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 چكيده

 رفته كار به نوع مصالح و اجرا شكل بلكه نيست متفاوت دليل طراحي به تنها است، امروز بشر نيازهاي متناسب با كه امروزي بناهاي جديد شكل

 نيز خاطر نهمي به و است خود شده زندگي از جديدي دوران وارد امروز بشر .دارند بسياري تاثير امروزي بناهاي متفاوت بودن در نيز بناها در

 انرژي، حاصل مصرف در جويي صرفه و محيط زيست حفظ به ها انسان جديد نگاه .ند عمل ميك قبل از تر حساس مسائل از به بسياري نسبت

 تخصص از در بسياري و گذارند مي نمايش به احساسات به خوبي هم را عقلي اصول طرحي هر در اين مصالح بر عالوه .است جديد ديدگاه اين

 شناختي زيبايي هم كيي و تكن مالحظات هم گذشته، دو دهه بناهاي در .هستند الهام احساسات براي معني كي كننده كيي فراهم تكن هاي

 زيبايي شناسي جنبه همانند و شده فناوري افزايش امكانات موجب خود مواد، مهندسي هاي جديد پيشرفت ميان اين در .اند توجه بوده مورد

 اختراع از وينيل، ها و كامپوزيت كربنات، پلي پليمر، شفاف، ذاتي بتن خواص مقاله، اين در .شود مي طراحي  قلمداد فرصت يك عنوان به مصالح،

 محيط ساخت در كه نقشي همچنين از آنها، يافته تشكيل ساختماني مصالح و فرآيندهاي توليد آن، پيشرفت و

  .است قرار گرفته بررسي مورد كرد، خواهند ايفا آينده در

 

  ،مواد اوليه،مديريت،داخلي شفاف بتن ، ساختماني مصالح ، مصالح ، محيط زيست،طراحي داخلي:كليدي كلمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه

 و تكنولوژي مواد عرصه در نويني آوري فن شاهد ، هر روز است آن اصلي شاخص دو علمي هاي سريع پيشرفت و ارتباطات كه امروز عصر در

 مي صنعت علم و خداوندان برابر در را اي تازه افق و تكميل كرده يا منسوخ را گذشته سنتي هاي خود روش ظهور با كه موادي .باشيم مي

 عمده تاثير اخير سال طول ده در كيه حال در هستند شيشه و بتن فوالد و و آهن گچ، سنگ، آجر، ما امروز آشناي بناهاي نام مصالح .گستراند

 آجر روي، كوپر، اكسيدايزد كورتن استيل، چوبي، هاي سازه به مربوط مثال  تقاضاهاي براي .است گرفته قرار توجه مورد دتبه ش طبيعي مصالح

 خود نزد عمر پايان به زودي به نيز ها اين پيشرفت كه كرد قبول بايد اما .هستند اين موضوع دهنده نشان بتن جديد انواع و رنگ اي چند كوره

 مصالح اين شناخت اما باشد آشنا نا و غريب مصالح هنوز اين از استفاده در اجرا شيوه يا و ساخت تكنولوژي است ممكن ندچ هر .شوند مي كي

  كرد خواهد ما جامعه در آنها كردن نياز ايجاد به موثري آنها كمك خصوصيات كشف و جديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 به كه نشان ميدهد آور شگفت و منظوره چند تكنيكهاي جديد، و مصالح مختلف انواع به را روز افزون اشتياقي و عالقه جديد، هاي پيشرفت

 توجه آينده مهم و هاي عمده جريان .است كرده درك قابل و رسيد، عملي مي نظر به نامعقول و ممكن غير كه زماني را هايي ايده آنها كمك

 بايد بيشتر توضيح در .ميدهند آينده تشيكل زندگي روش و پول كردن عمومي، ارزشمند تسالم محيط، به توجه موضوعاتي همچون به را ما

 و محصوالت پذيري برگشت حيات، و چرخه پايداري مصالح، از استفاده كردن كم مسائلي چون به وابسته ما آينده زندگي محيط گفت كه

 سالم تامين و يكزه پا زندگي و كار محيط و ايمن، راحت كاري طشراي نيز را جامعه سالمت عمومي .است انرژي در جويي صرفه و مصالح

 ساخت و توليد يكفي و توسعه منعطف، طور به شهري محيط  از استفاده ساز، و ساخت در پذيري شدن، انعطاف صنعتي اينكه ضمن .ميكند

