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بازیافت مصالح در معماری پایدارنقش مصالح و : موضوع

امروزهددارساختمانطراحیباتنگاتنگارتباطیمناسبساختمانیمصالحانتخاب•
ازیسساختمانومعماریاهالیهایدغدغهازیکیبومیمصالحازاستفادهبهتوجه
.است

دیدجبناهایدربومیطراحیاصولبهبایدبومیمصالحباموثرسازوساختبرای•
.بردبهره

:مصالح سنتی اقلیم گرم و خشک 

.شودمیایرانمرکزیفالتشاملاقلیماین•

لکردعماقلیمینظرازومیشودیافتوفوربهکهاستآجروخشتوگلعمدتامنطقهایندراستفادهموردمصالح•
تعدیلباعثاینکهدهندمیپسراخودحرارتدیرهنگامشبوشوندمیگرمدیرروزطیدرزیرا.داردخوبی

.میشودروزشبانهطیدرساختمانداخلحرارتدرجهنوسان

.برگرداندراتابشانرژیبیشتریا۹۰٪تاتواندمینیزسفیدمصالح•

گنبدیاقاتاخرپشتهشکلبهساختمانسقفمنطقهایندرچوبکمبودنتیجهدروگیاهیپوششکمبوددلیلبه•
.استشدهساختهگلوخامخشتازاسکلتیهیچبدون .استشدهساختهخاکوگچ،،سنگآجرباکهاستخشکوگرماقلیمقدیمیهایبناازیکیاصفهاندرزوارهجامعمسجد

.شدهپوشیدهسنگوآجربانیزآنسازیکف

.نمادررنگینهایبریگچوشبستاندردارلعابهایسفالازاستفاده

.تاما در مناطق نیمه بیابانی به دلیل اعتدال نسبی هوا بیشتر بام ها از چوب و به شکل مسطح ساخته شده اس•

.نمونه امروزی از معماری در این اقلیم خانه شماره هفت است •

فاده در باید قسمت هایی از ساختمان که هنگام روز مورد استفاده قرار می گیرد با مصالح سنگین و قسمت مورد است•

.هنگام عصر و شب با مصالح سبک با ظرفیت حرارتی کم ساخته شود 

:خشکوگرماقلیمدرمدرنمصالح

ایقعیکوسیلهبههاآنخارجیسطحکهزیادظرفیتبابتنیدیوارهایمانندمصالحیازداشتننگهخنکبرای•

.شدهپوشاندهسنگپشممانندحرارتی

سرعتبهمصالحاینکهشودمیاستفادهآهنیدرهایوهانرده،آسفالت،مزاییکازامروزیهایخانهحیاطدر•

.میکنندجذبخودبهراآفتابحرارت

هواکههنگامشبدرواستبودهکمتربسیارهوادمایبودشدهفرشآجرباکهسنتیابنیهحیاطدرکهصورتیدر•

.میکنندحفظراخودحرارتهنوزهاآجراینشودمیسرد
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آجر فرش
:مصالح اقلیم گرم و مرطوب 

بهترکیلومهزاردوطولبهخوزستاناستاندرروداروندازاستعماندریایوفارسخلیجساحلیناحیهدراقلیماین
.شودمیمنتهیبلوچستانیستاندرگواترخلیج

نمیصحیحشببرایروزحرارتنمودنذخیرهواستهواحدازبیشگرمایاساسیمشکلمرطوبوگرممناطقدر
ندمانکنندنمیذخیرهخوددرراحرارتوهستندکمحرارتیجرمدارایکهمصالحیازاستفادهدلیلهمینبهباشد
.استمناسبچوب

ازمانساختبدنهبرایوشودمیاستفادهپنجرهودروبامبرایفقطچوبازاندکبسیارگیاهیپوششدلیلبهاما
.میشوداستفادهاستزیادبسیارحرارتیجرمدارایکهبناییمصالح

