramigroup.com







St. Edward’s University 
Residence and Dining Hall
By Alejandro Aravena



Alejandro Aravena , Ricardo Torrejón :	معماران
Cotera + Reed :	تگزاس	در	معمار	همکاران

Tiffani Erdmanczyk , Adam Pyrek , Travis Hughbanks , Leyla Shams , Joyce Chen :	تگزاس	گروه
Víctor Oddó , Rebecca Emmons :	شیلی	گروه

زمان	طراحی	و	اجرا	: 2008 - 2006

خوابگاه و سالن غذاخوری دانشگاه سنت ادوارد - آستین / تگزاس
ترجمه : زهرا پامناری
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دانشگاه	سنت	ادوارد	به	سال	1885	در	مرکز	شهر	آستین	در	ایالت	تگزاس	
اضافه	 با	 	2009 سال	 ژانویه	 در	 خوابگاه	 مسکونی	 ساختمان	 و	 تأسیس	

کردن	سه	سالن	جدید	افتتاح	شد	.
برنده	 	، اراوانا	 الخاندرو	 مجتمع	خوابگاهی	توسط	معمار	مشهور	شیلی	-	
جوایز	متعدد	بین	المللی	از	جمله	جایزه	معتبر	شیر	نقره	ای	برای	معماران	

جوان	-	طراحی	شده	است	.	
این	خوابگاه	شامل	3	سالن	است	:

Le Mans	سالن
Edmund Hunt	سالن

Lady Bird Johnson	سالن
ویژگی	های	 	، سالن	 سه	 این	 نفره	 دو	 سوئیت	های	 و	 خصوصی	 اتاق	های	

بدیعی	دارند	که	عبارتند	از	:
آشپزخانه	ها	،	یک	اتاق	بزرگ	تفریحی	،	امکانات	شستشو	،	صندوق	های	

پستی	در	محل	سکونت	،	فضاهای	مطالعه	البراتوار	24	ساعته	.
عالوه	بر	این	،	سالن	غذاخوری	جدید	،	فروشگاه	ها	،	مرکز	بهداشت	و	درمان	،	

و	کافی	شاپ	به	مجتمع	دانشگاه	اضافه	خواهد	شد	.

ساختمان	اصلی	دانشگاه	سنت	ادوارد	-	آستین	/	تگزاس

سایت	دانشگاه	سنت	ادوارد	-	آستین	/	تگزاس
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: Edmund Hunt و Le Mans سالن های
	Edmund Hunt	و	Le Mans	های	سالن	در	،	جدید	ورودی	دانشجویان
نفره	 ،	سوئیت	های	دو	 این	دو	سالن	 اتاق	ها	در	 تمام	 	. سکونت	می	کنند	
هستند	که	با	سرویس	های	بهداشتی	و	حمام	مشترک	برای	چهار	نفر	به	هم	
متصل	می	شوند	.	سالن	های	Le Mans	و	Edmund Hunt	در	مجموع	

219	دانشجو	در	خود	جای	داده	اند	.
: Lady Bird Johnson سالن

باالتر	در	سالن	Lady Bird Johnson	سکونت	 دانشجویان	سال	های	
مشترک	 حمام	 و	 بهداشتی	 سرویس	 با	 خصوصی	 سوئیت	های	 که	 دارند	
برای	دو	نفر	دارد	.	سالن	Lady Bird Johnson	،	81	دانشجو	در	خود	

جای	داده	است	.
معمار	الخاندرو	،	در	خصوص	پروژه	خود	این	چنین	شرح	می	دهد	:

یکی	 	. گرفت	 قرار	 بحث	 مورد	 موازی	 به	طور	 موضوع	 دو	 پروژه	 این	 در	 	«
مدارک	صریح	و	مشخصی	که	در	برنامه	ریزی	پروژه	مورد	توافق	قرار	گرفته	
بود	.	دیگری	مواردی	بود	که	هرچند	در	طرح	جامع	دانشگاه	مطرح	شده	
بود	،	صراحت	کمتری	داشت	و	در	جلسـات	کمتر	مورد	توجه	قرار	می	گرفت	
که	عبارت	بود	از	چگونگی	زبان	معمـاری	و	ظاهر	سـاختمان	ها	و	رابطـه	آنها	

با	ساختمان	های	قدیمی	و	مجموعه	.	
آنچه	با	کارفرما	مورد	توافق	قرار	گرفت	عبارت	بود	از	اینکه	اتاق	خواب	های	
جدید	)300	تخت(	و	سالن	غذا	خوری	و	خدمات	مختلف	برای	دانشجویان	

دانشگاه	سنت	ادوارد	در	آستین	تگزاس	طراحی	شود	.	
مسئله	 	، است	 یک	صومعه	 به	 شبیه	 خوابگاه	 ساختمان	 که	 معتقدیم	 ما	
تکرار	شونده	 کوچک	 واحدهای	 از	 مجموعه	ای	 سازماندهی	 	چگونگی	

و	مرتبط	ساختن	آنها	با	بخش	های	قدیمی	مطرح	است	.
سالن	 با	 راهبان	 واحدهای	 بین	 ارتباط	 موضوع	 	، صومعه	 یک	 در	 اگر	
ناهارخوری	و	عبادتگاه	است	،	در	این	مورد	اتاق	خواب	ها	و	ارتباط	آنها	با	
اتاق	ناهارخوری	و	سرویس	های	بهداشتی	مشترک	وجود	دارد	.	بنابراین	
هر	دو	باید	به	موضوعات	یکسانی	بپردازند	:	خوراک	-	مطالعه	-	خواب	«	.

Le Mans	سالن	های	سوئیت	پالن
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دو	نمونه	عالی	وجود	دارد	که	نشان	می	دهند	چگونه	می	توان	به	این	موضوع	
پاسخ	داد	:

	MIT دانشگاه	 برای	 بیکر	 خوابگاه	 طراحی	 با	 مواجهه	 در	 	،  در دهه 40	
واحد	های	 از	 که	 کرد	 ایجاد	 مارپیچ	 نوار	 یک	 آلتو	 آلوار	 	، کمبریج	 در	
	کوچک	و	تکراری	ساخته	شده	بودند	.	در	یکی	از	نقاط	عطف	نوار	مارپیچ	
که	در	آن	اتاق	خواب	ها	وجود	دارد	،	یک	حجم	خاص	وجود	دارد	.	این	
عملکرد	می	تواند	نشان	دهد	که	چطور	از	ترکیب	یک	نوار	و	یک	حجم	،	

یک	فضای	مشترک	ایجاد	شده	است	.	)3=1+1(
	، را	طـراحی	کرد	 اردمـن	 لویی	کان	خوابـگاه	 ،	زمـانی	که	  در دهه 60	
شامل	 آن	 مرکزی	 هسته	 که	 معرفی	حجمی	 برای	 کوچک	 واحدهای	 از	
	، حجم	 یک	 کردن	 اضافه	 جای	 به	 	. کرد	 استفاده	 	، بود	 خاص	 	خدمات	
دو	حجم	را	با	هم	ترکیب	کرد	،	و	یک	حجم	واحد	ایجاد	نمود	و	این	عمل	

را	سه	مرتبه	تکرار	کرد	.	)1=3*)1=1+1((
	ما	نیز	می	خواستیم	در	این	توالی	تاریخی	شرکت	کنیم	و	نظریه	های	خود	

را	روی	زمین	اجرا	کنیم	:
ما	از	فضاهای	خاص	)	شبیه	خانه	(	برای	اتاق	خواب	ها	استفاده	کردیم	و	
یک	فضای	عمومی	برای	آنها	طراحی	کردیم	.	همچنین	طرح	هایی	ایجاد	
کردیم	که	بیشتر	از	این	که	به	شرایط	جغرافیایی	وابسته	باشد	،	به	دنبال	
افزایش	محیط	ساختمان	و	تأمین	نور	کافی	و	منظره	خوب	برای	هر	واحد	

بدون	به	خطر	افتادن	حریم	خصوصی	افراد	دیگر	بودند	.
همچنین	نواری	اطراف	فضای	خالی	پیچیده	شده	است	که	به	جای	شکل	
	. کردیم	 معرفی	 را	 عمومی	 باز	 فضای	 یک	 آن	 در	 ما	 	، احجام	 با	 	دادن	
در	واقع	،	ما	همه	فضاهای	مشترک	ساختمان	را	به	پیروی	از	تفنگ	دکارتی	،	
میانی	 فضاهای	 به	 عمومی	 فضای	 از	 تدریج	 به	 پروژه	 کل	 که	 	به	طوری	

و	در	نهایت	به	فضای	خصوصی	می	رسد	،	قرار	دادیم	.	
اّما	همچنان	یک	خواسته	اساسی	وجود	داشت	.	من	مجبور	بودم	تا	مسئله	
ارتباط	این	ساختمان	با	بقیه	محوطه	دانشگاه	را	که	عمدتاً	ساختمان	های	

قدیمی	بودند	با	بیانی	مناسب	مطرح	کنم	.	
این	بحث	باید	با	هیأت	امنای	دانشگاه	انجام	می	شد	،	در	حالی	که	هیچ	یک	
معمار	نبودند	.	منظور	من	بی	اعتبار	کردن	نظر	دیگران	نیست	،	بلکه	مسئله	
اینست	که	ما	باید	موضوع	را	برای	رسیدن	به	افق	مشترک	ساده	می	کردیم	.
ما	بحثی	با	معماران	داشتیم	که	چگونه	با	قواعد	سخت	گیرانه	تاریخی	این	
انتزاعی	 اصول	 و	 انگاره	ها	 اساس	 بر	 که	 مبحثی	 	، مواجه	شویم	 مجموعه	
انجام	می	شد	.	حال	این	بحث	باید	عمومی	می	شد	،	بنابراین	بسیار	سخت	

بود	و	باید	از	هر	نظر	ملموس	می	بود	.

خوابگاه	بیکر	،	دانشگاه	MIT	-	آلوار	آلتو

خوابگاه	Erdman	-	لویی	کان
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اگر	 موجود	 برابر	سبک	های	 در	 معاصر	 معماری	 وضعیت	 و	 نقش	 	موضوع	
در	یک	کنفرانس	تخصصی	مطرح	شود	،	ایده	ها	،	اصول	،	چگونگی	بهره	برداری	
و	در	نهایت	تئوری	ها	را	شامل	می	شود	،	اّما	وقتی	بحث	با	مخاطبان	عمومی	
	انجام	می	شود	،	هنگامی	مؤثر	است	که	روی	موارد	مشخص	متمرکز	شود	.	
نه	مسئله	ای	مانند	باز	کردن	حجمی	که	روی	دیوار	آن	پنجره	ای	وجود	ندارد		،	

یا	در	مورد	تعداد	خطوط	الزم	برای	تعریف	و	مشخص	کردن	یک	حجم	.	
ما	در	این	برقراری	ارتباط	،	نمی	توانستیم	در	خصوص	اصول	زیبایی	شناسی	
یا	پیشنهاد	یک	حالت	بحث	کنیم	،	بلکه	بحث	در	مورد	موضوعی	مشخص	
بود	.	در	این	مباحث	،	باید	به	آنچه	مردم	از	معماران	انتظار	داشتند	پاسخ	

می	دادیم	،	نه	به	اصول	معماران	دیگر	.	
در	این	پروژه	ما	سعی	کردیم	که	بین	انفصال	کامل	از	گذشته	و	پیوستگی	
تعادل	ایجاد	کنیم	.	زبان	تمثیلی	قصد	پیدا	کردن	راهی	دارد	بدون	تقلید	

کردن	،	بدون	کپی	کردن	از	ساختمان	های	دهه	90	.
به	هر	حال	،	به	نظر	من	مسئله	اصلی	مورد	چالش	در	این	پروژه	،	معماری	
	نبود	،	بلکه	موضوع	این	بود	که	این	اولین	پروژه	اجرا	شده	من	در	خارج	
از	شیلی	بود	،	آن	هم	نه	در	یکی	از	کشـورهای	آمریکای	التین	،	بلکه	در	
ایالت	متحده	،	کشوری	که	با	شیلی	بسیار	متفاوت	است	.	امروزه	معماران	
زیادی	پروژه	هایی	در	سراسر	دنیا	اجرا	می	کنند	که	این	امر	برای	من	طبیعی	

و	عادی	نیست	.
من	مجبور	بودم	انگلیسی	طراحی	کنم	نه	اسپانیایی	.	

من	مجبور	بودم	که	یاد	بگیرم	به	جای	اینچ	و	فوت	،	به	متر	فکر	کنم	.	
من	مجبور	بودم	از	فرهنگ	قناعت	به	فرهنگ	فراوانی	بروم	.	

اّما	باالتر	از	همه	،	مجبور	بودم	به	جهان	اول	بروم	و	پروژه	ای	را	در	آنجا	هدایت	
کنم	.	این	اصاًل	برای	من	واضح	و	مشهود	نبود	و	هنوز	به	آن	عادت	نکرده	ام	.
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مراجع :
1. www.alejandroaravena.com
2. www.stedwards.edu
3. www.archdaily.com
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بناهای آجری ایران  از گذشته دور تا دوران معاصر
گردآوری تصاویر : منا مهری گروه معماری کلیاس کویر - مهدی گرامی       
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آجر	از	قدیمي	ترین	مصالح	بنایي	است	که	نوع	پخته	آن	،	در	حدود	3500	
سال	قبل	از	میالد	ابداع	شده	است	.	در	ایران	نیز	استفاده	از	آجر	از	قدمت	
	باالیي	برخوردار	است	و	آثار	ماندگاري	از	معماري	گذشته	ایران	اختصاص	
به	بناهاي	آجري	دارد	.	رجوع	به	ادبیات	و	واژه	هاي	معماري	گذشته	ایران	
با	آجر	را	به	خوبي	 ایراني	نه	تنها	کار	 بیانگر	این	موضوع	است	که	معمار	
رنگ	هایي	 و	 فرم	ها	 	، ابعاد	 معماري	 تزیین	 و	 هر	طرح	 براي	 و	 	مي	دانسته	
از	آجر	را	انتخاب	مي	کرده	است	،	بلکه	جریان	علمی	و	فن	آوری	کار	با	آجر	
آن	چنان	فراگیر	و	بومی	بوده	است	که	شاهد	عناوین	فارسی	مشخصي	براي	
هر	یک	از	گونه	هاي	آجر	،	و	شیوه	های	اجرایی	هستیم	عناویني	نظیر	)	آجر	
واکوب	و	آبمال	،	آجر	پیش	بر	،	آجر	تراش	،	آجر	مهري	،	آجر	آبساب	،	آجر	

قواره	بري	و	غیره	(	.
در	دوران	معاصر	علي	رغم	مزیت	هاي	بسیار	آجر	نسبت	به	سایر	مصالح	بنایي	
در	ابعاد	اقتصادي	،	در	دسترس	بودن	منابع	،	امکان	تولید	متنوع	و	با	کیفیت	
ایراني	،	 با	روحیه	و	زندگي	 ،	امکان	تنوع	در	طراحي	،	سازگاري	 مطلوب	
حداقل	هزینه	نگهداري	و	تعمیر	،	متناسب	با	مسائل	زیست	محیطي	،	قابلیت	
	صرفه	جویي	در	مصرف	انرژي	،	و	ماندگاري	آن	متأسفانه	مورد	توجه	کافي	
	. نگرفته	است	 قرار	 ساختمان	 صنعت	 متولیان	 سایر	 و	 معماران	 فراگیر	 و	
	در	این	بخش	تصاویري	از	آثار	معماري	ارزشمند	ایران	از	گذشته	تاکنون	
با	حداقل	توضیح	ارائه	شده	است	.	این	مجموعه	تصویری	،	قصد	ارائه	جزئیات	
اجرایی	و	یا	مسـائلی	از	این	قبیل	را	ندارد	،	اّما	از	آنچه	مشـاهده	مي	شـود	،	

حداقل دو برداشت صریح و واضح است : 
1.		بناهاي	آجري	علي	رغم	قدمت	بسیار	همچنان	با	دوام	،	استوار	و	دلپذیر	

مانده	اند	.	
2.		ساخت	ساختمان	های	آجری	از	گذشته	تا	کنون	جریانی	پیوسته	در	
معماری	ایران	بوده	است	که	با	سرعت	و	وسعت	گوناگون	ادامه	یافته	است	.

اّما اینک سؤال این است :
سهم	ما	در	این	تداوم	تاریخي	چیست	؟!	.