 خواهند موثر ما آينده زندگي در شيوه پذير انعطاف هاي خانه وجود و توليد داري، باز خانه شيوه و شد خواهد پول تر شدن ارزشمند باعث سريعتر

 اجرا در شيوه يا و ساخت تكنولوژي است چند ممكن هر .ند ميك طلب نيز را جديدي از مصالح استفاده سازي، ساختمان شيوه به نگاه جديد .بود

 نياز ايجاد به موثري كمك آنها وصياتكشفخص و جديد مصالح اين شناخت اما آشنا باشد نا و غريب هنوز مصالح اين از استفاده

 ايمني از روش فعلي سازهاي و ساخت ندارد و وجود جامعه نياز با ميزان مطابق وساز ساخت توان ما كشور در .كرد خواهد ما جامعه در آنها كردن

 و نو تكنولوژيهاي به بيشتر زومد توجهل ميكند، ايفا كشور در اقتصاد ساختمان گستردة كه صنعت نقشي به توجه با .برخوردار نيستند مناسبي

 و نيازها نو، تشخيص مواد از گيري بهره به آوردن روي .نمايد مي ناپذير اجتناب وساز امري ساخت بخش در جديد مصالح و از مواد استفاده

اين  در.دارند بيشتري تقاضاي نكه ميزا برداريم گام جديد هاي تكنولوژي دسته از آن گسترش سمت به بايد و اساسي دارد اهميت ها اولويت

 و توليد آن، فرآيندهاي پيشرفت و اختراع از ساختماني، عنوان ماده به وينيل و ها كامپوزيت پلي كربنات، پليمر، شفاف، بتن ذاتي خواص مقاله،

  .است گرفته قرار ررسيمورد ب كرد، خواهند ايفا آينده در ساخت محيط در كه نقشي همچنين آنها، از تشكيل يافته ساختماني مصالح

 آشنا نا و غريب مصالح هنوز اين از استفاده در اجرا شيوه يا و ساخت تكنولوژي است ممكن چند هر هميشه دانش، و تجربه بر تكيه با معماران

 مناسب ماده توانند مي كرد خواهد ما جامعه در آنها كردن نياز ايجاد به موثري آنها كمك خصوصيات كشف و جديد مصالح اين شناخت اما باشد

 و ها مزيت كدام هر كه دهند تشكيل مي را متنوعي مجموعه پالستيك شيشه و چوب، آجر، بتن، سنگ، فوالد، .انتخاب كنند را شان طرح با

  .گيرند مي قرار استفاده كاربردشانمورد به بسته و دارند را خود هاي خاص كاستي

  

  
  

 لوكان يا شفاف بتن

 شود مي تصور .گيرد مي صورت آن از استفاده بيشترين از آب بعد كه ايست ماده دومين بتن سال، مربع در يارد بيليون جپن پهناي به وسعتي در

 تغيير است، گرفته قرار  مي استفاده مورد پانتئون تا گرفته آب كانال هاي از انگيزي شگفت آثار ساخت در روم باستان زمان از ماده اين كه

 .دهد مي ادامه حركت اين همچنان به و كرده رشد سال هزاران طي در است كه پويا تكنولوژي يك بتن واقعيت، در اام .است نكرده چنداني

 و نمايشگاه معماران اين در . بتن با جديد معماري :مايع سنگ  :بود شده نوشته .م 2006درسال  ساختمان ملي موزه سردر روي كه به آنچنان

 بودن، شفاف يعني نيمه آن ديگر بالقوه خاصيت سه و بتن مقاومت باالي و پذيري انطباق خواص از ابتكاري ونوين  هاي استفاده كه مهندسان

 كه است جديدي محصول انقالبي نام  لوكان يا شفاف بتن .بودند، حضورداشتند داده قرار توجه مورد را تحكيمي و خود بودن كننده تقويت خود

 سخت و صلب اي ماده حالت را از بتن نوري، الياف از استفاده با محصول اين .است كرده عرضه بازار هب سمنت آلماني هايدبرگ كننده توليد

 و ساز و ساخت صنعت در پنجم را عنصر خود جديد محصول هايدبرگ .بخشد ظرافت مي و لطافت آن به بيننده نظر در و حداقل كرده خارج

 هاي پيش قالب در كه شده ساخته مصنوعي و الياف ريز دانه بتن از لوكان .داند مي تمانيمصالح ساخ دنياي در قيمت گران بسيار معادل پوشاك