میساختهحصیرباهاخانهاغلبداردوجودنیکهمناطقیدروهادریاوهارودخانهکناردر،هامردابوهورهاکناردر
.گویندمیکپرهاخانهاینبهکهشوند

میحصیرباراخودهایخانهضعیفقشربلوچستانسیستانوهرمزگانمناطقبرخیوکرماناستانجنوبدر•

.گفتندمیکپرآنهابهکهساختند

.تندهسمقاومزلزلهبرابردروندارندباالییحرارتیظرفیت.داردمناسبیتهویهوبودهمشبککپرهااینبدنه•

کاشی در اهواز است که با آجر کاری و( جندی شاپور ) یکی دیگر از بناهای اقلیم گرم و مرطوب دانشگاه  گندی شاپور •

.کاری دوره اسالمی ساخته شده است 

.امروزه طرح کاشیکاری ایوان با آجر تکرار شده و این آجرکاری از ویژگی های این بنا است •

،گلمالت،سیاهووسفیدسرخالشههایسنگبهتوانمیبناهاساختدراستفادهموردمصالحدیگراز•

.(چربگلونخلهایشاخه)گرد،حصیریاکنگو،(چوبیتیرهای)چندل،محلیگچ

.هستندروشنرنگدارایاقلیماینبناهایدراستفادهموردمصالحاکثر•

بندردروبودندحصیریبقیهوخشتیهاخانه٪۶۸/۶۰عباسبندردر۱۳۵۵سالرسمیآماراساسبر•

یادررسوبیهایسنگباهاخانهاغلببوشهربندردروبودندحصیریبقیهوسنگیهاخانه٪۹۰لنگه

.شدندمیاحداث

:مصالح اقلیم معتدل و مرطوب 

ناحیهودازکمنسبتاعرضوجودباگاهکهالبرزهایکوهومازندراندریایبیناستسرزمینیخزردریایجنوبیکرانهدر•

.استشدهتشکیلمجزا

ایجلگهناحیه(۱•

کوهستانیناحیه(۲•

:اقلیماینسنتیمصالح•

.استصرفهبهمقروننباتیمصالحازاستفادههاجنگلوهازارکشتوجودومنطقهخیزیحاصلدلیلبه:چوب(۱•

.استبناپوششوسازهجهتعمدهمصالحچوبکنارهایندر•
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سازیزیروپیقسمتدرسختچوباز،شوندمیتقسیمنرموسختدستهدوبههاچوب•
.شودمیاستفادهساختمان

.میشوداستفادهنماهایستونواصلیهایستون،خرپا،اصلیتیرهایبراینرمچوبازو•

وبیچتمامهایساختمانکناردرنیزسفالوخشتوسنگمثلسنگینوعمصالحاز:سنگ(۲•
.استشدهاستفاده

گیاهیهایطنابازفلزیهایسیمومیخجایبهاجزااتصاالتبرای:گیاهیهایطناب(۳•
یهاساقهدادنتابازکهاستبودهوریسهاطناباینترینمتداولکهاستشدهمیاستفاده

.شودمیساختهبرنج

دلیلنهمیبهواستترمحکموترضخیموترمحکموریسبهنسبتکهاستدیگرنوعکتوس•
.شودمیاستفادهخرپاهایچوببستنجهت

دیوارنبیخالیفاصلهکردنپربرایکهاستکاهگلمنطقهایندراندودترینمتداول:اندود(۴•

.رودمیکاربههادیواراندودوچوبیهای

برایکهآیدمیبدستبرنجدانهشدهخردپوستوآب،رسگلاختالطازکهگلفلاندود•

.استشدهاستفادهترظریفکارهای

واسترواناندوداین.استطعامنمکمقداریوآهکوآباختالطحاصلکهآهکوآباندود•

.کندمیایجادمطلوبیزیباییوسفیدیشدنخشکازپسکهکشندمیدیواربهجاروباراآن

:مازندراندرهاخلیلیویالی
.استمرطوبومعتدلاقلیمهایبناازیکیبنااین

الحمصورنگباساختمانینمایوحدتمجموعهبهکلینگاهیکبا
وتظرافباسقففرمومصالحرنگانتخاب.میخوردچشمبههمانند