	1250 حدود	 در	 و	 ایالمی	ها	 دوران	 در	 که	 چغازنبیل	 باستانی	 نیایشگاه	
پیش	از	میالد	بنا	شده	،	از	شهر	ایالمی	دوراونتاش	برجای	مانده	است	.	این	بنای	

پرشکوه	آجری	،	نمایانگر	قدمت	استفاده	از	آجر	در	ایران	است	.

زیگورات	چغازنبیل	-	دوره	ایالمی	ها	-	شوش

دوره ایالمی
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گنبد	سلطانیه	بلندترین	گنبد	آجری	جهان	و	مقبره	اُلجایتو،	در	سال	702	هجری	قمری	به	دستور	الجایتو	در	شهر	سلطانیه	،	بنا	شده	است	که	ازنظر	معماری	،	تزئینات	،	ابعاد	متهورانه	و	تکنیک	ساخت	در	دوران	خود،	شهرت	جهانی	دارد	.

رباط	شرف	از	بناهاي	شاخص	سبک	رازي	است	که	در	ساخت	آن	آجرکاري	وگچبري	تزئیني	در	سطوح	گسترده	ای	به	کار	رفته	است	.	طرح	هاي	متنوع	آجرچیني	،	فرم	هاي	آجري	و	کتیبه	هاي	خطي	آجري	این	بنا	سبب	شده	است	
که	موزه	آجرکاري	ایران	لقب	گیرد.

گنبد	سلطانیه	-		زنجان

رباط	شرف	-	سرخس

دوره تیموری

دوره سلجوقی

این	مسجد	بنا	به	کتیبه	سردر	آن	در	سال	870	هجری	قمری	بنا	شده		است	.	به	سبب	تنوع	و	ظرافت	کاشی	کاری	و	انواع	خطوط	به	کار	رفته	در	آن	و	نیز	رنگ	الجوردی	کاشی	کاری	های	معرق	آن	به	»فیروزه	اسالم«	شهرت	یافته	است	.
مسجد	کبود	-		-	تبریز

دوره ایلخانی
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آثار	معماری	دوره	صفویه	که	در	مناطق	مختلف	ایران	با	اقلیم	های	گوناگون	بنا	شده	اند	بیانگر	سازگاری	آجر	با	اقلیم	های	ایران	است.
کاخ	صفی	آباد	-	بهشهر

پل	شهرستان	-	اصفهان

کاخ	چهلستون	-	قزوین

پل	خواجو	-	اصفهان

مسجد	فرح	آباد	-	ساری

سی	و	سه	پل	-	اصفهان

دوره زندیه

دوره صفویه

ارگ	کریم	خان	-	دوره	زندیه	-	شیراز
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دوره قاجاریه

عمارت	شمس	العماره	-	تهران

عمارت	شمس	العماره	-	تهران

باغ	نگارستان	-	تهران

خانه	عامری	ها	-	کاشان

مدرسه	دارالفنون	-	تهران

میدان	گنجعلی	خان	-	کرمان

کاخ	صاحبقرانیه	-	تهران

خانه	مشیرالدوله	پیرنیا	-	تهران

آب	انبار	-	یزد
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موزه	پست	و	تلگراف	-	معمار	:	نیکالی	مارکوف	-	تهران

موزه	ایران	باستان	-	معمار	:	آندره	گدار	-	تهران موزه	ایران	باستان		-	معمار	:	آندره	گدار	-	تهران

مجموعه	شوشتر	نو	-	معمار	:	کامران	دیبا	-	اهواز بنای	مسکونی	کوه	بر	-	معمار	:	مهدی	علیزاده	-	تهران خانه	افشار	-	معمار	:	علی	اکبر	صارمی	-	تهران

دوره پهلوی

کاخ	نیاوران	-	معمار	:	محسن	فروغی	-	تهران

میدان	حسن	آباد	-	معمار	:	لئون	تادوسیان-	تهران

دبیرستان	البرز	-	معمار	:	نیکالی	مارکوف	-	تهران

معماری امروز
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خانه	تبرک

ساختمان	مسکونی	نگاران	-	معمار	:	محمدرضا	نیکبخت	-	تهران

مرکز	معاینه	فنی	آبشناسانمدرسه	پاپلی	خلعت	بری	ویالی	رودهن	

خانه	مظاهریخانه	ثامنی
فرامرز	شریفی	از	معماران	معاصر	است	که	بناهای	آجری	ماندگاری	طراحی	کرده	است	.

کارهای	آجری	بهرام	شکوهیان	از	آثار	موفق	معماری	دهه	80	است	.
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ژزف بلمن / ترجمه مهرداد کرباسی 4 بنیان معماری   
ژزف بلمن / ترجمه مهرداد کرباسی شهر گذشته ، شهر آینده 

ب
کتا

ی 
رف

مع

این	دو	کتاب	توسط	مهرداد کرباسی	ترجمه	و	از	طریق	دفتر	پژوهش	های	
فرهنگی	در	سال	1389	منتشر	شده	است	.

محمدرضا حائری	در	پیش	گفتار	خود	،	کتاب	4	بنیان	معماری	را	این	
چنین	معرفی	می	کند	:

کتاب	های	ژزف	بلمن	با	همه	کوچکی	،	حجم	عظیم	دانش	و	لذت	معماری	
را	در	درون	خود	یک	جا	نهفته	دارند	.	ویژگی	کتاب	های		ژزف	بلمن	به	
آن	 اروپا	 در	 ویژه	 به	 و	 جهان	 در	 شهر	 و	 معماری	 تاریخ	 توصیف	 هنگام	
آنچه	 	- را	 ایران	 معماری	 تا	 می	کند	 کمک	 را	 ایرانی	 خواننده	 که	 است	
بوده	و	نه	آنچه	پس	از	سال	های	1340	سراسر	شهرها	و	روستاهای	کشور	
	، با	خواندن	کتاب	های	شهر	گذشته	 	. را	پر	کرده	است	-	بهتر	درک	کند	
شهر	آینده	و	چهار	بنیان	معماری	متوجه	می	شویم	که	معماری	جریانی	
اثر	 یا	چند	 ،	دو	 با	یک	 بلمن	ما	 .	اگر	چه	در	کتاب	های	 اجتماعی	است	
انباشته	شدن	 ،	می	آموزیم	که	معماری	محصول	 آشنا	می	شویم	 معمارانه	

دانش	سرزمینی	در	طول	تاریخ	،	متکی	بر	آگاهی	جامعه	است	.
ژزف	بلمن	معتقد	است	که	انقالب	صنعتی	نسبت	زمان	و	مکان	را	بر	هم	زد	

و	به	جدایی	معماران	از	مهندسان	انجامید	.
قرن	 یک	 به	 متعلق	 ویترویوسی	 معماری	 سه	گانه	 موفق	شده	است	 بلمن	
پیش	از	میالد	یعنی	سودمندی	،	استحکام	و	زیبایی	را	به	اصول	ساختن	

در	امروز	پیوند	زند	:
اول - هر	گونه	معماری	در	جایی	که	منحصر	به	فرد	است	ساخته	می	شود	؛
دوم -	هر	گونه	معماری	برای	تأمین	آسایش	ساکنان	خود	ساخته	می	شود	؛

سوم -	هر	گونه	معماری	باید	تمام	و	کمال	ساخته	شود	؛
چهارم -	معماری	بدون	شور	و	عاطفه	وجود	ندارد	.

	، می	یابند	 تحقق	 اصل	 چهار	 این	 اساس	 بر	 بناها	 آن	 در	 که	 جامعه	ای	
جامعه	ای	است	که	آگاهانه	خواستار	تعادل	با	خود	،	با	محیط	پیرامون	خود	

و	لذت	بردن	از	معماری	است	.

انتشارات	:دفتر	پژوهش	های	فرهنگی

شابک	:	978-964-379-193-3
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،	تمام	عملکردهایی	که	قباًل	در	زیر	یک	سقف	 انقالب	صنعتی	 اثر	 بر	 	«
گرد	آمده	بودند	،	پراکنده	شدند	.	آموزش	در	مدارس	،	تفریح	در	سالن	های	
این	 نتیجه	 در	 	، بیمارستان	ها	 در	 مرگ	 و	 تولد	 	، کافه	ها	 در	 یا	 نمایش	
انفجار	،	در	خارج	از	محل	سکونت	مجموعه	کاملی	از	تجهیزات	تخصصی	
به	وجود	آمد	و	زندگی	خانوادگی	به	سطح	یک	فعالیت	بازمانده	از	دوره	ای	
به	سر	آمده	تنزل	یافت	...	ویژگی	های	مسکن	در	تمام	تمدن	های	صنعتی	
بزرگ	چنین	است	.	این	ویژگی	ها	،	نتیجه	انقالب	در	زمینه	انرژی	است	
ناشی	 ویژگی	ها	 این	 	. می	کنند	 تصور	 غالباً	 که	 آن	چنان	 	، ماشین	 نه	 	و	
.	دانسته	هایی	 به	عرصه	زندگی	روزمره	است	 از	ورود	دانسته	های	علمی	
که	پیش	تر	صرفاً	در	اختیار	دانشمندان	قرار	داشت	...	انقالب	الکترونیک	،	
انقالب	صنعتی	اول	از	خانه	ها	دور	کرده	بود	،	دوباره	 عملکردهایی	را	که	
به	خانه	آورد	.	این	امر	با	تلویزیون	شروع	شد	.	یادگیری	با	نوار	ویدئوئی	،	
بهداشت	و	درمان	در	منزل	،	کار	در	منزل	؛	و	صنعت	الکترونیک	،	همچون	

شبکه	ای	نامرئی	تمام	کشور	را	به	یکدیگر	متصل	کرده	است	«	.

حـائری	 محمدرضا	 	، شهر		آینده	 	، شهر		گذشته	 کتاب	 در	پیش	گفتار	
می	نویسد	:	

توانایی	نویسنده	کتاب	شهر	گذشته	،	شهر	آینده	،	با	توجه	به	بیان	نغز	و	موجز	
او	،	از	دانایی	نشأت	می	گیرد	.	شیوه	مواجهه	ژزف	بلمن	با	گذشته	-	مقوله	ای	
که	در	کشور	ما	هم	چنان	مبهم	و	متناقض	باقی	مانده	-	روشنگر	و	تأثیر	گذار	
است	:	»	ما	گذشته	را	تداوم	می	بخشیم	تا	آینده	را	ابداع	کنیم	«	.	بررسی	
متمایز	سازمان	یابی	 ،	معرف	چهار	دوره	 بلمن	 متعارف	ژزف	 غیر	 تاریخی	
فضای	شهر	و	سکونت	است	.	نویسنده	این	چهار	دوره	را	بر	اساس	چهار	واژه	

اصلی	در	معماری	و	شهرسازی	بررسی	کرده	است	.	
این	چهار	واژه	عبارتند	از	:

-	مقیاس	؛
-	زمان	؛
-	مکان	؛

-	سرزمین	.	
سرزمین	 به	 و	 می	شود	 شروع	 شهر	 و	 معماری	 از	 کتاب	 این	 در	 مقیاس	
بسط	می	یابد	.	مکان	به	تحوالت	معماری	و	شهرسازی	بر	بستر	سرزمین	
در	فرایند	زمان	مرتبط	است	.	نویسنده	با	معرفی	چهار	دوره	فعالیت	های	
انسانی	در	طول	زمان	یعنی	فعالیت	های	کشاورزی	،	صنعتی	،	خدماتی	و	
فعالیت	های	مرتبط	با	آفرینش	و	تفریح	،	معتقد	است	آنچه	در	این	عصر	در	
مقوله	های	سکونت	و	شهر	باید	مورد	توجه	قرار	دهیم	،	آفرینش	و	تفریح	
است	؛	و	به	جا	اشاره	می	کند	که	بسیاری	از	متخصصان	و	مسئوالن	بدون	
این	که	ایده	ای	درباره	شهر	داشته	باشند	،	شهر	طراحی	و	اجرا	می	کنند	:	

»	آنها	از	اعمال	کوتاه	مدت	خود	،	تصویری	بلند	مدت	دارند	«	.
در	این	جا	،	برخی	از	نقطه	نظرهای	نویسنده	درباره	تغییرات	شیوه	زندگی	
و	فن	آوری	و	تأثیر	این	دو	بر	معماری	و	شهرسازی	،	جهت	معرفی	دیدگاه	

او	ارائه	می	شود	:

انتشارات	:دفتر	پژوهش	های	فرهنگی

شابک	:	978-964-379-203-9
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3 گفتار     -     نکات فنی در خصوص آجرچینی
گروه معماری کلیاس کویر - رنه پیازک

ان
تم

اخ
 س

ت
صنع

 و 
ی

ار
عم

م

پیش گفتار :
ایاالت	 آجر	 اتحادیه	صنعت	 مطالعات	 و	 تحقیقات	 از	 بخشی	 حاضر	 متن	
متحده	آمریکا	(BIA *)	است	که	ترجمه	و	تدوین	شده	است	.	این	نوشتار	
در	3 گفتار	مجزا	تنظیم	شده	که	گفتار اول	در	خصوص	آجرچینی	در	
به	شرایط	آب	و	هوایی	مختلف	 با	توجه	 ،	که	 	 هوای	غیر	متعارف	است	
ایران	به	ویژه	در	مناطق	شمالی	و	جنوبی	کشور	،	می	تواند	برای	مجریان	
در	 مصالح	 مقاومت	 به	 اختصاص	 گفتار دوم	 	. گیرد	 قرار	 استفاده	 مورد	
آجر	چینی	دارد	و	گفتار سوم به	جزئیات	مقاوم	سازی	دیوارهای	مختلف	
برای	 تواند	 گفتار	می	 دو	 این	 که	 	، پردازد	 نفوذ	آب	می	 برابر	 در	 آجری	

طراحان	مورد	استفاده	قرار	گیرد	.	
بتوانیم	 آن	 دیگر	 بخش	های	 ترجمه	 و	 مجموعه	 این	 تداوم	 با	 است	 امید	

مرجع	اطالعات	مفید	و	مؤثر	در	خصوص	کار	با	آجر	،	پدید	آوریم	.

گفتار اول
ساخت در هوای غیر متعارف

پیش گفتار :
در	 تقریباً	 را	 آجری	 بناهای	 اجرای	 	، مناسب	 آماده	سازی	 و	 برنامه	ریزی	
کلیه	وضعیت	های	آب	و	هوایی	ممکن	می	سازد	.	هوای	سرد	و	هوای	گرم	
می	توانند	اثرات	منفی	روی	مصالح	بنایی	و	کیفیت	محصول	نهایی	حاصل	
از	آجر	چینی	داشته	باشند	.	با	وجود	این	،	در	نظر	گرفتن	تغییرات	ممکن	
آب	و	هوایی	در	مطالعات	ساخت	می	تواند	کیفیت	ساخت	را	تضمین	کند	
.	هرچند	دمای	عادی	،	سرد	یا	گرم	واژه	هایی	آشنا	هستند	،	منظور	از	آنها	
در	متن	حاضر	دمای	بین	4/5	درجه	سانتیگراد	تا	38	درجه	سانتیگراد	برای	
دمای	معمولی	،	کمتر	از	4/5	درجه	سانتیگراد	برای	دمای	سرد	و	بیشتر	از	

38	درجه	سانتیگراد	برای	دمای	گرم	است	.	