 موجب الياف توسط نور انتقال .شود مي انجام الياف اليه يك بتن، اليه يعني يك اليه اليه صورت به لوكان ريختن .شوند مي ريخته ساخته



 ميان در نوري الياف دادن جا براي كننده توليد البته .باشد مي مشاهده قابل ي ضخيم،ديوارها در حتي بتن، ميان از رنگ و نور، سايه .شود مي

 ايجاد موجب الياف منظم ترتيب .گيرند مي قرار بتن ميان در ميليمتري 5 تا 2 هاي فاصله كه در كند مي استفاده الياف اين از اي شبكه بتن از

 مورد نور در نور عبور خاصيت .كند مي عبور بتن ميان از بيشتري نور باشد، كمتر ليافاليه  ا دو بين فاصله چقدر هر و شده شفافيت بيشتر

دارند،  كوچكي خيلي قطر الياف، و كم است بتن به نوري الياف نسبت كه آنجا از .است يكسان نور رنگي و سفيد نور مصنوعي، نور و خورشيد

 مگا 80 -مربع ميليمتر بر نيوتن 80 از بيش را فشاري لوكان استحكام سمنت هايدبرگ .معمولي است بتن مشابه لوكان پايداري و استحكام

 هزار 20 بين ناخالص لوكان چگالي .است كرده ذكر-پاسكال مگا 5 تا 400 -مربع متر بر نيوتن 5 تا 4 را كششي آن خمشي مقاومت و-پاسكال

 از .است نامحدود عمل در كاربرد لوكان موارد  سمنت هايدبرگ گفته به .است شده گزارش مكعب متر بر كيلوگرم 300 و هزار 2 تا 100 و

 هايدبرگ .هستند دادن پوشش قابل لوكان همه با ها فروشگاه درهاي تا ها ستون از پوشش و حمام ديوارهاي تا گرفته زير دستشويي كابينت

 هم .شود مي ساده محصول بسيار اين ساخت آن از فادهاست با كه رسانده است ثبت به لوكان توليد براي نيمه اتوماتيك روش تازگي به سمنت

خواهد  افزايش آينده در كه شود مي متر توليد ميلي 100 تا 25 ضخامت به متر سانتي 90 در 30 و 60 در 30 ، 50 در 25 در ابعاد لوكان اكنون

 .اعمال است قابل نيز لوكان مورد در ريكا و پوليش كاري سوراخ زني، كردن،سنگ اره از جمله بتن برش متداول هاي روش همه .يافت

 حال در لوكان .شود مي عرضه مات و شده داده سطح صيقل نوع دو با اما است، لوكان كنوني تنها رنگ آتشفشاني گدازه رنگ هم خاكستري

 كه است متغير يورو 500 و هزار 5 و 500 و هزار 2 بين ضخامت به آن بسته مربع متر هر خريد هزينه .است گران قيمت بسيار اي ماده حاضر

لوازم  و ،اتصاالت داخلي مبلمان ها، پله ميان اتاقها، ديوارهاي آينده در اما .سازد مي امكان پذير اي سليقه و خاص موارد در تنها را از آن استفاده

 روز در ساختمان ها محصول، اين از تفادهاس با كه زماني است اين كنندگان توليد آرزوي البته مهمترين .است اجرا قابل آن با بهداشتي فضاهاي

 سه به شفاف مايع؛بتن نمايشگاه سنگ مدير« مولر مارتين» گفته به .كنند منعكس بيرون به را خود نور شب در و منتقل داخل به را خورشيد نور

 با سلولي را هاي پانل هوستون؛ دانشگاه پرايس، استاد بيل .شفاف نيمه هاي پانل و دهنده نور عبور بتن سلولي، هاي پانل :وجود دارد صورت

 ماكت با ديدن كار اين ايده .ساخت ديگر طرف به يك  طرف از نور كردن منتقل براي بتني هاي در پانل نوري فيبر شبكه يك گذاشتن كار

 سازه تا بود شده ساخته شفاف مواد با دليل اين به سالن ماكت .خطور كرد وي ذهن به بود شده ساخته مواد شفاف با كه كنسرت سالن يك

 .نه يا باشد شفاف ماكت همانند ساخت كه نحوي به هم واقعيت در را سالن توان اين مي آيا كرد فكر خود با او .ديد به راحتي بتوان را ماكت