.استگرفتهصورتهاانبودنآوردبومواقلیمبهتوجه

صالحمباکهاستمرطوبومعتدلاقلیمهایبناازیکیرودسرخدوقلوساحلیویالی

.استشدهساختهمدرن

سبکفلزجنسازشیروانیباموسفالیآجرباتیرچهسقف،بتنیاسکلتبنااینسازه

.استشدهمتصلبامپشتسطحاسکلتبهکه

.ویالی پارتکال در باالی تپه ای سبز در روستای پارتاکای مازندران واقع شده است

یمان این بنا یکی از بناهای زیبای اقلیم معتدل و مرطوب است که در نمای آن از آجر و س

.سفید به روش سنتی استفاده شده است

:مصالح سنتی اقلیم سرد و کوهستانی 

بینجلگهوشمالدرخزردریایسواحلاززاگرسوالبرزجبالسلسلهدوتوسطکهایرانمرکزینواحیشامل•
.استشدهجداغربدرالنهرین

:مصالح•

.میشوداستفادهدسترسدرمصالحازاقلیمایندرسنتیابنیهساختبرای•

تفادهاسکوهستانیمناطقدرباموطبقاتسقفپوششبرایکاهگلودرختانچوبازوهادیواربرایسنگازاغلب•
.شودمی

ونیستخوبیحرارتیعایقآجروخشتبهنسبتسنگکهچرا.استقوتنقطهدارایحرارتیلحاظبهسنگ•
.کندمیجبرانراضعفایندیوارضخامتافزودن
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نمای.استکوهستانیوسرداقلیمسنتیبناهایازیکیغربیآذربایجاندرحمامیانجامعمسجد
.استگردیدهبناگردوچوب–خشتیآجر–اطرافمعادنالشهسنگترکیبازمسجدکلی

زیردرآجریگلدستهچهارمسجدچهارسویدر.استزلزلهوطوفانبرابردرمقاومبنااینمعماری
.استشدهواقعسقف

.یکی دیگر از بناهای اقلیم سرد و کوهستانی آرامگاه ابن سینا می باشد •

:همراه با مزایا آنها مصالح مدرن در نمای ساختمان 

:آجرینمای–۱•

بودههاستفادمورددیربازازساختمانیمصالحازیکیعنوانببه•
ازشودمیاستفادهسازینمابرایکهآجرینمایبرای.است

.شودمییافتبازاردرابلق–قرمز–بهیرنگبهآجرهایی

میاستفادهخشکنمایسیستمازآجرینماهایبرایامروزه•
مالتازیکدیگگربهآجرهااتصالبرایروشایندر.شود

.شودمیاستفاده

:آجرینمایمزایای•

نقشکهاستپایینآجرحرارتانتقالظریب–۱•
.کندمیایفارابرودتیوحرارتیعایق

رنگثباتوتنوع–۲•

اجراباالیسرعت–۳•

:سنگینمای–۲•

گیسننمای،ساختمانیهایسنگفراوریواستخراجآالتماشینپیشرفتبهتوجهبا•

.استداشتهایراندرگیریچشمگسترش

.داردایویژهجایگاهطبیعیهایطرحوهارنگدرزیادتنوعبهتوجهباتراورتنسنگ•

فرجلخلبهتوجهباکهشودمیاستفادهسنگپشتدرسیمانماسهمالتازآننصببرای•

.شودمینماازآنشدنجداازمانعهاسوراخبهمالتنفوذوسنگپشتردموجود

: مزایای نمای سنگی •

.عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار –۱•

.مقاومت در برابر رطوبت –۲•

.تنوع در رنگ و جنس –۳•

.اجرای سریع و آسان و تمیز –۴•
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:ایشیشهنمای•