برای	ساخت	موفقیت	آمیز	در	دمای	غیر	متعارف	،	طراحان	و	مجریان	باید	
	، .	هنگام	طراحی	پروژه	 استفاده	کنند	 تاریخچه	آب	و	هوایی	منطقه	 از	
طراحان	به	اطالعاتی	از	قبیل	میانگین	و	حداقل	و	حداکثر	دما	یا	میانگین	
جهت	 آیین	نامه	 توسط	 شده	 تعیین	 بازگشت	 دوره	 یک	 در	 باد	 سرعت	
طراحی	ساختمانی	و	تأسیساتی	نیاز	دارند	در	حالی	که	برای	مجریان	بیشتر	
اطالعات	در	حین	ساخت	از	قبیل	دمای	زمان	حال	و	میانگین	دمای	شبانه	
روز	مهم	است	.	به	همین	شکل	پیش	بینی	دمای	هوا	و	سرعت	باد	در	چند	
عبارت	 روز	 میانگین	دمای	شبانه	 	. است	 مهـم	 برای	مجریان	 آینده	 روز	
است	از	نصف	مجمـوع	حداکثر	و	حداقل	دمای	یک	24	سـاعت	.	دمای	

محیط	در	متن	حاضر	عبارت	است	از	دمای	بیرون	در	زمان	مورد	نظر	.
1-1( مهار اثرات منفی ناشی از هوای سرد :

جهت	احداث	یک	بنای	آجری	قابل	قبول	باید	اثرات	منفی	مربوط	به	هوای	
از	اجرا	،	 ،	در	حین	اجرا	و	نگهداری	پس	 ،	قبل	 بنایی	 	سرد	روی	مصالح	
در	نظر	گرفته	شده	باشد	.	در	این	بخش	اثرات	مربوط	به	دمای	سرد	بر	روی	
مصالح	خام	و	مجموعه	احداث	شده	و	تغییر	مشخصات	آنها	و	راهکارهای	

آیین	نامه	ای	جهت	غلبه	بر	اثرات	منفی	مربوطه	بررسی	می	گردد	.	
	در	جدول	شماره	)1(	پیش	بینی	های	الزم	برای	مقابله	با	اثرات	منفی	ناشی	
مصالح	 حفاظت	 در	 می	تواند	 که	 شده	است	 ارائه	 گرم	 و	 سرد	 دمای	 از	
ساختمانی	،	آجرچینی	در	حال	اجرا	و	یا	تازه	احداث	،	بسیار	مفید	باشد	.

در	خصـوص	کیفیت	دیوارچینی	در	هوای	سـرد	،	مهمـترین	عامل	،	این	
شوند	 نگهداشته	 گرم	 کافی	 اندازه	 به	 سیمان	 دوغاب	 یا	 مالت	 که	 	است	

تا	هیدراتاسیون	سیمان	به	طور	کامل	انجام	گردد	.
	بدون	گرمای	کافی	هیدراتاسیون	سیمان	به	کندی	انجام	می	گردد	و	ممکن	
	است	به	کلی	قطع	شود	که	این	مسئله	باعث	توقف	افزایش	مقاومت	فشاری	

و	مقاومت	چسبندگی	دیوارچینی	خواهد	شد	.

*	BIA : Brick Industry Association
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1-1-1( گرم کردن مصالح :
1-1-1-1( بلوک بنایی : 

بلوک	های	بنایی	اجزاء	تشکیل	دهنده	یک	بنای	آجری	هستند	که	کمترین	
تأثیرپذیری	را	در	دمای	زیر	صفر	دارند	.	خصوصیات	فیزیکی	بلوک	های	
بلوک	 دمای	 اگرچه	 	، می	مانند	 باقی	 تغییر	 بدون	 سرد	 دمای	 در	 	بنایی	
و	مشخصه	جذب	آب	آن	بر	روی	زمان	یخ	زدگی	آجرچینی	در	حال	اجرا	تأثیر	
می	گذارد	.	یک	بلوک	بنایی	سرد	حجم	کمتری	نسبت	به	خودش	در	دمای	
	معمول	خواهد	داشت	.	بلوک	های	بنایی	سرد	گرما	را	از	مالت	می	گیرند	
و	به	سرعت	دمای	مالت	را	تا	نقطه	ای	پایین	می	آورند	که	در	آن	هیدراتاسیون	
سیمان	،	کند	می	گردد	و	کم	کم	حالت	یخ	زدگی	پیش	می	آید	.	پیش	گرمایش	
	بلوک	های	بنایی	قبل	از	کار	گذاشتن	به	حفظ	گرمای	مالت	کمک	می	کند	

و	اثر	منفی	هوای	سرد	را	روی	هیدراتاسیون	سیمان	کم	می	کند	.	
زمانی	که	دمای	محیط	کمتر	از	6/7-	درجه	سانتیگراد	باشد	،	بلوک	های	
	، درجه	سانتیگراد	 	4/4 دمای	 تا	 حداقل	 گذاشتن	 کار	 از	 قبل	 باید	 بنایی	
گرم	شوند	.	بلوک	های	بنایی	با	دمای	کمتر	از	6/7-	درجه	سانتیگراد	نباید	
کار	گذاشته	شوند	.	همچنین	استفاده	از	بلوک	های	بنایی	که	الیه	رطوبت	
یخ	زده	یا	یخ	قابل	رؤیت	یا	برف	روی	هر	یک	از	سطوح	آنها	وجود	داشته	
باشد	،	مجاز	نیست	.	یخ	بلوک	های	بنایی	یخ	زده	باید	آب	شده	و	باید	قبل	
از	استفاده	خشک	شوند	.	دمای	بلوک	های	بنایی	با	دماسنج	های	ویژه	ای*	
اندازه	گیری	می	شوند	.	حرارت	دادن	بلوک	های	بنایی	،	حتی	وقتی	دمای	
محیط	باالتر	از	6/7	درجه	سانتیگراد	باشد	نیز	می	تواند	مفید	باشد	.	آجر	
پیش	گرم	شده	همان	مشخصه	های	جذب	آب	آجرهایی	را	نشان	می	دهد	
که	در	دمای	عادی	کار	گذاشته	می	شوند	.	آجرهای	با	جذب	آب	اولیه	باال	،	
زودتر	آب	مالت	یا	دوغاب	را	جذب	کرده	و	مانع	خطر	یخ	زدگی	آب	مالت	

و	تخریب	ناشی	از	نیروهای	انبساط	حجمی	آن	می	شوند	.
1-1-1-2( مالت :

مالتی	که	با	مصالح	سرد	درست	شده	باشد	خصوصیاتی	متفاوت	با	مالتی	
	دارد	که	با	مصالح	با	دمای	عادی	درست	شده	است	.	دماهای	پایین	باعث	
	به	تأخیر	افتادن	هیدراتاسیون	سیمان	موجود	در	مالت	می	شوند	.	مالتی	
که	در	هوای	سرد	ساخته	می	شود	اغلب	دارای	مقدار	آب	کمتر	،	مقدار	هوای	
بیشتر	و	مقاومت	اولیه	پایین	تری	در	مقایسه	با	مالتی	است	که	در	دمای	
معمول	ساخته	می	شود	.	در	هوای	یخبندان	،	ممکن	است	آب	اختالط	مالت	
شامل	مقادیری	یخ	باشد	و	یا	رطوبت	داخل	ماسه	ممکن	است	به	یخ	تبدیل	
شود	.	یخ	موجود	در	آب	اختالط	باید	ذوب	شود	یا	این	که	قبل	از	اختالط	با	

سیمان	و	ماسه	از	آب	جدا	گردد	.		

*	Metallic surface contact thermometer or flat , instant-read thermometer 

همچنین	نباید	از	ماسه	یخ	زده	استفاده	شود	.	به	طور	کلی	هرگونه	یخ	،	
کیفیت	 می	تواند	 اضافه	 گرمای	 یک	 و	 ذوب	شود	 باید	 	، اختالط	 از	 قبل	
از	یخ	زدگی	 تمامی	مراحل	ساخت	 .	در	 ببرد	 باال	 بسیار	 را	 مالت	حاصل	
مالت	باید	اجتناب	گردد	.	در	هوای	سرد	،	مالت	باید	در	حجم	کمتری	
استفاده	 به	 بدهد	 از	دست	 را	 دمای	خود	 این	که	 از	 قبل	 و	 ساخته	شود	
اولیه	 اختالط	 از	 باید	ظرف	2/5	ساعت	 تمامی	حاالت	مالت	 .	در	 برسد	
مصرف	شود	.	مالتی	که	یخ	می	زند	کاهش	مقاومت	فشاری	چشمگیری	
باشد	 از	6	درصد	حجم	کل	آب	داشته	 بیش	 .	مالتی	که	 	خواهد	داشت	
به	دلیل	افزایش	حجم	ناشی	از	تبدیل	آب	صفر	درجه	به	یخ	از	بین	خواهد	
رفت	.	مالتی	که	با	مصالح	پیشگرم	شده	ساخته	شود	تقریباً	خصوصیات	

مالتی	را	از	خود	نشان	می	دهد	که	در	هوای	معمول	ساخته	شده	باشد	.
زمانی	که	دمای	محیط	از	4/4	درجه	سانتیگراد	کمتر	می	شود	،	ماسه	و	آب	
اختالط	باید	به	اندازه	ای	حرارت	داده	شوند	تا	مالت	ساخته	شده	دمایی	بین	
4/4	درجه	سانتیگراد	و	48/9	درجه	سانتیگراد	داشته	باشد	.	دمای	ایده	آل	
دمای	 	. است	 درجه	سانتیگراد	 و	26/7	 درجه	سانتیگراد	 بین	15/6	 مالت	
بیشتر	از	48/9	درجه	سانتیگراد	باعث	گیرش	آنی	سیمان	و	به	موجب	آن	،	
کاهش	مقاومت	فشاری	و	چسبندگی	مالت	می	شود	.	به	همین	دلیل	نباید	

ماسه	و	آب	اختالط	مالت	را	بیش	از	60	درجه	سانتیگراد	گرم	کرد	.
راحت	ترین	و	بهترین	مصالح	برای	گرم	کردن	،	آب	است	چون	حرارت	خود	
را	به	سرعت	از	دست	نمی	دهد	.	باید	توجه	داشت	که	حرارت	دادن	مصالح		
ولی	 	، است	 دشوار	 بسیار	 شکفته	 آهک	 یا	 سیمان	 مثل	 شده	 	بسته	بندی	
در	هر	صورت	اگر	دمای	هوا	پایین	تر	از	صفر	درجه	سانتیگراد	باشد	،	باید	حتماً	
دمای	مالت	در	کلیه	مراحل	ساخت	از	ترکیب	مصالح	تا	اتمام	آجرچینی	
باالی	یخ	زدگی	حفظ	شود	.	برای	حفاظت	مالت	از	صدمات	هوای	سرد	باید	

نسبت	های	اختالط	اجزای	مالت	در	محدوده	مجاز	تغییر	داده	شوند	.
می	دهد	 نتیجه	 را	 سخت	تری	 مالت	 ماسه	 مقدار	 افزایش	 مثال	 	به	عنوان	
	که	بهتر	وزن	سازه	بنایی	باالی	خود	را	تحمل	می	کند	یا	استفاده	از	سیمان	
به	جای	آهک	شکفته	باعث	می	شود	که	مالت	سریع	تر	آب	از	دست	بدهد	و	در	
نتیجه	احتمال	یخ	زدگی	کاهش	می	یابد	.	همچنین	استفاده	از	سیمان	زودگیر	

)	سیمان	پرتلند	تیپ	3	(	جهت	جلوگیری	از	یخ	زدگی	بسیار	مفید	است	.	
اجتناب	 زدگی	مالت	 یخ	 از	 باید	 در	همه	حاالت	ساخت	 که	 توجه	شود	
	شود	و	حفاظت	مالت	در	یک	بنای	آجری	جدید	االجرا	جهت	جلوگیری	

از	یخ	زدگی	اهمیت	بسزایی	دارد	.
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چنانچه	از	آجرهای	با	جذب	آب	پایین	استفاده	شود	،	میزان	حجم	آب	مالت	
افزودنی	 از	ترکیبات	و	مواد	 .	می	توان	 یابد	 باید	به	حداقل	ممکن	کاهش	
زودگیرکننده	نیز	استفاده	کرد	ولی	توجه	به	این	نکته	بسیار	مهم	است	که	در	
کلیه	موارد	فوق	،	اهمیت	پیش	گرمایش	و	نگهداری	به	قوت	خود	باقی	است	.	

1-1-1-3( دوغاب سیمان : 
آب	زیادی	جهت	روانی	دوغاب	سیمان	الزم	است	که	این	امر	شدیداً	مقدار	
انبساط	حجمی	ناشی	از	یخ	زدگی	را	افزایش	می	دهد	.	بنابراین	چنانچه	دمای	
مصالح	زیر	صفر	درجه	باشد	،	دوغاب	،	مانند	مالت	باید	با	ترکیب	مصالح	
پیش	گرم	شده	تهیه	گردد	تا	از	اثرات	زیان	بار	یخ	زدگی	جلوگیری	شود	.	
چنانچه	دمای	محیط	زیر	صفر	درجه	باشد	،	سنگدانه	های	دوغاب	و	آب	مورد	
اختالط	باید	حرارت	داده	شوند	تا	دمای	دوغاب	حاصله	در	زمان	اختالط	بین	
21/1	درجه	سانتیگراد	و	48/9	درجه	سانتیگراد	باشد	.	سنگدانه	های	دوغاب	
و	آب	اختالط	نباید	بیش	از	60	درجه	سانتیگراد	حرارت	داده	شوند	و	دمای	
دوغاب	حاصله	پس	از	کار	کردن	باید	بیش	از	21/1	درجه	سانتیگراد	حفظ	
شود	.	چنانچه	از	سیمان	پرتلند	تیپ	3	استفاده	شود	،	محصول	زودتر	به	
مقاومت	باال	رسیده	و	خطر	یخ	زدگی	به	شدت	کاهش	می	یابد	.	همچنین	از	
مواد	افزودنی	نیز	می	توان	استفاده	کرد	.	ولی	اهمیت	پیش	گرمایش	مصالح	
به	قوت	خود	باقی	است	.	دقت	شود	که	تمام	دوغاب	سیمان	ساخته	شده	

ظرف	1/5	ساعت	از	زمان	اختالط	باید	مصرف	شود	.	
1-1-1-4( دیوار آجری تازه چیده شده :

	به	دلیل	زمان	بر	بودن	عملیات	هیدراتاسیون	سیمان	،	الزم	است	در	خصوص	
جذب	گرمای	اضافی	مالت	توسط	سطح	بنای	آجری	،	اطمینان	حاصل	کرد	.	
آیین	نامه	 باشد	 درجه	سانتیگراد	 	-3/9 از	 کمتر	 محیط	 دمای	 چنانچه	
الخصوص	 علی	 	، ساخت	 حال	 در	 بناهای	 که	 می	کند	 تأکید	 ساختمان	
دمای	 حداقل	 تا	 	، می	شود	 استفاده	 دوغاب	 از	 ساختشان	 در	 که	 آنهایی	
	24	km ∕ hr	از باد	 .	اگر	سرعت	وزش	 4/4	درجه	سانتیگراد	گرم	شوند	
تجاوز	کند	،	آجر	چینی	یا	باید	در	محیط	بسته	انجام	گیرد	و	یا	از	بادشکن	
	، از	6/7-	درجه	سانتیگراد	کمتر	گردد	 اگر	دمای	محیط	 	. استفاده	شود	
بنایی	در	حال	اجرا	باید	در	یک	محیط	بسته	انجام	شده	و	دمای	محیط	
بسته	باید	باالی	صفر	درجه	سانتیگراد	حفظ	شود	.	اگر	یک	بنای	آجری	تازه	
چیده	شده	یخ	زده	باشد	باید	پس	از	آب	شدن	یخ	ها	مرطوب	شود	تا	فرآیند	

هیدراتاسیون	مجدداً	فعال	شده	و	تا	افزایش	مقاومت	ادامه	یابد	.
اگر	برف	و	یخ	روی	فونداسیون	و	دیوار	موجود	رؤیت	شود	،	آیین	نامه	ها	
	آجرچینی	روی	آنها	را	مردود	اعالم	می	کنند	،	چون	زمانی	که	این	برف	
و	یخ	ذوب	می	شـوند	،	خطر	جابه	جایی	و	حرکت	بنای	جدید	به	دلیل	عدم

چسبندگی	بین	دیوار	و	فونداسیون	یا	کرسی	زیر	آن	وجود	دارد	.	لذا	،	برف	
و	یخ	باید	جمع	شوند	و	سطح	رویه	باید	تا	دمای	باالی	صفر	درجه	سانتیگراد	

گرم	شود	،	به	طوری	که	باعث	تخریب	بنای	جدید	نگردد	.
دقت	شود	به	هیچ	عنوان	استفاده	از	ضد	یخ	داخل	مالت	مجاز	نیست	.	زیرا	
الکل	هستند	که	اگر	جهت	 افزودنی	ها	شامل	مقادیر	زیادی	نمک	و	 این	
اثربخشی	در	احجام	قابل	توجه	استفاده	شوند	شدیداً	مقاومت	های	فشاری	
و	چسبندگی	مالت	را	کاهش	می	دهند	.	به	جای	ضد	یخ	می	توان	از	مواد	