 ساده در فضايي ابتدا او .ناميد pixel chapel را آن خود كه كرد استفاده معبدي براي ساختن شده ذكر هاي پانل از وي اين نمايشگاه براي

 به كند، مي بتن نفوذ در موجود نوري هاي فيبر در سختي خورشيد به نور و دارد قرار روز نور در كه در حالتي را آن سپس آورد، بوجو كامپيوتر

 بتن از ديگري نوع .داد نشان باشد، مي مشاهده قابل بيرون از فضا داخل مصنوعي نور كه هنگامي و شب در آن را سپس و آورد؛ در نمايش

 آرون نام به مجاري معمار يك توسط .م 2001 سال در ماده اين .دارد نام نور دهنده عبور بتن آمد، در نمايش به نمايشگاه اين در كه شفاف

   .دهد مي عبور اند، گرفته قرار موازي صورت به كه اي شيشه رشته هزاران توسط را نور كه شد ساخته

 در را بتن قطوري و سنگيني حس و شوند مي ديده هم ها رنگ حتي .شوند مي ديده تر تاريك قسمت در وضوح هب تر روشن سمت هاي سايه

 مختلف هاي پروژه در ماده اين از توان مي دهند، نمي كاهش را بتن فشاري مقاومت فيبرها اينكه دليل به و دهند مي كاهش بيننده نگاه

  .نمود استفاده معماري

  

  

  
  

  

  

  



  

  

 جديد هزاره عجزهم پليمر،

 اطراف خود هاي به ساختمان اگر و نيستند قائل ارزش مواد، سيستم هاي و سطح بيان براي معماري، در مباحث شده مطرح قديمي هاي تئوري

آنها  بين بطروا و اند گرفته قرار يكديگر در كنار نامتجانس و ناهماهنگ صورت به مواد آن ها در كه بينيم مي روشني به را اين موضوع بنگريم

 توجهي بي علل از يكي .آن دهنده تشكيل مواد به با توجه البته است سطح بيان به عميق توجه احتياج داريم بدان كه چيزي.نيست شده تعريف

وند ر شيشه و آلومينيوم مورد در خصوصا .است هوا و آب برابر در ها آن فرسايش مواد و اين صنعتي ضعيف كيفيت تركيبي پليمري، مواد به

 گرفته قرار توجه معماران مورد برخوردارند، باال هاي ظرفيت بار با تحمل خاصيت از مواد اين كه آنجا ولي از .است كند كيفيت بهبود و پيشرفت

 در مختلف مواد تاريخ به اگر .داشته است توجهي قابل پيشرفت پيش سال 40 تا 30 به نسبت جديد پليمري مواد تركيبي كيفيت البته .اند

 كه پيشرفتي است طبيعي پس .دارند تعلق قبل سال 500 حدود به مواد اين آجر، و چوب ساله سنگ، هزار دو تاريخ با مقايسه معماري بنگريم،در

 ناديده قديمي مواد استفاده از نتيجه در كه معماري مختلف مفهوم هاي در توانند مي پليمري تركيبي مواد .باشند نداشته قديمي مواد مانند

براي  همكاران و شين لنل از كاري خانه حلزوني،  شد ساخته پليمري تركيبات خانه از اولين كه زماني از .كنند ايفا اند، نقشي شده نگاشتها

 وانميت زمينه در اين ديگر نمونه عنوان به و ببينيم در معماري را استر پلي هاي پانل از استفاده توان ردپاي مي  1995 سال در پاريس نمايشگاه

 تركيبات-زمينه اين در از تركيبات ديگري گروه استري، پلي تركيبات عالوه بر .كرد اشاره 94 - 1990 در فرانسه شهر ليل در كانگركسپو به

 .شده است استفاده پرادا فروشگاههاي براي ساخت ميالن در نمايشگاهي در دومرون، هرزوگ و و OMA نام به گروهي توسط نيز -پالستيكي

 و درك براي .است به موادجديد كنندگان استفاده و معماران دهنده توجه نشان معماري مختلف در نمايشگاههاي تركيبات اين از مستمر هاستفاد

 يك .شوند مي توليد تشكيل و چگونه اين مواد كه دانست بايد از آنها عملي استفاده براي و كنند مي عرضه اين مواد كه امكاناتي كامل كشف

  .است شده تشكيل را دارند، خود خاص مشخصه كدام هر كه جز سازنده، چند يا دو تركيب از كه است ماده جامدي مري،پلي تركيب