رنمدنمایدرشیشهکاربردشیشهساختآالتماشینپیشرفتبا•

.یافتافزایش

:ازعبارتندشودمیاستفادهامروزهکهایشیشهنماهایانواع•

ایشیشهپوستهدونمای–والکرتین–اسپایدر–لیسفریم

زیادمصرفباعثزیادحرارتیهدایتضریبدلیلبهایشیشهتمامنمای

.شودمیانرژی

:مزایای نمای شیشه ای •

.کاهش بار مرده ساختمان های بلند –۱•

.سرعت بخشیدن به اجرا –۲•

.تامین دید یکپارچه برای ساکنین از مناظر بیرون –۳•

:سیمانینمای•

ابلقمختلفهایرنگوهاطرحدرکهاستهانمامهمترینوترینمقاومازیکیشستهسیماننمایامروزه•

.استاجرا

ارددراخوردنترکاحتمالساختمانانقباضوانبساطدرلزاوشودمیساختمانعمرافزایشباعثسیمان•

.میدهددستازراخودزیباییمدتیازبعدزیادغباروگردجذبعلتبهو

:مزایای نمای سیمانی •

صرفه جویی مالی  –۱•

سرعت اجرای باال  –۲•

تهیه آسان و در دسترس –۳•

عدم ریزش و پوسته شدن –۴•

:سرامیکینما•

.شودمیتولیدبیشترفشارباکهاستسرامیکیهایتایلازایمجموعهزیرپرسالنیسرامیک•

.ددهننمیدستازراخودزیباییسالچندگذشتازبعدودارندباالییمقاومتودوامهاپرسالن•

.داردکاربرد...واداریوتجاریهایکاربریبراینمااین•

:مزایای نمای سرامیکی •

عایق رطوبتی  –۱•

تنوع در طرح و رنگ –۲•

ضد حریق بودن –۳•

مقاومت فیزیکی باال و مقاوم در برابر یخ زدگی –۴•

:کامپوزیتینمای•

آلمینیومپوششیالیهدوازمتشکلترکیبیمصالحازیکیکامپوزیت•
.اتیلنپلیهستهیکو

تدسیکوصافسطوحوپذیریشکلبهتوانمیآنهایویژگیاز•
جویمتغیرشرایطبرابردراستحکامو

:مزایای نمای کامپوزیتی •

مستحکم در برابر فرسایش –۱•

تنوع در طرح ، رنگ و اندازه –۲•

عایق صوتی و حرارتی –۳•

مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش –۴•
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:ایشیشهبتن•

ولمحصبعنوانکهاستنوردهندهعبورایشیشهبتن•
.استباالهایقابلیتباجدیدساختمانی

تواندمیکهاستبتنذراتونوریهایفیبرازترکیبی•
موردساختهپیشهایحاملوهابلوکعنوانبه

.گیردقراراستفاده

بازیافت در معماری ، زندگی دوباره، ایده های خالقانه

یکیپالستکیسه هایشیشه ها،دادنقرارتر،وخشکزباله هایکردنجدابهبیشوکمماهمه ی

ازخشیبعنوانبهبازیافتوکرده ایمعادتجداگانهکیسه هایدربازیافتقابلزباله هایسایرو

یادداشت ایندرکهچیزیآنامااست،کردهمشغولخودبهراماذهنازگوشه ایمدرنزندگی

.استمعماریدربازیافتمسأله یبپردازیمآنبهداریمقصد

:بازیافت
موادی که . بازیافت به آماد سازی مواد برای بهره بری دوباره گفته میشود

:معموالً بازیافت پذیر میباشند عبارتند

از آهن آالت -۱

قراضه آهن-۲

پالستیک -۳

شیشه -۴

کاغذ-۵

مقوا-۶

برخی مواد شیمیایی و آشغال که به کود کمپوست تبدیل میشود-7

: مزایای بازیافت

بازیافت مواد ،جلوگیری از اتالف سرمایه ها ی ملی* 

انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی ،ک تلویزیون را برای سه ساعت روشن* 