افزودنی	با	خاصیت	زودگیر	کنندگی	در	مالت	استفاده	کرد	.	
1-1-2( توصیه	هایی برای احداث بناهای آجری در هوای سرد :

در	تکمیل	الزامات	اجباری	برای	آجرچینی	در	هوای	سرد	که	خالصه	آن	
در	جدول	)1(	آورده	شده	است	،	موارد	ذیل	می	تواند	در	فهرست	مشخصات	

فنی	پروژه	بیان	گردد	:
-	بلوک	های	بنایی	،	مصالح	با	ترکیبات	سیمانی	و	ماسه	باید	طوری	نگهداری	
شوند	که	در	معرض	باران	،	برف	و	آب	های	جاری	روی	زمین	قرار	نگیرند	.	
	،	)	40	 194cm2gr/min/ -		اسـتفاده	از	بلوک	های	با	جذب	آب	اولـیه	باال	)	تا 
می	تواند	از	یخ	زدگی	مالت	جــلوگیری	کند	.	دقت	شـود	که	بلــوک	های	با	
	30	باید	قبل	از	کار	گذاشتن	با	آب	 194cm2gr/min/ جذب	آب	بیش	از		
گرم	خیس	شوند	،	ولی	اشـباع	نگردند	.	آبی	که	برای	خیس	کردن	بلوک	ها	
اسـتفاده	می	شـود	باید	دمای	بیش	از	21	درجه	سـانتیگراد		داشـته	باشد		

در	حالی	که	بلوک	ها	باالی	صفر	درجه	هستند	.	
-	اگر	دمای	بلوک	ها	صفر	درجه	یا	کمتر	باشد	آب	مورد	استفاده	باید	بیش	

از	49	درجه	سانتیگراد	حرارت	داشته	باشد	.	
-	اگر	دیوار	برپا	شده	کاماًل	پوشیده	شده	باشد	نیازی	به	تمیزکردن	یخ	و	برف	
از	روی	دیوار	نیست	.	ولی	چانچه	پوشش	دیوار	جابه	جا	شده	باشد	و	برف	
و	یخ	مستقیماً	روی	دیوار	نشسته	باشند	رگ	باالیی	بلوک	ها	باید	با	بخار	یا	
با	شعله	پخش	کن	با	دقت	حرارت	داده	شود	تا	یخ	آن	ذوب	شود	.	چنانچه	
بخش	هایی	از	دیوار	یخ	زده	و	خراب	شده	باشند	قبل	از	اجرای	بخش	جدید	

دیوار	قسمت	های	معیوب	باید	تعویض	شوند	.
1-2( مهار اثرات منفی ناشی از هوای گرم :

	در	این	بخش	خصوصیات	دیوارهای	آجری	و	مصالح	تشکیل	دهنده	آن	،	
که	در	اثر	دمای	باال	دچار	تغییرات	می	شوند	و	فرآیند	های	اجرایی	آیین	نامه	ها	

جهت	غلبه	بر	این	اثرات	منفی	،	بررسی	می	گردد	.
آیین	نامه	بین	المللی	ساختمان	در	ارتباط	با	ساختمان	های	با	مصالح	بنایی	،	
هوای	گرم	را	با	دمای	بیش	از	37/8	درجه	سانتیگراد	تعریف	می	کند	،	اگرچه	
سرعت	باد	،	رطوبت	نسبی	و	تابش	مسـتقیم	خورشـید	بر	جذب	آب	بلوک	ها	،	
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زمان	گیرش	سیمان	و	زمان	خشک	شدن	مالت	تأثیر	مستقیم	دارد	.دمای	
باال	و	رطوبت	باال	به	اندازه	هوای	سرد	برای	بناهای	آجری	مخرب	نیستند	
و	اگر	از	آب	کافی	در	ساخت	بنای	آجری	استفاده	شده	باشد	هوای	گرم	
می	تواند	باعث	افزایش	میزان	هیدراتاسیون	سیمان	شده	و	هوای	مرطوب	و	
گرم	باعث	به	وجود	آمدن	شرایط	مناسبی	برای	عمل	آوردن	مالت	و	نتیجتاً	

حصول	به	مقاومت	باالتری	خواهد	شد	.
،	تبخیر	سریع	و	 با	دیوارچینی	در	هوای	گرم	 ارتباط	 مهمترین	نکته	در	
جذب	آب	از	مالت	است	.	بدون	آب	کافی	،	هیدراتاسیون	سیمان	کند	شده	
و	یا	قطع	می	گردد	و	نتیجاً	مقاومت	فشاری	و	چسبندگی	بین	مالت	و	آجر	
شدیداً	کاهش	می	یابد	.	همچنین	گرما	می	تواند	باعث	گیرش	آنی	سیمان	
قبل	از	هیدراتاسیون	کامل	شود	که	برای	بنای	آجری	بسیار	مضر	است	.	
در	جدول	)1(	خالصه	ای	از	اقدامات	اصالحی	جهت	حصول	به	نتایج	قابل	
قـبول	برای	دیوار	چینی	در	هوای	گرم	ارائه	شده	است	که	در	ادامه	راجع	
به	آن	شرح	داده	می	شود	.	باید	توجه	داشت	که	خنک	نگهداشتن	مصالح	

در	هوای	گرم	بهترین	نتایج	را	خواهد	داشت	.
1-2-1( خنک کردن مصالح :

در	هوای	گرم	،	ساده	ترین	راه	برای	حفظ	مشخصات	کارایی	دیوار	،	همانند	
آنچه	که	در	هوای	متعادل	انجام	می	گیرد	،	خنک	کردن	مصالح	است	.

1-2-1-1( بلوک های بنایی : 
هرچند		بلوک	های	بنایی	خیلی	تحت	تأثیر	هوای	گرم	قرار	نمی	گیرند	،		
اندرکنش	بلوک	های	بنایی	و	مالت	بسیار	مهم	است	.	بلوک	های	بنایی	با	
حرارت	باال	،	آب	بیشتری	از	مالت	جذب	می	کنند	و	دمای	دیوار	آجری	
در	حال	اجرا	را	باال	می	برند	.	زمانی	که	بلوک	های	با	دمای	باال	کار	گذاشته	
می	شوند	،	چنانچه	آب	کافی	در	مالت	وجود	نداشته	باشد	چسبندگی	مالت	
بسیار	کاهش	پیدا	می	کند	.	لذا	،	بلوک	های	بنایی	را	می	توان	با	انبار	کردن	
در	سایه	یا	در	یک	محیط	خنک	،	سرد	نگهداری	کرد	.		آجرهای	با	جذب	آب	
	30	بایستی	قبل	از	کار	گذاشتن	حتماً	خیس	 194cm2gr/min/ بیش	از	
شوند	تا	میزان	جذب	آب	آنها	کاهش	یابد	.	در	غیر	این	صورت	می	توانند	آب	
بسیار	زیادی	را	در	مدت	زمان	کم	از	مالت	جذب	کرده	و	باعث	کاهش	شدید	
مقاومت	آن	شوند	.	آجرها	هنگام	کار	گذاشتن	باید	دارای	رویه	خشک	بوده	و	
	30	باشد	.	آجرها	می	توانند	 194cm2gr/min/ جذب	آب	اولیه	آنها	کمتر	از	
بالفاصله	قبل	از	کار	گذاشتن	خیس	شوند	،	ولی	بهترین	روش	خیس	کردن	

آنها	3	تا	24	ساعت	قبل	از	کار	گذاشتن	است	.

1-2-1-2( مالت :
مالتی	که	در	هوای	گرم	ترکیب	می	شود	در	مقایسه	با	مالتی	که	در	دمای	
متعارف	ساخته	می	شود	،	غالباً	دارای	حجم	آب	بیشتر	و	حجم	هوای	کمتر	
است	و	ماندگاری	کمتری	در	هوای	آزاد	دارد	و	در	مدت	زمان	کوتاه	تری	
آب	 تبخیر	 دلیل	 به	 خمیری	 حالت	 از	دست	دادن	 برای	 بیشتری	 تمایل	
سریع	تر	و	میزان	هیدراتاسـیون	بیشتر	سیمان	،	دارد	.	سخت	شدن	سریع	
مالت	گرم	یا	گیرش	آنی	سیمان	زمانی	رخ	می	دهد	که	مالت	حالت	خمیری	
خود	را	قبل	از	هیدراتاسیون	کامل	سیمان	از	دست	بدهد	.	برای	جلوگیری	
از	این	اتفاق	کافی	است	از	اینکه	دمای	مالت	مورد	استفاده	در	کلیه	مراحل	
ساخت	کمتر	از	48/9	درجه	سانتیگراد	باشد	اطمینان	حاصل	کرد	.	آب	
زدن	و	اختالط	مجـدد	مـالت	با	آب	سرد	روشی	مناسـب	برای	حفظ	روانی	
مالت	در	هوای	گرم	است	،	ولی	مالت	باید	ظرف	2	ساعت	از	اختالط	اولیه	

استفاده	شود	.	
از	46/1	درجه	سانتیگراد	 برای	زمانی	که	دمای	محیط	 	مقررات	هوای	گرم	
یا	)	40/6	درجه	سانتیگراد	با	سرعت	وزش	باد	km ∕ hr	12/9	(	تجاوز	
می	کند		،	انبارکردن	مصالح	تشکیل	دهنده	مالت	در	سایه	را	،	به	دور	از	تابش	

مستقیم	خورشید	اجبار	می	کند	.
1-2-1-3( ماسه :

زمانی	که	دمای	محیط	از	37/8	درجه	سانتیگراد	یا	)	32/2	درجه	سانتیگراد	
با	سرعت	وزش	باد	km ∕ hr	12/9	(	تجاوز	کند	،	ماسه	باید	در	یک	جای	
مرطوب	،	به	حالتی	انبار	شود	که	بیشترین	سطح	تماس	را	با	هوا	داشته	باشد	
.		این	امر	با	آب	پاشی	به	کپه	های	ماسه	و	عدم	پوشاندن	روی	آنها	محقق	
می	گردد	،	که	دمای	ماسه	به	روش	تبخیر	سطحی	کاهش	می	یابد	.	ماسه	

مرطوب	زمان	بیشتری	برای	گرم	شدن	نیاز	دارد	.	
1-2-1-4( آب :

آب	سرد	می	تواند	برای	کنترل	دمای	مالت	و	دوغاب	سیمان	مورد	استفاده	
	46/1 از	 محیط	 دمای	 زمانی	که	 	، هوای	گرم	 قوانین	 طبق	 	. بگیرد	 قرار	
	km ∕ hr وزش	باد	 سرعت	 با	 درجه	سانتیگراد	 	40/6 یا	 درجه	سانتیگراد	
12/9	تجاوز	می	کند	باید	از	آب	سرد	برای	اختالط	مالت	یا	دوغاب	استفاده	
شود	.	استفاده	از	یخ	برای	کاهش	دمای	آب	اختالط	می	تواند	تأثیر	زیادی	
یخ	 باید	 اختالط	 از	هرگونه	 قبل	 که	 توجه	شود	 باید	 ولی	 	، باشد	 داشته	

موجود	کاماًل	ذوب	شده	باشد	و	یا	خارج	گردد	.
1-2-1-5( دوغاب سیمان :

واکنش	دوغاب	سیمان	به	هوای	گرم	بسیار	مشابه	مالت	است	.	آب	بسیار	
	سریع	تبخیر	می	شود	که	در	نتیجه	نسبت	آب	به	سیمان	کاهش	می	یابد	.	
به	دلیل	آن	که	دوغاب	مورد	استفاده	در	بنایی	آجری	اسالمپ	حداقل	203	
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عکس	2	-	گرم	کردن	کپه	ماسه	با	پتوی	الکتریکی

عکس	3	-	گرم	کردن	کپه	ماسه	با	لوله	دودکش	بخاری	

عکس	4	-	ایجاد	یک	محیط	بسته

عکس	5	-	گرم	کردن	یک	محیط	بسته

میلی	متر	نیاز	دارد	،	بهتر	است	در	اختالط	اولیه	از	آب	کافی	استفاده	کرد	.	
دوغاب	ساخته	شده	ظرف	1/5	ساعت	از	اختالط	می	بایست	مصرف	شود	.	
همانند	مالت	می	توان	از	یخ	برای	کاهش	دادن	دمای	آب	اختالط	استفاده	کرد	.

1-2-1-6( مواد افزودنی :
مواد	روان	کننده	برای	افزایش	روانی	مالت	توصیه	نمی	شود	مگر	اینکه	تمام	
اثرهای	آن	شناخته	شده	باشند	.	مواد	افزودنی	برای	دوغاب	که	میزان	روانی	
آن	را	بیشتر	می	کنند	یا	مقدار	آب	آن	را	کاهش	می	دهند	توصیه	نمی	شود	،	
ولی	می	توان	از	مواد	افزودنی	خنثی	کننده	انقباض	مالت	*	استفاده	کرد	.

1-2-1-7( تجهیزات :
گرمای	بسیار	زیادی	توسط	تجهیزات	ساخت	و	حمل	مالت	در	صورتی	که	
مصالح	 به	 و	 شده	 باشند	جذب	 گرفته	 قرار	 خورشید	 مستقیم	 تابش	 زیر	
می	توانند	 استانبولی	 و	 فرقان	 	، میکسرها	 	. می	یابد	 انتقال	 مالت	 ساخت	
این	حرارت	را	به	مالت	منتقل	کنند	و	دمـای	آن	را	به	مقدار	قابل	توجهی	
افزایش	دهند	،	همچنین	تخته	های	ساخت	مالت	چنانچه	از	جنس	چوب	
باشند	می	توانند	آب	مالت	را	به	خود	جذب	کنند	.	آیین	نامه	بین	المللی	
از	 جلوگیری	 منظور	 به	 بنایی	 مصالح	 با	 ساختمان	های	 برای	 ساختمان	
کاهش	کیفیت	بنای	آجری	اجبار	می	کند	که	میکسر	،	فرقان	،	استانبولی	
و	تخته	های	ساخت		مالت	از	جنس	فلز	،	قبل	از	هرگونه	تماس	با	مالت	
.	همچنین	 با	آب	سرد	شستشو	شوند	 یا	مصالح	خام	مالت	 ساخته	شده	
اگر	دمای	هوا	از	46/1	درجه	سانتیگراد	یا	40/6	درجه	سانتیگراد	با	سرعت	
وزش	باد	km ∕ hr	12/9	بیشتر	باشد	حتماً	باید	تجهیزات	ساخت	و	حمل	
مالت	در	سایه	انبار	شوند	و	به	هیچ	وجه	زیر	تابش	مستقیم	خورشید	قرار	

نگیرند	.
1-2-2( نگهداری از مصالح و بنایی :

عمل	آوری	با	آب	یا	آبپاشی	ریز	و	مداوم	می	تواند	مقاومت	یک	آجرچینی	را	در	
مدتی	که	دمای	هوا	باال	و	رطوبت	نسبی	کم	است	بسیار	افزایش	دهد	.	مقررات	
هوای	گرم	آبپاشی	ریز	و	مداوم	یک	بنایی	آجری	تازه	ساخته	شده	را	تا	سه	بار	در	
روز	و	روزی	سه	مرتبه	تا	زمانی	که	دیوار	کامالً	مرطوب	شود	،	برای	زمان	هایی	
که	میانگین	دمای	روزانه	از	37/8	درجه	سانتیگراد	یا	32/2	درجه	سانتیگراد	با	
سرعت	وزش	باد	km ∕ hr	12/9	تجاوز	می	کند	،	اجباری	می	داند	.	بنای	تازه	
پایان	 .	همچنین	در	 باد	محافظت	گردد	 برابر	وزش	 باید	در	 ساخته	شده	
روز	باید	سطح	دیوار	تازه	برپاشده	را	با	پوشش	عایق	رطوبتی	مثل	نایلون	

پالستیکی	پوشانید	تا	رطوبت	خود	را	از	دست	ندهد	.

عکس	1	-	حفاظت	یک	نمای	تازه	چیده	شده	با	پوشش	نایلون

*	مواد	افزودنی	مالت	یا	بتن	که	خاصیت	انقباض	آن	را	خنثی	کرده	و	باعث	انبساط	و	افزایش	حجم	مالت	یا	بتن	پس	از	گیرش	می	شوند	در	کشور	ما	با	نام	گروت	)	Grout	(	شناخته	می	شوند	.
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خالصه :
الزامات	ساخت	و	نگهداری	در	هر	دو	حالت	هوای	گرم	و	هوای	سرد	منجر	

به	تضمین	کیفیت	غیر	منقطع	یک	بنای	آجری	می	شود	.	
مشخصات	فیزیکی	مربوط	به	بنای	ساخته	شده	در	هوای	عادی	می	تواند	
با	رعایت	پیشنهادهای	ارائه	شده	در	متن	حاضر	که	در	جدول	شماره	)1(	

خالصه	شده	اند	،	در	شرایط	هوای	غیر	معمول	نیز	به	تحقق	بپیوندد	.