  

  
  

  

  

 تركيب يك عمل، در .دارد خود تشكيل دهنده اجزاي از برتر و متفاوت هاي ، ويژگي ماهيت نظر از كه است جديدي تركيب جسم اين نتيجه

 دهنده آن تشكيل عنصر اساس بر آمده به دست پليمري تركيب .شوند مي تشكيل عنصر اصلي و كننده تقويت هماد : اصلي جزء دو همواره از

اصطالحا  استر كه پلي اصلي عنصر با تركيبات و فلز عنصر اصلي با تركيبات سراميك، اصلي با عنصر تركيبات مانند .شود مي گذاري نام

عناصر  و ها و اپوكسي استرها پلي ،عموما معماري در ها PMC دهنده تشكيل معروف ايعنصره .شوند ناميده مي پليمر ، PMC تركيبات

 بر عالوه .شوند مي يكديگر به چسبيدن مواد باعث اصل در و گرفته جاي عنصر اصلي درون كه هستند آن امثال و مانند فيبر مواد كننده تقويت

 ها عموما پركننده .شوند اضافه تركيب به توانند ها مي پركننده و ها افزودني نعنوا تحت مواد ديگري تركيب، يك دهنده تشكيل جزء اصلي دو

 .آتش است مقابل تركيب در بيشتر استقامت يا و تركيب هاي مختلف رنگ آنها، از استفاده نتيجه كه شيميايي هستند مركب مواد افزودن براي

 به تركيبات، عناصر توليد بسيار مطرح روش يك در .است بندي قالب به آنها نياز اكثر در و دارد وجود تركيب انواع براي توليد زيادي هاي روش

 PMC موارد استفاده از هاي مثال معماري در .چسبند مي يكديگر به ها كننده توسط تقويت و گيرند مي قرار يكديگر روي بر اليه اليه صورت

 در كه طوري به .مشاهده كرد اي پوسته تك هاي سازه برخي استاندارد و هاي پروفيل و نما هاي پانل :محصوالتي مانند در توان مي را ها

شكل  فرض اين پايه بر معماري اين صورت در .كرد ساختمان در مرسوم مصالح قديمي جايگزين كلي طور به را آن توان موارد مي اين از بعضي



 و تناسب داشته خطي رفتاري ها، آن از آمده به وجود سجممن سازه و هستند مشابهي خواص فيزيكي داراي و همجنس ما مواد كه گيرد مي

 مستمر فضا برآيند .كند مي تعيين فضا را مواد نوع چهارچوب انتخاب خارج، در چه و داخل در چه .وجود دارد كشش و فشار بين مستقيمي

 داراي و روند مي شمار جنس به هم و همشاب مصالح دسته از تركيبات پليمري .است آن از جزئي نيز مصالح است كه معماري هاي سيستم

  .كرد بسيار توجه عملكردشان نوع و آنها استفاده از محل به بايد ، استفاده مورد تعيين مواد زمان در .باشند مي باال ظرافت با تحمل بار خاصيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نتيجه گيري

 اقتصادي براي راه حل يك خود اين كه داد، كاهش ميزان زيادي به را وزن توان مي مناسب و تركيب ساخت و مواد درست انتخاب صورت در

 مي پيچيده تقريبا امري است  كه اجرايي ضوابط به توجه مختلف، براي سطوح پليمري تركيبات از استفاده صورت در .است بزرگ هاي سازه

كردن  شفاف ديگري .كرد طراحي برايئ آن اي يافته سازمان و مناسب فرايند انتا بتو است، نهايي خواسته دقيق كردن نيازمند مطرح و باشد

 از عملكردي برتر پليمري، تركيبات سطوح از مورد انتظار عملكرد .باشد مي پروژه پيشرفت در خالل آن انداختن جريان به و رساني روند اطالع

 انتخاب در را راهكارهاي جديدي معماري، طراحي در از پليمرها استفاده .است فولدينگ چون هاي جديدي روش حتي و هندسي هاي روش

 استراكچر با بعدي سه پذير مادي انعطاف غير داده يك عنوان به سطح روش جديد، اين در.دهد مي قرار ما روي هندسه پيش نوع و مصالح

  .كند مي مي ايفامه نقش ميان اين در ها آن بين و روابط مصالح انتخاب كه شود مي گرفته نظر داخلي در
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