.نگه می دارد

هزار کیلو۱۲۰میلیون لیتر آب و ۱۲هزار هکتار جنگل ، مصرف ۹۰بازیافت هر تن کاغذ باطله ، از تخریب * 

.وات برق می کاهد

در یک نگاه کلی بازیافت در امر طراحی و ساخت به چند گونه زیر تحقق می یابد

:سازنوساختمانیدرفرسودهوقدیمیساختمانیکاجزایومصالحازاستفاده

اراساسینقشموجودامکاناتازاستفادهدرطراحیگروهابتکارروشایندر

وتخریبحالدرساختمان هایامکان سنجیباطراحیگروه.می کندایفا

ارساختمان هااینمصالحازاستفادهوبازیافتامکانسایتاطراففرسوده ی

بربتیمثتأثیرتنهانهکاراین.می کنندطراحیبهاقدامآناساسبروبررسی

 هاهزینهکاهشموجببلکهداردزباله هاکاهشطریقازمااطرافطبیعیمحیط

وجودمامکاناتازاین کهاصلیدلیل.داردساختمانشدهتمامقیمتنتیجهدرو

ابسازگارمصالحازاستفادهوحمل ونقلهزینه هایدرکاهشمی شوداستفاده

می باشدسایت

صفحه هایچوبی،قفسه هایشیشه ها،تمامساختمانایندر

ازشدهاستفادهکهقرمزیچوبهایوموجداراستیل

استشدهجمع آوریتخریبحالدرساختمان های

نجاریکارگاهایندرشدهاستفادهچوب هایوفلزیروکش های

وکارگاهاطرافقفسه هایهمچنین.هستندشدهبازیافتکامالً

شده اندساختهبازیافتیمصالحازکارمیز
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بهوجهتبا.استآمدهدستبهبتنبازیافتمورددرجالبیتجارباستشدهساختهجنوبیکره یدرکهدیگریپروژه یدر

مرکزایندر.افتاده اندآنبازیافتفکربهآرامآراممی رودشماربهساختمانیمصالحترینپرمصرف بتنکرهکشوردراینکه

تایل هایعنوانهبمختلفمصالحباترکیبدرشکستهبتنیضایعات.استشدهتجربهبتنبازیافتبرایمختلفیروش های

محافظدیوارهایعنوانبهآن هاازاستفادهوضایعاتبتن هایکردنخردازضمندر.شده اندگرفتهکاربهماتوشفاف

بخشیده اندساختماننمایبهمتمایزیشکل

رویحرارتیعایقالیه یایجادبرایروشهمیناز

.استشدهاستفادهنیزمحوطه سازیوبامها

.استشدهاستفادهمتفاوتنماییایجادبراینیزبازیافتیبتنیصفحاتاز

:جدیدریکارببانوسازساختمانیبهآنتبدیلوفرسودهساختمانیککلیکاربریتغییروبازیافت
.ممی پردازیآن هاازایده هاییمعرفیبهکهشدهانجامجالبیومتعددکارهایمی باشدصرفهبهمقرونومرسومکامالًکهروشایندر

استوجودمآنازمتعددینمونه هایکهاستکارهاییجملهاز…واقامتیمراکزکتابخانه،مسکونی،ساختمان هایبهسیلوهاتبدیلایده ی

یکده یسازنقطعاتعنوانبهکانتینرهاازاستفادهاست،شدهتجربهبارهاوبودهمرسومبخشایندرکهدیگریایده ی

درومختلفروش هایبهبازسازیازپسکانتینرهامی فرماییدمالحظهزیرتصاویردرکههمانطور.استساختمان

ییویالساختمانیکیاوکارگاهیساختمانیکتجاری،-اداریساختمانی.شده اندبردهکاربهگوناگونکاربری های

:جدیدساختمانیمصالحتولیدوبازیافتیمصالحوموادازاستفاده

بازیافتزاجدیدمصالحبازیافتصنعتازاستفادهبامی کند،ایجادمعمارانبرایراطراحیامکانبهترینکهروشایندر