)IBC(	ساختمان	المللی	بین	نامه	آیین	طبق	گرم	یا	سرد	هوای	در	بنایی	مصالح	با	ساخت	الزامات	-	1	شماره	جدول

  )پس از احداث(مالحظات حفاظت و نگهداري   )در حين ساخت(مالحظات آماده سازي   )قبل از ساخت(مالحظات آماده سازي   دماي محيط  

  
  رمهواي گ

  
درجه  8/37 >

  سانتيگراد

مصالح ساخت را از تابش مستقيم خورشيد محافظت مي 
  .كنيد و مطابق مالحظات هواي گرم ذيل عمل نماييد 

از آب خنك براي . مطابق مالحظات هواي گرم ذيل عمل شود 
  .تهيه مالت استفاده كنيد به شرطي كه يخ آن ذوب شده باشد 

در ذيل  مطابق مالحظات هواي گرم دكر شده
  .عمل شود 

  
درجه  9/48شرايطي تعبيه شود تا دماي مالت كمتر از 

كه ماسه در وضعيت مرطوب و تا حد امكان . سانتيگراد باشد 
  .مراكز جهت تماس بيشتر با هوا قرار گيرد 

ميكسر ، . درجه سانتيگراد نگه داريد  9/48دماي مالت را كمتر از 
قبل از تماس با . مي ريزند  فرغون و صفحاتي كه مالت را روي آن

رواني مالت را با افزودن آب سرد به آن . مالت با آب سرد بشوييد 
ساعت مصرف  2حفظ كنيد و مالت پس از اختالط اوليه در طي 

  .شود 

مرتبه و هر مرتبه تا حد اينكه بناي  3روزي 
اخداث شده كامالً خيس شود بايد آن را 

د تكرار شود روز باي 3اين كار تا . مرطوب كرد 
.  

  هواي معتدل
درجه  4/4 -  8/37

  سانتيگراد
  روند عادي  روند عادي  روند عادي

  درجه سانتيگراد 4/4 <  هواي سرد

درجه سانتيگراد  - 7/6نگذاريد مصالح بنايي به دماي زير 
برسد يا بخش هايي از آن يخ بزند يا روي آن ها يخ بزند يا 

الح را تميز كنيد و روي آن ها يخ يا برف قابل رؤيت روي مص
اين سطوح را حرارت دهيد به طوري كه منجر به خرابي آن 

  .ها نگردد 

درجه  4/4آب مصرفي يا ماسه را حرارت دهيد تا حدي كه مالت 
آب و سنگدانه هاي . درجه سانتيگراد شود  9/48سانتيگراد الي 

مصالح . درجه سانتيگراد گرم نكنيد  60مالت يا گروت را بيشتر از 
  .وت را زماني كه دماي آن ها زير صفر درجه است گرم كنيد گر

آجر چيني جديد االحداث كامالً با يك پوشش 
 24عايق حرارتي و ضد آب تا فاصله زماني 

ساخت پتو با . (ساعت محافظت گردد 
  )پيچيدن نايلون دور پشم شيشه

  .مطابق مالحظات عواي سرد فوق عمل شود 

قت داده شود ، دماي مالت باالي يخ با مالحظات هواي سرد مطاب
در صورت استفاده از گروت ، مصالح گروت را . زدگي حفظ شود 

درجه  1/21بايد حرارت داد تا دماي آن هنگام اختالط بين 
درجه سانتيگراد باشد و هنگام كار كردن دماي  9/48سانتيگراد تا 

  .باشد  1/21آن 

  .طبق مالحظات هواي سرد باال عمل شود 

  .طابق مالحظات هواي سرد فوق عمل شود م

دماي سطح قابل احداث . با مالحظات هواي سرد مطابقت شود 
 24درجه سانتيگراد و چنانچه باد با سرعت  4/4بايد گرم شود تا 

km/h  در حال وزيدن باشد بايد سطح در حال احداث محافظت
د درجه سانتيگراد حرارت داده شو 4/4آجر چيني بايد تا . گردد 

  .قبل از گروت ريزي 

آجر چيني جديد االحداث كامالً با يك پوشش 
 24عايق حرارتي و ضد آب تا فاصله زماني 

براي . ساعت پس از اتمام كار پوشيده شود 
ساعت  48آجر چيني با گروت اين زمان به 

مگر اينكه سيمان مصرفي . افزايش داده شود 
  .در گروت از نوع تيپ پرتلند باشد 

  .مالحظات هواي سرد فوق عمل شود  مطابق
يك فضاي بسته بايد براي . طبق مالحظات هواي سرد عمل شود 

آجر چيني تعبيه شود به طوري كه دماي محيط آجر چيني باالي 
  .درجه سانتيگراد حفظ گردد  5

 24دماي آجر چيني جديد االحداث به مدت 
ساعت پس از اتمام كار با تعبيه فضاهاي بسته 

اي گرم كننده برقي يا المپ هاي يا پتو ه
مادون قرمز يا هر روش ديگري باالي صفر 

براي بنايي . درجه سانتيگراد نگهداري شود 
ساعت افزايش داده  48با گروت اين زمان به 

شود ، مگر اينكه تنها سيمان استفاده شده در 
  .پرتلند باشد  3گروت سيمان تيپ 
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گفتار دوم
مشخصات مصالح اجزاء آجر چینی 

چسبیده	 به	هم	 دوغاب	 یا	 مالت	 توسط	 آجرها	 آجرچینی	 در	 که	 آنجا	 از	
می	شوند	،	می	توان	کل	بنا	را	یک	جسم	همگن	در	نظر	گرفت	.	آنچه	مهم	
است	مجموعه	مصالحی	است	که	با	هم	عمل	می	کنند	،	ولی	باید	در	نظر	
داشت	که	مشخصات	مجموعه	وابسته	به	مشخصات	اجزاء	تشکیل	دهنده	،	
و	مهم	تر	از	آن	اندرکنش	مصالح	با	یکدیگر	است	.	بنابراین	بسیار	مهم	است	
که	ابتدا	مشخصات	اجزاء	تشکیل	دهنده	یک	بنای	آجری	را	بررسی	کنیم	:

2-1( آجر :
	، اولیه	آجر	شامل	رس	 .	مواد	 اثر	گذارند	 تولید	آجر	 متغیرهای	زیادی	در	
آجرها	 	. است	 مواد	 این	 از	 ترکیب	هایی	 یا	 رسی	 شیست	 	، نسوز	 	رس	
به	روش	های	گوناگونی	مثل	فشاری	،	قالبی	یا	پرس	خشک	تولید	می	شوند	
حرارت	 درجه	سانتیگراد	 	1150 تا	 درجه	سانتیگراد	 	980 بین	 کوره	 در	 و	
می	بینند	.	چنین	متغیرهایی	آجرهایی	با	رنگ	،	طرح	،	اندازه	و	مشخصات	
فیزیکی	متفاوت	تولید	می	کنند	.	آجرهای	رسی	و	شیستی	به	خاطر	زیبایی	
	و	دوام	طوالنی	همواره	به	عنوان	یک	مصالح	ساختمانی	شناحته	می	شوند	
و	در	نتیجه	استاندارد	مصالح	برای	آجرهای	رسی	و	شیستی	الزاماتی	را	شامل	
می	شود	تا	محصول	حاصله	از	لحاظ	دوام	،	ابعاد	و	ظاهر	به	حدود	قابل	قبولی	
برسد	.	مباحث	استاندارد	مصالح	ایاالت	متحده	آمریکا	)	ASTM		*	(	برای	

آجر	و	خشت	های	رسی	ساختمانی	عبارتند	از	:	
	ASTM C   216		 	 	 آجر	نما	
 ASTM C    62		 		 آجر	پشت	کار	
ASTM C  652  	 آجر	سوراخدار	
ASTM C  212  	 خشت	رسی	نما	
ASTM C    34  	 خشت	رسی	باربر	

هرگاه	آجر	و	خشت	ساختمانی	از	لحاظ	ظاهری	و	دوام	مطلوب	باشند	برای	
از	 ناشی	 این	 ،	که	 بود	 مناسب	خواهند	 نیز	 کاربردهای	دیگر	ساختمانی	
دامنه	متغیر	ابعاد	و	مقاومت	فشاری	بسیار	باالی	آجر	است	.	مشخصه	های	
بسیار	مهم	و	تأثیرگذار	دیگر	در	عملکرد	یک	دیوار	آجری	مقاومت	فشاری	
و	خصوصیاتی	هستند	که	در	چسبندگی	مالت	و	آجر	اثر	گذارند	،	مثل	

میزان	جذب	آب	و	یا	زبری	سطح	درگیر	آجر	.
2-1-1( مقاومت فشاری آجر :

مقاومت	فشاری	آجر	یک	مشخصه	بسیار	مهم	برای	الزامات	سازه	ای	است	.	
در	مجموع	می	توان	گفت	افزایش	مقاومت	فشاری	هر	قالب	آجر	مقاومت	
فشاری	و	ضریب	شکل	پذیری	کل	بنای	آجری	حاصل	را	افزایش	می	دهد	.

باوجود	این	،	مقاومت	فشاری	آجرها	برای	رد	یا	قبول	آنها	چندان	تأثیرگذار	
نبوده	و	آجرها	با	استاندارد	مصالح	مشخص	می	شوند	.	استاندارد	مصالح	
تعریف	 آجرها	 پایایی	 و	 دوام	 برای	 را	 حداقلی	 مقاومت	 متحده	 ایاالت	
می	کند	که	حدوداً	یک	پنجم	مقاومت	نمونه	های	واقعی	است	.	تحقیقات	
اخیر	مؤسسه	آجر	آمریکا	در	خصوص	تولیدکنندگان	آجر	ایاالت	متحده	
منجر	به	نتایجی	در	مورد	اطالعات	پایه	مشخصات	آجر	)مأخذ	شماره	16(	
شده	است	.	مقاومت	فشاری	آجر	و	خشت	های	ساختمانی	که	از	این	تحقیق	
حاصل	شده	اند	در	جدول	شماره	)2(	خالصـه	است	.	آنچه	مشخص	است	،	
همه	انواع	آجرها	و	خشت	های	ساختمانی	مقاومت	بسیار	باالتری	نسبت	به	

حداقل	پیشنهادی	ASTM	از	خود	نشان	می	دهند	.

2-1-2( جذب آب و زبری سطح آجرها :
روی	 که	 هستند	 مشخصه	هایی	 	، آب	 جذب	 و	 آجرها	 رویه	 سطح	 زبری	
می		توان	گفت	مالت	 در	مجـموع	 	. تأثیرگذارند	 آجر	 و	 چسبندگی	مالت	
به	سطوح	ناصاف	و	غیر	هموار	بهتر	می	چسبد	تا	سطوح	صاف	و	صیقلی	.	
از	سطوح	ناصاف	در	تولید	آجر	می	توان	به	آجرهایی	اشـاره	کرد	که	قبل	از	
اینکه	درکوره	پخته	شـوند	سـطوحشان	با	سیم	بریده	می	شـود	ولی	آجرهای	
پرسی	با	تولید	تحت	فشار	سطوح	صاف	و	هموار	دارند	.	خلل	و	فرج	روی	
سطح	آجر	باعث	ایجاد	یک	درگیری	مکانیکی	می	شود	که	مقـدار	چسبندگی	

آجر	و	مالت	را	افزایش	می	دهد	.	

جدول	شماره	2	-	مقاومت	فشاری	آجر	و	خشت	رسی	ساختمانی

*	بر	اساس	سطح	مقطع	کل
**	این	قسمت	فقط	در	مورد	آجرهای	فشاری	است	.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بلوك آجر چينينوع 
مقاومت فشاري ميانگين هر 

  آجر
(MPa) 

انحراف استاندارد مقاومت 
 فشاري

(MPa)  

 
 

 آجر توپر
 
 

 روش شكل دهي

 

 فشاري 77.9  30.8 

 قالبي 36.5  12.6 

 
**ماده اوليه   

 

 رس نسوز 105.8  34.9 

 شيست رسي 77.6  24.0 

 63.2 غيره 27.5 

*) مجوف(آجر سوراخدار    46.4  16.9 

آجر سفال ساختماني بر اساس نحوه قرار گرفتن در 
 آجر چيني

 سوراخ ها عمودي 69.3  38.5 

 سوراخ ها افقي 35.3  14.3 
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قابل	ذکر	است	که	در	مناطق	با	لرزه	خیزی	متوسط	و	زیاد	نباید	از	مالت		
ساخته	شده	با	سیمان	ساختمانی	)	غیر	پرتلند	(	استفاده	شود	.	

2-3( دوغاب سیمان :
دوغاب	سیمان	در	بنایی	های	آجری	برای	پرکردن	سوراخ	های	آجر	سوراخدار	
یا	فضای	خالی	بین	تیغه	های	آجر	توپر	استفاده	می	شود	.	دوغاب	سیمان	
مقاومت	فشاری	،	برشی	و	شکل	پذیری	مجموعه	را	افزایش	می	دهد	و	باعث	
افزایش	چسبندگی	بین	فوالد	مسلح	کننده	دیوار	و	آجر	در	دیوارهای	آجر	
مسلح	می	شود	.	درصد	اختالط	دوغاب	سیمان	در	جدول	شماره	)3(	مشخص	

شده	است	.	
مقاومت	 تعیین	کننده	 آجر	 به	 از	دوغاب	 آن	 انتقال	 و	 اختالط	 آب	 مقدار	
فشاری	دوغاب	و	مقدار	افت	)	انقباض	(	دوغاب	خواهد	بود	.	آزمایش	ها	نشان	
می	دهند	که	مقدار	آب	جذب	شده	از	دوغاب	توسط	آجر	بیشتر	به	میزان	آب	
موجود	در	دوغاب	بستگی	دارد	تا	به	مشخصات	جذب	آب	آجر	.	دوغاب	های	
با	مقدار	آب	زیاد	،	افت	بیشتری	نسبت	به	دوغاب	کم	آب	از	خود	نشان	
می	دهند	.	در	نتیجه	استفاده	از	دوغاب	منبسط	شونده	)	گروت	(	جهت	
کاستن	ترک	های	انقباضی	و	موئی	برای	دوغابی	با	اسالمپ	بین	20	میلی	متر	
تا	28	میلی	متر	توصیه	می	گردد	.	مشخصات	فنی	MSJC *	اعالم	می	کند	
مقدار	مقاومت	فشاری	دوغاب	سیمان	باید	حداقل	مساوی	مقاومت	فشاری	
	بنایی	،								باشد	،	ولی	نباید	از	13/8	مگاپاسکال	طبق	روش	نمونه	گیری	

و	آزمایش	دوغاب	،	استاندارد	ASTM C 1019 کمتر	شود	.

چسبندگی	سطوح	ماسه	دار	به	عوامل	ذیل	بستگی	دارد	:	
1(	مقدار	ماسه	موجود	روی	سطح	آجر	

2(	پیوستگی	ماسه	با	آجر	
3(	میزان	جذب	آب	آجر	در	موقع	کار	گذاشتن	.

عماًل	در	تمامی	حاالت	،	مالت	به	آجری	خوب	می	چسبد	که	هنگام	کار	
گذاشتن	مکش	آب	آن	کمتر	از																				1/55	باشد	.	معموالً	آجرهای	
تولید	شده	به	روش	قالبی	میزان	جذب	آب	بیشتری	نسبت	به	آجرهای	
فشاری	یا	پرسی	از	خود	نشان	می	دهند	.	و	باید	توجه	داشت	که	جذب	آب	
آجر	در	حین	اجرا	یک	مشخصه	متغیر	از	خصوصیات	آجر	است	.	آجرهایی	
با	جذب	آب	بیش	از	مقدار	ذکر	شده	در	فوق	باید	حتماً	قبل	از	کار	کردن	
خیس	شوند	.	همچنین	در	این	موارد	می	توان	از	مالت	هایی	با	آب	نگهداری	
باال	استفاده	کرد	که	مورد	اخیر	فقط	با	اختالط	مواد	افزودنی	به	مالت	قابل	

حصول	است	.	
2-2( مالت :

مشخصات	 تأثیرگذارترین	 شکل	پذیری	 و	 چسبندگی	 	، فشاری	 مقاومت	
این	که	 به	دلیل	 	. هستند	 آجری	 بنای	 یک	 سازه	ای	 عملکرد	 برای	 مالت	
اهمیت	 مالت	 نگهداری	 آب	 و	 کارایی	 	، چسبندگی	 از	 فشاری	 مقاومت	
کمتری	دارد	،	مشخصات	اخیر	باید	در	انتخاب	مالت	مورد	توجه	ویژه	قرار	
بگیرند	.	آزمایش	های	انجام	گرفته	مؤید	این	مطلبند	که	بنای	احداث	شده	
	با	مالت	سیمان	پرتلند	و	آهک	مقاومت	چسبندگی	شکل	پذیرتری	نسبت	
به	بنای	احداث	شده	با	مالت	سیمان	ساختمانی	یا	سیمان	هوازا	و	آهک	

دارد	.

kg/min/m2  
 

 سيمان پرتلند يا سيمان مخلوط دوغاب  گرد آهك شكفته يا خمير آهك  سنگدانه ريز  سنگدانه درشت

ريز -نرم    1  0.10تا  0  
برابر مجموع  3الي  2.25

 احجام مصالح سيماني
______ 

درشت - زبر    1  0.10تا  0  
برابر مجموع  3الي  2.25

 احجام مصالح سيماني
برابر مجموع احجام  2الي  1

 مصالح سيماني

(ASTM 476)	حجم	به	دوغاب	اختالط	های	نسبت		-	3	شماره	جدول

f ' m
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2-4( فوالد مسلح کننده :
فوالد	مسلح	کننده	برای	یک	بنای	آجری	شامل	آرماتور	یا	مفتول	می	شود	.	
آرماتورهای	مسلح	کننده	در	اجزاء	بنایی	مثل	دیوارها	،	ستون	ها	و	تیرها	
استفاده	می	شوند	.	مفتول	ها	در	بندهای	افقی	برای	مسلح	کردن	تیغه	های	
منفرد	یا	برای	بستن	چند	تیغه	به	هم	استفاده	می	شوند	.	آرماتورها	و	مفتول	ها
	، 	MSJC آیین	نامه	 دارند	که	طبق	 یکسانی	 تقریباً	ضریب	شکل	پذیری	
مقاومت	 مفتول	ها	 	، معموالً	 	. شده	است	 مشخص	 مگاپاسکال	 	200000
و	 ترد	 بسـیار	 حالت	 به	 و	 دارند	 میلگـردها	 به	 نسبت	 باالتری	 نهایی	
شکننده	رفتار	می	کنند	.	جدول	شماره	)4(	نشان	دهنده	انواع	میلگردها	
	. برای	مسلح	کردن	یک	دیوار	آجری	است	 استفاده	 و	مفتول	های	مورد	
بسته	به	محل	و	شکل	استفاده	،	جدول	شماره	)5(	توصیه	های	آیین	نامه	

ASTM	را	نشان	می	دهد	.

 

 

 

 

 

 

 نوع
 

ASTM مشخصات
 نوع

(grade) 

 
  تنش تسليم حداقل

(Mpa) 

 
 گسيختگيحداقل تنش 

(Mpa) 

 آرماتورها

A 615  40  276  483 
A 615  60  414  620 
A 616  50  345  552 
A 616  60  414  620 
A 617  40  276  483 
A 617  60  414  620 
A 706  60  414  552 

 مفتول ها A 82   483 نرم 552 
جدول	شماره	4	-	خواص	مواد	فوالد	تقویت	شده

جدول	شماره	5	-	استاندارد	مصالح	ASTM			برای	فوالد	مسلح	کننده

 
  مسلح كننده نوع فوالد  ASTMمشخصات 

A706  ياA617 ، A616 ، A615 ميلگرد آجدار  

A82  آرماتور درز يا بند  

A496  مفتول تنيده شده  

A497  ياA185  شبكه سيمي  

A82  ياA185 ، A366 ، A36 ميل مهار، بست  
  فوالد زنگ نزن  ‐ A167 304تيپ 

2-5( مشخصات آجرچینی اجرا شده :
2-5-1( مقاومت فشاری :

شاید	مهم	ترین	مشخصه	سازه	ای	یک	آجرچینی	مقاومت	فشاری												قابل	
	تحمل	آن	باشد	،	که	از	روی	تنش	های	مجاز	فشار	محوری	و	فشار	خمشی	
و	برشی	و	نیروهای	مجاز	میل	مهارها	در	آیین	نامه	MSJC	مشخص	می	شود	.
مقاومت	فشاری	بنای	آجری	می	تواند	از	مشخصات	مصالح	اجزاء	تشکیل	دهنده	
	MSJC	فنی	مشخصات	نامه	آیین	در	روش	این	که	شود	محاسبه	آجری	دیوار

روش	مقاومت	مجزا	نامیده	می	شود	.
همچنین	روش	محاسبه	دیگری	که	»	روش	آزمایش	منشوری	«	نامیده	
ارزیابی	مقاومت	کل	مجموعه	آجرچینی	،	مقاومت	فشاری	را	 با	 می	شود	
تعیین	می	کند	.	در	مقایسه	نتایج	بدست	آمده	از	دو	روش	یاد	شده	مشخص	
می	گردد	که	روش	مقاومت	مجزا	بسیار	محافظه	کارانه	بوده	و	به	دلیل	اینکه	
مقاومت	کل	سیستم	پس	از	اجرا	وابستگی	بسیار	زیادی	به	شخص	دیوار	

چین	)	بنا	(	دارد	بهتر	است	از	این	روش	استفاده	گردد	.	

f ' m
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جدول	شماره	)6(	نتایج	بدست	آمده	از	این	روش	را	ارائه	می	دهد	.
مقادیر	محافظه	کارانه	این	جدول	نباید	توسط	طراحان	نادیده	انگاشته	شود	
.	یک	مقایسه	بین	نتایج	بدست	آمده	از	روش	تست	منشوری	،	مقدار	این	
محافظه	کاری	را	نشان	می	دهد	.	میانگین	مقاومت	فشاری	در	تست	منشوری	
برای	یک	دیوار	با	آجرهای	توپر	1/7	برابر	عدد	موجود	در	این	جدول	و	در	
مورد	دیوار	با	آجرهای	سوراخدار	در	صورتی	که	سوراخ	های	آجرها	با	دوغاب	

پر	شود	.	1/9	برابر	و	اگر	با	دوغاب	پر	نشود	،	1/4	برابر	خواهد	بود	.
2-5-2( ضریب شکل	پذیری ) مدول االستیسیته ( :

ضریب	شکل	پذیری	یک	دیوار	چینی	آجری	به	همراه	ممان	اینرسی	مقطع	،	
سختی	المان	سازه	آجری	را	مشخص	می	کند	.	ضریب	شکل	پذیری	نسبت	

بار	وارده	)	تنش	(	به	تغییر	شکل	ایجاد	شده	)	کرنش	(	است	.	
ضریب	شکل	پذیری	نسبتی	از	مقاومت	فشاری	مجموعه	دیوار	چینی	است	.	

جدول	شماره	6	

 

(Mpa) فشاري مالت بر اساس سطح مقطع خالص آجرمقاومت      مقاومت فشاري مجموعه آجر چيني بر اساس 
 Sيا  Mمالت نوع  سطح مقطع خالص مجموعه  Nمالت نوع 

16.6  20.7  6.9 
30.3  37.9  10.3 
44.1  55.2  13.8 
57.9  72.4  17.2 
71.7  89.7  20.7 
85.5  ___  24.1 
99.3  ___  27.6 

ضریب	 که	 است	 موضوع	 این	 نشان	دهنده	 انجام	گرفته	 آزمایش	های	
مجموعه	 مقاومت	فشاری	 برابر	 	1200 الی	 	700 حدود	 شکل	پذیری	

دیوارچینی	است	.	
2-5-3( ایستایی هندسی :

از	مشخصه	های	بسیار	مهم	در	یک	بنایی	آجری	پایداری	هندسی	آن	است	
.	انبساط	و	انقباض	می	تواند	تنش	های	اضافه	ای	را	به	آجرچینی	و	المان	های	
مجاور	آن	وارد	کند	.	از	مشخصه	های	مصالح	که	روی	پایداری	مجموعه	اثر	
گذارند	می	توان	به	انبساط	رطوبتی	،	خزش	و	انبساط	و	انقباض	حرارتی	
آیین	نامه	 در	 ارائه	شده	 ضرایب	 توسط	 خصوصیات	 این	 اثر	 	. کرد	 اشاره	
MSJC	که	در	جدول	شماره	)7(	نشان	داده	شده	اند	قابل	محاسبه	است	.	

مقادیر	انبساط	رطوبتی	و	انبساط	و	انقباض	حرارتی	مستقل	بوده	و	می	توانند	
مستقیماً	محاسبه	شوند	،	ولی	مقدار	خزش	بستگی	به	بار	وارده	دارد	.

جدول	شماره	7

 

 

 

 

 مشخصات مصالح  ضريب

 انبساط رطوبتي برگشت ناپذير ( 3*10‐4   mm/mm ) 

* خزش    ( 1*10‐5   mm/mm/MPa ) 

 انقباض و انبساط حرارتي  ( 1*10‐5   mm/mm/ₒC )1 

 

 

   

*	تغییر	شکل	تحت	اثر	بار	ثابت	در	اثر	گذشت	زمان



96

گفتار سوم
 مقاوم	سازی در برابر نفوذ آب 

3-1( پیش	گفتار :
یکی	از	مهمترین	عواملی	که	می	تواند	موجب	بروز	اشکاالتی	در	دیوارچینی	
.	اگر	دیواری	با	آب	خیس	شود	،	یخ	زدگی	و	 آجری	شود	،	نفوذ	آب	است	
یخ	گشایی	آن	ممکن	است	سبب	بروز	ترک	یا	چروکیدگی	ریز	و	گسترده	روی	
سطح	نما	یا	پوسته	شدن	و	یا	متالشی	شدن	و	فروپاشی	دیوار	به	مرور	زمان	
گردد	.	آب	می	تواند	باعث	تغییر	ابعادی	دیوار	آجری	شود	و	یا	باعث	خوردگی	
فوالد	مسلح	کننده	دیوار	گردد	و	یا	باعث	شود	که	عایق	بندی	دیوار	اثر	خود	را	
از	دست	بدهد	و	یا	سطح	نهایی	داخلی	دیوار	تخریب	گردد	و	یا	سطح	نمای	
خارجی	دیوار	شوره	بزند	.	نفوذ	آب	می	تواند	رطوبت	الزم	برای	رشد	کپک	و	

قارچ	ها	را	روی	اجزاء	مستعد	دیوار	،	فراهم	سازد	.	
مقاومت	در	برابر	نفوذ	آب	در	یک	دیوار	آجری	به	چند	عامل	کلیدی	بستگی	

دارد	:	طراح	کلی	مشاور	-	جزئیات	-	مصالح	-	ساخت	و	نگهداری	.	
برای	ساخت	دیواری	با	بازدهی	و	عملکرد	مناسب	،	توجه	به	همه	موارد	فوق	
الزم	است	و	عدم	توجه	به	هر	یک	از	این	موارد	می	تواند	باعث	ایجاد	مشکالت	

ناشی	از	نفوذ	آب	شود	.
آب	به	طرق	زیادی	در	تماس	با	دیوار	قرار	می	گیرد	.	برف	و	باران	با	مصالح	
ساختمان	در	تماس	اند	و	آنها	را	خیس	می	کنند	.	بخار	آب	نیز	از	منابع	زیادی	در	
هوا	موجود	است	.	از	آنجاکه	آب	را	نمی	توان	به	کلی	حذف	کرد	بنابراین	،	نفوذ	
آب	باید	کنترل	گردد	.	عبور	آب	از	دیوار	آجری	،	با	نفوذ	از	منافذ	ریز	بین	مالت	
و	آجر	انجام	می	گیرد	.	در	شرایط	آب	و	هوایی	معمولی	امکان	اینکه	حجم	آب	
زیادی	از	آجرها	یا	مالت	یک	دیوار	آجری	عبور	کند	،	وجود	ندارد	.	آجرهای	با	
جذب	آب	باال	،	ممکن	است	آب	زیادی	را	به	خود	جذب	کنند	،	ولی	مطمئناً	
انتظار	یک	جریان	پر	حجم	آب	از	داخل	دیوار	را	نمی	توان	داشت	.	قبل	از	اینکه	
نمای	آجری	مورد	توجه	عموم	قرار	بگیرد	،	دیوارهای	باربر	با	مصالح	بنایی	
عموماً	،	هم	به	عنوان	سیستم	سازه	ای	و	هم	به	عنوان	پوسته	ساختمان	استفاده	
می	شدند	،	در	نتیجه	این	دیوارها	بسیار	حجیم	بوده	و	ضخامتی	از	30	سانتی	متر	

و	در	بعضی	موارد	تا	180	سانتی	متر	داشتند	.
این	دیوارهای	مصالح	بنایی	،	به	دالیل	ضخامت	زیاد	و	همچنین	به	خاطر	تحت	
فشار	بودن	به	دلیل	بارهای	سازه	ای	از	نفوذ	آب	به	داخل	ساختمان	ممانعت	
می	کردند	.	امروزه	استفاده	از	دیوارهای	حجیم	اتالف	هزینه	،	زمان	و	مصالح	
محسوب	می	شود	و	دیوار	پیرامونی	می	تواند	حتی	با	ضخامت	8	سانتی	متر	باشد	
.		در	بسیاری	از	موارد	دیوارها	در	باالترین	تراز	خود	یک	پیش	آمدگی	دارند	
که	باعث	می	شود	آب	باران	از	روی	آنها	مستقیماً	به	زمین	چکیده	و	روی	

سطح	دیوار	جریان	نیابد	.