زمانطولدرآنشکل گیریصورتدراماداردصنعتیزیرساخت هایبهنیازروشاین.می شودتولیدقدیمیمصالح

داشتخواهدهمراهبهفوق العاده اینتایج

ن مصالح بازیافتی می باشد و کابینت ها و مبلمان آ٪۳۰شامل پانل های خارجی این منزل مسکونی

با طراحی زیبایی از بازیافت تایر ماشین ها به دست آمده اند
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.می باشندنیزصداعایقکهشدهاستفادهبازیافتیمصالح٪۵۰ازدیواروکفپوشش هایساختدرپروژهایندر

دیکاتوشیشه هایازکفپوش هایایندرصدبیست

.استهشدتشکیلتلویزیون هاومانیتورهابازیافتی

نیزدداروجودسایتاطرافدرطبیعیصورتبهکهامکاناتیازاستفاده

ایتساطرافضایعاتبازیافتوبهسازیبهکهاستراهکارهاییازیکی

میمتصطراحگروهمتحدهایالتدرکتابخانه ایپروژه یدر.می کندکمک

راتحشحمله یخاطربهکهسایتاطرافجنگلیدرختانازاستفادهبه

طراحیچوب هاایننوعاساسبرآنها.گرفتندبودند،نابودیحالدر

بودقرارکهراچوب هاییکهشدندموفقنهایتاًودادندسامانراخود

یعیطبشکلیبهکارروند،بهتولیددراولیهموادصورتبهوشدهخرد

االییبکیفیتاندک،هزینه ایصرفباوکننداستفادهخودساختماندر

آورنددستبهرا

بازیافتیالوارهای

مصارفبرایاولیهوبکرچوب هایازکه استایآمدهعملبهچوب

وکنده هاازبازیافتیالوارهایبیشتر.می شودبازیافت"دیگر

بهانبارهاوکارخانه هاقدیمی،طویله هایازآمدهبدستتخته های

ساختارهایازراچوب هاشرکت هاازبرخیکهچندهر.می آیددست

.می آورنددستبهوزغال سنگمعادنباریواگنمانندجدیدتری

ن هایساختمادکوراسیونعنوانبهعمدتاًبازیافتیوقدیمیالوارهای

یل هایدیت،پوشدیوارعنوانبهمثالطوربهمی روند،کاربهمسکونی

..وکفپوشوپارکتومبلمان،کابینت،اجرایی

کاهبلوکازاستفاده

ونصبسهولتپایداری،دلیلبهساختمانصنعتدرکاهیبلوکهمانیا

.دمی باشصنعتاینجدیدسیستم هایجملهازانرژیمصرفدرجوییصرفه

هایبحرانوجمعیتروزافزونرشدومسکنبهجامعهشدیدنیازبهتوجهبا

غیرمنابعمصرفکاهش-۱:معنایبهپایدارتوسعهلزومومحیطی،زیست

وسمیموادمصرفکاهشیاحذف-۳وطبیعیمحیطتوسعه-۲تجدید،قابل

ازاستفادهلذاسازی،ساختمانصنعتدرطبیعتبررساندنآسیبیا

.می باشدمشهودساختمانصنعتدرجدیدسیستمی

کاهبلوکازاستفادهروشبهساختمانساختن.می باشدهواییوآباقلیمهردرساختماندیوارهایساختبرایهوشمندانهراهکاهبلوک

طبیعتا.شدرایجساختروشاینازاستفاده۱۹۹۴سالدرانگلستاندروشد،شروع۱۸۰۰سالدرآمریکامتحدهایاالتدرباراولینبرای

استشدهسیستماینسریعرشدباعثسیستم هادیگربهنسبتسیستمبودنارزانوکاهبودندسترسقابل

منابع
۱۳۸۶-توسعه پایدار شهری ، رستم  صابری فر، نشریه پیک نور علوم انسانی ، تابستان 
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