عملکرد	مناسب	یک	دیوار	با	مصالح	بنایی	،	به	محدود	کردن	مقدار	آبی	که	
وارد	سیستم	دیوار	می	گردد	بستگی	دارد	و	اگر	بتوان	نفوذ	آب	به	داخل	دیوار	
را	به	حداقل	رساند	،	در	کلیه	موارد	اجرایی	،	سیستم	دیوار	به	خوبی	عمل	

خواهد	کرد	.
3-2( طراحی :

عامل	اول	برای	محاسبه	مقاومت	یک	دیوار	با	مصالح	بنایی	در	برابر	نفوذ	
آب	به	نحوه	طراحی	آن	بر	می	گردد	.	طراحی	مناسب	یک	دیوار	با	مصالح	

بنایی	،	صرفاً	به	معنای	مناسب	بودن	طراحی	سازه	ای	نیست	.	
طراحی	شامل	مقاومت	در	برابر	حریق	،	تبادل	حرارت	،	پایداری	سازه	ای	،	
تطابق	مصالح	با	محیط	،	کاهش	صدای	مزاحم	)	عایق	صوتی	(	،	ظاهر	و	

مقاومت	در	برابر	نفوذ	آب	است	.
طراحی	برای	مقاومت	در	برابر	نفوذ	آب	به	چند	عامل	بستگی	دارد	:	

1(	منابع	رطوبت				
2(	انتخاب	نوع	دیوار				

3(	فالشینگ	ها	
4(	درزهای	زهکشی

3-2-1( منابع رطوبت :
رطوبت	تقریباً	در	همه	جا	و	به	اشکال	مختلف	وجود	دارد	.	برای	مثال	باران	،	
	برف	،	آب	های	زیرزمینی	،	آب	ناشی	از	سرد	شدن	نم	هوا	و	غیره	.	بعضی	
از	این	فرم	های	آب	را	می	توان	کنترل	کرد	،	ولی	در	بعضی	موارد	این	امر	
به	سختی	امکان	پذیر	است	.	یکی	از	مهم	ترین	این	موارد	آب	بارانی	است	

که	جهت	بارش	آن	،	با	وزش	باد	هدایت	می	شود	.
جهت	قرار	گرفتن	دیوار	با	توجه	به	منطقه	آب	و	هوایی	که	قرار	است	در	آن	
اجرا	شود	،	بسیار	مهم	است	به	طوری	که	هیچ	استاندارد	بخصوصی	در	این	
زمینه	نمی	توان	یافت	،	چون	هر	منطقه	آب	و	هوایی	شرایط	خاص	خود	را	
دارد	.	به	عنوان	مثال	در	شمال	کشورمان	باران	های	تند	همراه	با	وزش	باد	
شدید	غربی	را	داریم	،	در	صورتی	که	در	غرب		یا	جنوب	کشور	شرایط	کاماًل	

متفاوتی	حاکم	است	.
3-2-2( انتخاب نوع دیوار :

قرار	گرفتن	در	موقعیت	های	مختلف	بسیار	مهم	 برای	 نوع	دیوار	 انتخاب	
است	.	در	شرایط	عادی	،	تقریباً	نمی	توان	از	نفوذ	آب	ناشی	از	یک	باران	
شدید	همراه	با	وزش	باد	،	به	داخل	یک	الیه	از	دیوار	آجری	جلوگیری	کرد	
.	این	مطلب	ارتباط	چندانی	به	جنس	مصالح	و	کیفیت	اجرا	ندارد	.	بهترین	
رویکرد	برای	طراحی	یک	دیوار	مقاوم	در	برابر	نفوذ	آب	این	است	که	فرض	

کنیم	مقداری	آب	از	سطح	دیوار	به	داخل	نفوذ	می	کند	.
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بنابراین	،	موضوع	اصلی	کنترل	این	آب	است	.	دو	سیستم	اصلی	برای	این	
منظور	استفاده	می	شود	:	

1(	دیوار	با	تعبیه	زهکش	مناسب					
2(	دیوار	آب	بند

3-2-2-1( سیستم	های دیوار با زهکش مناسب :
دیوارهای	دارای	زهکش	،	دیوارهایی	هستند	شامل	دو	جدار	کاماًل	جدا	از	
هم	که	جدار	رویی	با	یک	سری	میله	مهار	با	حفظ	فاصله	به	جدار	داخلی	
متصل	می	شود	)	اشکال	6	تا		9	(	.	در	این	دیوارها	فرض	بر	این	است	که	
آب	ناشی	از	باران	شدید	که	به	رویه	نمای	دیوار	برخورد	می	کند	،	از	خلل	
و	فرج	این	الیه	عبور	کرده	و	از	روی	سطح	پشتی	آن	به	سمت	پایین	جریان	
پیدا	می	کند	و	پس	از	جمع	شدن	روی	فالشینگ	پای	دیوار	از	فضاهای	
زهکشی	تعبیه	شده	در	بندهای	عمودی	آجرها	مجدداً	به	بیرون	از	فضای	
و	 طراحی	 دقت	 با	 اگر	 دیوارها	 این	 	. می	شود	 هدایت	 دیوار	 الیه	 دو	 بین	
طراحی	جزئیات	شوند	،	و	به	درستی	اجرا	گردند	،	از	لحاظ	مقاومت	در	برابر	

نفوذ	آب	بسیار	قابل	اطمینان	هستند	.
3-2-2-2( سیستم	های دیوار با مانع در برابر نفوذ آب :

این	دیوارها	که	در	تصویر	شماره	10	نشان	داده	شده	است	،	شامل	دو	جدار	
دیوار	کاماًل	جدا	از	هم	هستند	که	درز	عمودی	بین	این	دو	به	طور	کامل	
یا	دوغاب	سیمان	پر	می	شود	)	دو	جدار	دیوار	می	توانند	جنس	 با	مالت	
متفاوتی	داشته	باشند	،	مثاًل	یکی	آجر	و	دیگری	سفال	یا	بلوک	سیمانی	
باشد	(	.	در	این	دیوارها	فرض	بر	این	است	که	آب	باران	زمانی	که	با	شدت	
به	جدار	خارجی	الیه	بیرونی	دیوار	برخورد	می	کند	از	آن	نفوذ	کرده	و	به	
سمت	درز	پر	شده	میانی	حرکت	می	کند	که	این	الیه	مانند	یک	مانع	و	
برای	جلوگیری	از	پیشرفت	نفوذ	آب	عمل	می	کند	.	بعد	از	این	مرحله	،	
آب	به	تدریج	از	سیستم	دیوار	خارج	می	گردد	.	نکته	کلیدی	در	این	مسئله	
این	است	که	درز	عمودی	بین	دو	جداره	به	صورت	کامل	با	مالت	یا	دوغاب	
سیمان	پر	شده	باشد	،	به	نحوی	که	یک	مانع	یکپارچه	در	برابر	نفوذ	آب	
برای	حصول	 روش	 مطمئن	ترین	 و	 بهترین	 دوغاب	ریزی	 	. شود	 تشکیل	
اطمینان	از	پر	شدن	کامل	درز	بین	دو	جداره	است	.	بنابراین	،	فاصله	درز	
عمودی	دو	جداره	کمتر	از	2	سانتی	متر	پیشنهاد	نمی	گردد	.	نحوه	اجرای	
دیوار	به	این	شکل	است	که	ابتدا	جدار	داخلی	به	طور	کامل	اجرا	می	شـود	
و	روی	رویه	بیـرونی	آن	یک	اندود	سیمانی	تخته	ماله	ای	اجرا	می	گردد	،	
بین	دو	جداره	دیوار	 آرماتور	مسلح	کننده	در	درز	عمودی	 سپس	شبکه	
نصب	می	شود	.	در	مرحله	بعد	همزمان	با	اجرای	جداره	خارجی	دیوار	،	درز	

بین	دو	دیوار	دوغاب	ریزی	می	شود	.

)شکل	6(

)شکل	7(

)شکل	8(

فضای	خالی	25	میلی	متر

فضای	خالی	25	میلی	متر

میخ	فوالدی

درز	زهکشی

درز	زهکشی

درز	زهکشی

فالشینگ

فالشینگ

فالشینگ

فنداسیون

فنداسیون

عایق

میل	مهار	کنگره	ای

میل	مهار	قابل	تنظیم

میل	مهار	قابل	تنظیم

دیوار	دوجداره	با	اسکلت	چوبی

دیوار	دوجداره	با	اسکلت	فوالدی
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به	هیچ	 دو	جداره	 بین	 درز	عمودی	 فاصله	 در	 ریختن	مالت	 که	 آنجا	 از	
عنوان	تمام	خلل	و	فرج	را	پر	نکرده	و	در	نتیجه	عملکرد	سیستم	دیوار	را	
به	کلی	تغییر	می	دهد	.	می	توان	در	فاصله	درز	عمودی	بین	دو	جداره	از	مواد	
افزودنی	مجاز	جهت	آب	بندی	استفاده	کرد	،	همچنین	می	توان	از	مواد	
افزودنی	روان	کننده	در	داخل	مالت	استفاده	کرد	که	فقط	در	این	صورت	
استفاده	از	مالت	برای	پر	کردن	درز	عمودی	بین	دو	جداره	بالمانع	است	.	

3-2-2-3( دیوارهای تک	جداره :
دیوارهای	تک	جداره	با	مصالح	بنایی	می	توانند	از	انواع	سیستم	دیوارهای	با	
مانع	در	برابر	نفوذ	آب	محسوب	شوند	.	این	دیوارها	می	توانند	با	آجرهای	
مجوف	یا	توپر	اجرا	گردند	.	در	دیوارهای	تک	جداره	معموالً	ضخامت	الیه	
بیش	از	10	سانتی	متر	است	و	بندکشی	مناسب	نیز	مانع	از	نفوذ	آب	به	
داخل	می	شود	.	دیوارهای	تک	جداره	طبیعتاً	به	اندازه	دیوارهای	با	زهکشی	
مناسب	یا	دیوارهای	چند	الیه	در	برابر	نفوذ	آب	مقاوم	نیستند	،	هر	چند	با	
طراحی	جزئیات	دقیق	و	اجرای	صحیح	می	توانند	عملکرد	مناسبی	داشته	
باشند	.	به	عنوان	مثال	دیوارهایی	که	به	صورت	عمودی	مسلح	می	شوند	و	
سوراخ	های	آجرها	با	دوغاب	سیمان	پر	می	شود	،	معموالً	در	برابر	نفوذ	آب	
مقاومت	خوبی	نشان	می	دهند	.	سطح	بند	آجر	در	دیوارهای	تک	جداره	
بسیار	مهم	است	که	به	صورتی	باشد	که	آب	را	در	خود	نگه	نداشته	و	دفع	
کند	.	به	عنوان	مثال	بند	V	شکل	یا	هاللی	توخالی	،	بهتر	از	بند	فرو	رفته	

قائم	عمل	می	کند	)	شکل	11	(	.
3-2-3( فالشینگ	ها ) درزپوش	ها ( :

فالشینگ	ها	،	مصالح	صفحه	ای	یا	تسمه	ای	شکل	از	جنس	فلز	،	پالستیک		،	
	سفال	و	غیره	هستند	که	به	منظور	پوشاندن	درزهای	اجرایی	و	ساختمانی	
استفاده	 مورد	 فالشینگ	های	 	. می	روند	 بکار	 آب	 نفوذ	 از	 جلوگیری	 	و	
دیوار	 به	داخل	 نفوذ	کرده	 برای	جمع	آوری	آب	های	 دیوارهای	آجری	 	در	
و	باز	گرداندن	آن	به	فضای	بیرون	مورد	استفاده	قرار	می	گیرند	.	در	یک	
باالی	 	، پنجره	ها	 کف	 	، دیوارها	 پایه	 باید	 فالشینگ	ها	 مناسب	 طراحی	
بازشوها	،	کف	طاقچه	های	روی	دیوار	نما	،	روی	هرگونه	برآمدگی	روی	

نمـا	،	باالی	دیوارها	و	روی	بام	ها	تعبیه	شوند	.
مالحظات	زیر	برای	طراحی	یک	فالشینگ	ایده	آل	باید	در	نظر	گرفته	شود	:

1(	لبه	آن	به	صورتی	باشد	که	مانند	آبچکان	عمل	کند	.
	2(	فالشینگ	ها	معموالً	طوری	نیستند	که	یکپارچه	در	طول	قرار	بگیرند	

و	قطعاتی	که	مجاور	هم	نصب	می	شوند	باید	حداقل	به	میزان	15	سانتی	متر	
همپوشانی	داشته	باشند	و	درز	بین	آنها	نیز	با	مواد	آب	بند	یا	هر	ماده	دیگری	

که	با	جنس	فالشینگ	همخوانی	داشته	باشد	،	پر	گردند	.
قطعه	 یک	 باید	 می	گیرند	 قرار	 گوشه	ها	 در	 که	 فالشینگ	هایی	 برای	 	)3
رعایت	 با	 و	 شود	 ساخته	 گوشه	 شکل	 از	 تبعیت	 با	 جداگانه	 فالشینگ	

همپوشانی	با	فالشینگ	های	مجاور	نصب	شود	.	
مثل	 	، نمی	یابد	 ادامه	 دیگر	فالشینگ	 که	 انتهای	فالشینگ	ها	جایی	 	)4
لبه	های	بازشوی	داخل	دیوار	،	باید	به	صورت	عمودی	تا	بند	آخر	بدنه	های	
بخوابد	 کناری	 آجر	 روی	 سانتی	متر	 	2/5 حدود	 و	 شده	 بلند	 	کناری	

)	شکل	12	(	.

)شکل	9(

)شکل	10(

رویه	نما

درز	زهکشی

فالشینگ

آرماتور

درز	بین	دوجداره	
که	کاماًل	دوغاب	ریزی	شده	است

)شکل	11(

بند	مقّعر بند	V	شکلبند	صاف
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3-2-4( درزهای زهکشی :
جمع	 دیوار	 پای	 فالشینگ	های	 روی	 که	 آب	هایی	 تمام	 زهکشی	 برای	
می	شوند	تعبیه	درزهایی	دقیقاً	در	تراز	باالی	فالشینگ	ها	الزم	است	.	فرم	
پیشنهادی	این	درز	زهکشی	،	یک	بند	آجری	عمودی	خالی	است	که	مالت	
آن	تخلیه	شده	باشد	.	این	نوع	درز	زهکشی	می	بایست	حداقل	5	سانتی	متر	
ارتفاع	داشته	باشـد	.	چنانچه	در	این	درزها	از	لوله	استفاده	شود	،	لوله		های	
	زهکشی	توصـیه	شده	توسط	بسـیاری	از	آیین	نامـه	ها	باید	قطری	معـادل	
در	 زهکشی	 درزهای	 لوله	های	 گذاشتن	 جا	 	. باشند	 داشـته	 میلی	متر	 	5
بندهای	رگه	های	باالیی	آجر	به	هیچ	عنوان	مجاز	نیست	چون	ممکن	است	
باعث	برگشتن	آب	روی	نمای	آجری	بشود	که	متعاقباً	نما	را	کثیف	خواهد	
	کرد	و	ضمناً	کارایی	الزم	جهت	تخلیه	کامل	آب	جمع	شده	روی	فالشینگ	
پروفیل	پالستیکی	می	تواند	 یا	یک	 و	 گالوانیزه	 توری	 	. نخواهد	داشت	 	را	

در	سر	بند	آجری	خالی	گذاشته	شده	اجرا	شود	)	شکل	13	(	.
	فاصله	مرکز	تا	مرکز	بندهای	زهکشی	نباید	از	60	سانتی	متر	تجاوز	کند	.	

این	فاصله	در	لوله	های	زهکشی	به	40	سانتی	متر	تقلیل	پیدا	می	کند	.

)شکل	12(

)شکل	13(

برگشت	انتهایی

فالشینگ
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فضای	خالی	حداقل	به	عرض	50	میلی	متر	

میل	مهار	قابل	تنظیم	جهت	
اتصال	جدار	خارجی	به	جدار	داخلی

فالشینگ
درز	زهکشی

سنگ	ازاره	پای	دیوار
دوغاب	یا	مالت
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پیش	گفتار :
رشد	روز	افزون	جمعیت	زمین	و	در	پی	آن	رشد	مصرف	حامل	های	انرژی	
آلودگی	 	. ساخته	است	 مواجه	 متعددی	 چالش	های	 با	 را	 بشری	 جامعه	 	،
محیط	زیست	از	یک	طرف	و	تقلیل	منابع	انرژی	از	طرف	دیگر	،	انسان	
را	واداشته	تا	به	فکر	جایگزین	کردن	منابع	فعلی	انرژی	با	منابع	جدید	و	

اصالح	فرآیندهای	صنعتی	باشد	.
به	عنوان	 انرژی	 تجدیدپذیر	 منابع	 کاربرد	 که	 است	 زمان	 از	 برهه	 این	 در	
راهکاری	اساسی	جهت	رهائی	انسان	از	چالش	های	کنونی	مطرح	می	شود	.	
انرژی	خورشیدی	،	انرژی	باد	و	حرارت	موجود	در	اعماق	زمین	از	جمله	
منابع	انرژی	هستند	که	تجدیدپذیر	بوده	و	می	توانند	به	عنوان	جایگزینی	

برای	منابع	انرژی	فسیلی	مورد	استفاده	قرار	گیرند	.
هم	اکنون	انرژی	های	تجدیدپذیر	13درصد	از	انرژی	اولیه	جهان	را	تأمین	
می	کنند	.	میزان	به	کارگیری	انرژی	های	تجدیدپذیر	در	کشورهای	جهان	
یافتگی	 توسعه	 معیارهای	 از	 یکی	 در	حال	حاضر	 و	 است	 افزایش	 به	 رو	

محسوب	می	شود	.
عالوه	بر	تأمین	انرژی	،	یکی	از	راهکارهای	بلند	مدت	کاهش	آلودگی	هوا	،	
به	کارگیری	انرژی	های	تجدیدپذیر	برای	جلوگیری	از	انتشار	آالینده	های	
فسیلی	و	ممانعت	از	گرمایش	زمین	از	راه	انتشار	گازهای	گلخانه	ای	است	

انرژی خورشیدیکه	با	کاربرد	سوخت		های	فسیلی	مانند	نفت	و	گاز	تولید	می	شوند	.
انرژي	خورشید	یکي	از	منابع	تأمین	انرژي	رایگان	،	پاک	و	عاري	از	اثرات	
مورد	 گوناگون	 روش	هاي	 به	 دیرباز	 از	 که	 است	 محیطي	 زیست	 مخرب	
تولید	 در	 می	توان	 انرژی	 صورت	 این	 از	 	. گرفته		است	 قرار	 بشر	 استفاده	
برای	 راه		اندازی	سامانه	های	خنک	کننده		خانه		ها	و	گرم	کردن	آب	 	، برق	
مصارف	شخصی	و	صنعتی	استفاده	کرد	.	بحران	انرژي	در	سال	هاي	اخیر	
،	کشورهاي	جهان	را	بر	آن	داشته	که	با	مسائل	مربوط	به	انرژي	برخوردي	
متفاوت	نمایند	.	در	این	میان	جایگزیني	انرژي		هاي	فسیلي	با	انرژي		هاي	
تجدیدپذیر	و	از	جمله	انرژي	خورشیدي	به	منظور	کاهش	و	صرفه	جویي	
در	مصرف	انرژي	،	کنترل	عرضه	و	تقاضاي	انرژي	و	کاهش	انتشار	گازهاي	

آالینده	،	با	استقبال	فراواني	روبرو	شده	است	.

انرژی پاک و تجدیدپذیر خورشیدی - فرصت های کاربرد آن در بخش خانگی
واحد انرژی های تجدیدپذیر - شرکت هبواتجارت
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انرژی	نوری	 	. انرژی	در	جهان	است	 انرژی	خورشیدی	وسیع	ترین	منبع	
که	توسط	خورشید	در	هر	ساعت	به	زمین	می		تابد	،	بیش	از	کل	انرژی	
است	که	ساکنان	زمین	در	طول	یک	سال	مصرف	می	کنند	.	خورشید	نه	
تمام	 منشاء	 و	 بلکه	سرآغاز	حیات	 	، است	 انرژی	 عظیم	 منبع	 تنها	خود	
انرژی	های	دیگر	است	.	انرژي	ناشي	از	سه	روز	تابش	خورشید	به	زمین	
	برابر	با	تمام		انرژي	ناشي	از	احتراق	کل	سوخت	هاي		فسیلي	در	دل	زمین	
است	.	بنابراین	مي	توان	نتیجه	گرفت	که	در	اثر	تابش	خورشید	به	مدت	
انرژي	 	. نمود	 ذخیره	 را	 قرن	 یک	 نیاز	 مورد	 انرژي	 مي		توان	 	، روز	 چهل	
خورشید	به	طور	مستقیم	یا	غیر	مستقیم	مي	تواند	به	دیگر	اشکال	انرژي	

تبدیل	شود	،	همانند	گرما	و	الکتریسیته	.
مصرف	انرژی	در	سال	2050	یعنی	سال	1429	هجری	شمسی	،	50	تا	
300	درصد	بیشتر	از	مصرف	امروزی	آن	خواهد	بود	.	با	این	حال	،	اگر	
فقط	0/1	درصد	از	سـطح	زمین	با	مبدل	هـای	انرژی	خورشیدی	با	بازدهی	
تنها	10درصد	پوشیده	شوند	،	برای	تأمین	انرژی	مورد	نیاز	بشر	کافی	است	.
ماهیت	پاک	و	بدون	آالیندگی	،	عمر	بی	پایان	و	دسترسی	رایگان	و	آسان	به	
انرژی	خورشید	،	نقاط	قوتی	هستند	که	آن	را	وارد	رقابت	با	سایر	حامل	های	
در	 فوتوولتائیک	 سلول	های	 تکنولوژی	 انعطاف	پذیری	 	. کرده	اند	 انرژی	
توسط	 نیاز	 مورد	 حرارت	 درجه	 تأمین	 یا	 و	 مختلف	 آمپراژ	 و	 ولتاژ	 تولید	
و	 به	سرویس	 نیاز	 عدم	 و	 باال	 عمر	 ،	طول	 کننده	های	خورشیدی	 جذب	
تعمیرات	نگهداری	،	باعث	توسعه	کاربرد	این	تکنولوژی	به	عنوان	سیستم	
تأمین	کننده	و	یا	پشتیبان	برق	شده	است	.	عالوه	بر	این	،	سهولت	در	نصب	
،	راه	اندازی	و	جابه	جایی	تجهیزات	،	دامنه	کاربرد	این	سیستم	ها	را	ناباورانه	

گسترش	داده	است	.
شاید	یکی	از	پارامترهای	رقابتی	این	سیستم	ها	،	حداقل	هزینه	نگهداری	
تجهیزات	پس	از	نصب	آن	ها	است	.	عالوه	بر	این	،	پنل	های	خورشیدی	با	
متوسط	25	سال	گارانتی	ارائه	می	شوند	.	این	رقم	به	معنی	از	کار	افتادن	این	
تجهیزات	پس	از	این	مدت	نیست	.	بلکه	تنـها	بازدهی	آن	ها	پس	از	این	مدت	
،	قدری	کاهش	می	باید	.	معموالً	پس	از	25	سال	،	پنل	ها	90	درصد	انرژی	
قبلی	را	تولید	می	کنند	)	10درصد	کاهش	بازدهی	(	.	لذا	با	کمی	هزینه	و	
افزودن	پنل	جدید	می	توان	این	اتالف	را	جبران	کرد	.	این	طول	عمر	باال	

توجیه	پذیری	سیستم	خورشیدی	را	در	طی	زمان	بیشتر	می	کند	.

کاربردهای انرژی خورشید
در	عصر	حاضر	از	انرژی	خورشیدی	در	سیستم	های	مختلف	و	برای	مقاصد	

متفاوت	استفاده	و	بهره	گیری	می		شود	که	عبارت	اند	از	:
1.	اسـتفاده	از	انرژی	حرارتی	خورشـید	برای	مصـارف	خانگی	،	صنعتی	

و	نیروگاهی
2.	تبدیل	مستقیم	پرتوهای	خورشید	به	الکتریسیته	به	وسیله	تجهیزاتی	

	)PV(	فتوولتائیک	نام	به
به کار گیری انرژی خورشیدی در مجتمع	های مسکونی

الف( کاربرد انرژی خورشیدی جهت تأمین آب گرم و حرارت
آبگرمکن	 های خورشیدی و حمام خورشیدی

از	 استفاده	 اقتصادی	ترین	روش	های	 تولید	آب	گرم	مصرفی	ساختمان	ها	
انرژی	خورشیدی	است	که	می	توان	از	انرژی	حرارتی	خورشید	جهت	تهیه	
آب	گرم	بهداشتی	در	منازل	و	اماکن	عمومی	به	خصوص	در	مکان	هایی	
ظرفیت	 چنانچه	 	. کرد	 استفاده	 	، دارد	 وجود	 رسانی	 مشکل	سوخت	 که	
این	سیستم	ها	افزایش	یابد	می		توان	از	آن	ها	در	حمام	های	خورشیدی	نیز	

استفاده	نمود	.
گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی

اولین	خانه	خورشیدی	در	سال	1939	ساخته	شد	که	در	آن	از	مخزن	گرمای	
فصلی	برای	به		کارگیری	گرمای	آن	در	طول	سال	استفاده	شده	است	.	گرمایش	
و	سرمایش	ساختمان	ها	با	استفاده	از	انرژی	خورشید	،	ایده	تازه	ای	بود	که	
در	سال	های	1930	مطرح	شد	و	در	کمتر	از	یک	دهه	به	پیشرفت	های	قابل	
به	 تبرید	جذبی	 افزودن	سیستمی	معروف	به	سیستم	 با	 	. توجهی	رسید	
سیستم	های	خورشیدی	می		توان	عالوه	بر	آب	گرم	مصرفی	و	گرمایش	،	از	
این	سیستم	ها	در	فصول	گرما	برای	سرمایش	ساختمان	نیز	استفاده	کرد	.

جالب	است	بدانید	که	گرمایش	آب	و	فضا	مجموعاً	بیش	از	80	درصد	انرژي	
را	در	ساختمان		ها	مصرف	مي	کند	و	بیش	از	یک	سوم	کل	انرژي	مصرفي	
جهان	در	جهت	گرمایش	مصرف	مي		شود	.	از	این	میان	گرمایش	آب	به	طور	
	متوسط	20	تا	30	درصد	کل	انرژي	مصرفي	در	خانه	را	مصرف	مي	کند	.	
با	استفاده	از	آبگرمکن	خورشیدي	مي		توان	سالیانه	70	درصد	انرژي	مورد	

نیاز	براي	گرمایش	آب	را	تأمین	کرد	.
تا	سال	2005	بیش	از	150	میلیون	مترمربع	معادل	92/7	گیگاوات	ساعت	،	
کلکتور	گرمایشي	در	جهان	نصب	شده	است	.	مجموع	کلکتورهاي	نصب	
شده	در	سال	2005	نسبت	به	سال	2003	در	حدود	130	درصد	افزایش	
.	بزرگ	ترین	تولیدکنندگان	کلکتـورهاي	گرمایشي	به	ترتیب	:	 یافته	است	

چین	،	آمریکا	،	ژاپن	و	ترکیه	هستند	.
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تقریباً	بیش	از	90	درصد		رشد	مصرف	کلکتورهاي	گرمایشي	در	چین	اتفاق	
مي	افتد	.	مجموع	هزینه	صرف	تحقیقات	در	این	زمینه	در	کشورهاي	عضو	
آژانس	بین	المللي	انرژي	تا	سال	2005	بیش	از	3/5	میلیارد	دالر	بوده	است	.

ب( کاربرد انرژی خورشیدی جهت تأمین برق مصرفی 
تکنولوژی	فوتوولتائیک	به	عنوان	معمول	ترین	راه	کار	تبدیل	مستقیم	انرژی	
خورشید	به	الکتریسیته	،	در	یک	دهه	گذشته	توجه	همگان	را	به	صنعت	
تأمین	برق	خورشیدی	جلب	کرده	است	.	قابلیت	تولید	در	محل	مصرف	،	
کاهش	و	صرفه	جویی	در	هزینه	های	انتقال	و	توزیع	انرژی	الکتریکی	،	عدم	
نیاز	به	شبکه	سراسری	برق	،	امکان	نصب	و	راه	اندازی	با	توان	های	مختلف	
با	توجه	به	نیاز	مصرف	کننده	و	همچنین	امکان	توسعه	آن	و	افزایش	میزان	

تولید	،	عمده	دالیل	رشد	و	توسعه	این	صنعت	هستند	.	
عالوه	بر	این	،	تولید	نسل	جدید	پنل	های	خورشیدی	با	قابلیت	نصب	بر	روی	
نمای	ساختمان	و	یا	کاربرد	آنها	به	جای	شیشـه	پنجره	ها	،	حس	زیبایی	
شناسی	متخصصین	معماری	را	نیز	بر	انگیخته	و	آنها	را	وا	داشته	،	تا	به	نحوی	

از	این	تکنولوژی	در	طرح	های	خود	بهره	جویند	.	
در	به	کارگیری	سیستم	های	تأمین	برق	خورشیدی	نه	تنها	طراحی	فنی	آن	
،	بلکه	توانایی	طراح	در	ارائه	توجیه	فنی	و	اقتصادی	طرح	،	مطرح	است	.	با	
آن	که	از	لحاظ	فنی	،	سیستم	های	تأمین	برق	خورشیدی	حتی	قادر	به	تأمین	
برق	سه	فاز	صنعتی	نیز	هستند	،	لیکن	در	نگاه	اول	و	با	توجه	به	برق	یارانه	ای	
کنونی	،	توجیه	کاربرد	این	سیستم	ها	در	واحدهای	مسکونی	جهت	تأمین	
کل	برق	مـورد	نیاز	و	به	خصوص	در	مناطق	برق	رسانی	شده	،	بر	مبنای	سود	
اقتصادی	نخواهد	بود	.	موارد	زیر	جهت	توسعه	کاربرد	سیستم	های	تأمین	

برق	خورشیدی	در	واحدهای	مسکونی	توصیه	می	شوند	:
1(	تأمین	بخشی	از	نیاز	کل	واحدها	،	به	عنوان	مثال	تأمین	برق	مورد	نیاز	
روشنایی	و	عدم	اتصال	سایر	مصرف	کننده	ها	نظیر	یخچال	-	فریزر	یا	کولر	،			

به	سامانه	برق	خورشیدی	،	با	هدف	کاهش	حجم	و	هزینه	اولیه	آن	.	
هزینه	های	 کاهش	 هدف	 با	 مجتمع	 مشاعات	 در	 مصرفی	 برق	 تأمین	 	)2

مشترک	بین	ساکنین	.
باید	توجه	داشته	باشیم	که	در	صورت	تجهیز	مجتمع	به	برق	خورشیدی	در	
فاز	ساخت	و	فروش	آن	به	ساکنین	آینده	مجتمع	به	عنوان	بخشی	از	کل	
مجتمع	،	از	لحاظ	روانی	بر	خریدار	تأثیر	مثبت	داشته	و	هزینه	صورت	گرفته	
قابل	احساس	نخواهد	بود	.	از	طرف	دیگر	،	فاز	بندی	تجـهیز	مجتمع	به	برق	
خورشیدی	و	استفاده	از	سود	حاصل	از	صرفه	جویی	صورت	گرفته	در	فازهای	
قبلی	جهت	تأمین	مالی	پروژه	،	فشار	مالی	احتمالی	اعمال	شده	بر	ساکنین	

را	کاهش	خواهد	داد	.

بدین	ترتیب	،	کاربرد	برق	خورشیدی	در	مناطق	برق	رسانی	شده	می	تواند	
به	موازات	برق	شهری	و	با	هدف	تأمین	بخشی	از	نیاز	روزانه	و	یا	به	عنوان	
برق	پشتیبان	باشد	.	این	روش	یکی	از	معمول	ترین	روش	های	استفاده	از	
انرژی	خورشیدی	است	.	هدف	از	این	روش	کاهش	وابستگی	به	شبکه	برق	،	
کنترل	خاموشی	و	صرفه	جوئی	در	هزینه	های	انرژی	با	استفاده	از	انرژی	پاک	

و	رایگان	خورشیدی	است	.
کاهش  در  فقط  خورشیدی  برق  به کارگیری  از  من  عایدی  آیا 

هزینه های جاری است ؟
جواب	این	سؤال	»خیر«	است	،	چرا	که	کاربران	سامانه	های	تأمین	برق	
خورشیدی	می	توانند	مازاد	یا	کل	برق	تولیدی	خود	را	به	شبکه	برق	رسانی	
کلی	و	یا	همسایه	های	خود	بفروشند	.	بدین	ترتیب	،	فرصت	استفاده	بهینه	
از	فضاهای	بال	استفاده	به	منظور	ایجاد	ارزش	و	پوشش	تمام	یا	بخشی	از	
هزینه	های	برق	مصرفی	برای	کاربران	فراهم	خواهد	شد	.	مشترک	برق	تولید	
در	طول	روز	را	به	دولت	فروخته	و	برق	مصرفی	خود	را	به	طور	مستقیم	از	
شبکه	برق	تأمین	می	کند	.	بدین	ترتیب	هزینه	پرداختی	توسط	مشترک	

مابه	التفاوت	برق	مصرفی	و	برق	تولیدی	خواهد	بود	.
با	چنین	نگرشی	،	واحدهای	مسکونی	به	مراکز	تولید	پراکنده	برق	تبدیل	
نیاز	خود	را	پوشش	داده	و	برای	خود	 از	 این	که	بخشی	 بر	 شده	و	عالوه	
درآمدزایی	می	کنند	،	باعث	کاهش	سطح	تولید	نیروگاه	ها	و	افزایش	ضریب	

اطمینان	شبکه	برق	رسانی	نیز	خواهند	شد	.
آن	چه	که	مطرح	شد	،	با	توجه	به	برق	یارانه	ای	و	ارزان	قیمت	است	.	مسلماً	
با	مطرح	شدن	تغییر	تعرفه	برق	و	حامل	های	انرژی	در	کشور	از	یک	طرف	،	و	
از	طرفی	 جدی	شدن	بحران	آلودگی	هوا	در	شهرهای	پرجمعیت	کشور	
دیگر	،	هرگونه	شک	و	تردید	در	مورد	به	کارگیری	منابع	تجدیدپذیر	انرژی	و	

عدم	وابستگی	به	منابع	فسیلی	در	کشور	را	بر	طرف	ساخته	است	.
واضح	است	که	تنها	در	نتیجه	برنامه	ریزی	های	بلند	مدت	مبتنی	بر	تحقیق	
و	مطالعه	فنی	-	اقتصادی	و	همچنین	با	بهره	جویی	از	حمایت	های	آگاهانه	
دولت	است	که	خواهیم	توانست	منابع	تجدیدپذیر	انرژی	را	وارد	زندگی	تک	

تک	افراد	جامعه	نمائیم	.
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