
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 

 

های کاهش آشفتگیبه منظور  حفاظت از بناهای تاریخی ای بر کاربرد بتن شفاف درمطالعه

 بصری

 محبه خیراندیش

 دانشجوی ارشد رشته مرمت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
Mohebbeh.kheirandish@gmail.com 

 محسن طبسی
اسفراین آزاد دانشگاه مدرس تحقیقات، علوم واحد آزاد دانشگاه معماری، و هنر دانشکده معماری، ارشد دانشجوی  

Mohsen.tabasi1@chmail.ir 
 

 چکیده

          

های جدید، را به کندی مورد امروزه شاهد آنیم که ایران در حوزه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، مصالح و تکنیک            

بهره مانده است کمااینکه همچنان مصالحی که سالها در بخش عملیات دهد و از فواید این اقدامات بیآزمایش و پژوهش قرار می

های بصری در ابتدای موضوع آسیب.  باشداندرکاران این عرصه میهای انتخابی دستین گزینهحفاظتی از گذشته بکار رفته کماکان اول

-ی جدید با قابلیتااست، در این مقاله سعی شده مادهای است و بسیار مورد کم توجهی واقع شدهکار حفاظت ابنیه نکته فراموش شده

شود و به موضوع د را در حفاظت بناهای تاریخی مورد بررسی قرار دادهباشآوری میپذیر و براحتی قابل جمعهای ویژه که برگشت

 -1: روش این پژوهش در سه گام انجام شده است. آشفتگی بصری ایجاد شده توسط مصالح مورد استفاده کنونی پرداخته شده است

به علت انتخاب این ماده اشاره شده و در ، در گام نخست به معرفی ماده پرداخته شده و در گام دوم ... چگونگی -3چرایی  -2چیستی 

تواند کمک نتایج حاصل از این مقاله می. نهایت در گام سوم به چند نمونه پیشنهاد استفاده از این ماده در حفاظت پرداخته شده است

ناهای تاریخی و ایجاد شایان توجهی در کاهش آشفتگی و آلودگی بصری ابنیه تاریخی در مرحله حفاظت بنماید و این خود احترام به ب

های بهبود صنعت توریسم را دهد و زمینهانگیزه و عالقه بازدیدکنندگان حتی در مراحل اولیه حفاظت و مرمت آثار را افزایش می

 .فراهم خواهد کرد و در پی آن شرایط اقتصادی نیز مساعدتر خواهد شد

 

 

 واژگان کلیدی

 حفاظت، مرمت، آشفتگی بصری، بتن شفاف
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 مقدمه 

در صنعت را جایگاه ویژه ای ، بتن ، ازگذشته تا به امروزکاربردهای آنهای گوناگون و گستردگی فراوان بتن در ساخت و تولید سازهاستفاده به دلیل 

د که این ماده بررسی تاریخی کاربرد بتن در معماری نشان می ده .دهداست و این خود نیاز به دانش تکنولوژی بتن را افزایش میپیدا کرده ساختمان

کیفیت بتن، کارایی . توسط معماران رومی و صدر مسیحیت مورد استفاده قرار می گرفته و در قرون وسطی و رنسانس اغلب بی استفاده مانده است

ز به روز رو را سبب گردیده است که کاربرد این ماده، دسترسی آسان، قیمت مناسب، مناسب، قابلیت طراحی، نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی

 (8811، امینیان،).استکردهبیشتر 

 مواد، مهندسی جدید های پیشرفت .تاس دهش توجهنیز  سازها و ساخت در شناختی زیبایعالوه بر مسائل فنی به بحث  ،معاصر هایدردهه          

و حتی در مرمت و حفاظت از  جدید هایساختمان طراحی در زیباشناسانه مسائل به توجه و بصری تنوع ایجاد بر عالوه که شده مصالحی تولید موجب

 به که دهدمی نشان را منظوره چند و جدید هایروش و مصالح مختلف انواع به را افزون روز تمایلی ،اخیر های پیشرفت .شود واقع موثرآثار تاریخی 

 برعملیات ساختمانی  در مصالح قبیل این از افزون روز استفاده .استشده عملی ،دنظرمیرسی به نشدنی و ممکن غیر زمانی که را هایییدها آنها کمک

 .است خواهان را سطوح تمام در جامع توجه و شودمی تعریف جوامع اجتماعی اقتصادی شرایط اقتضای و احتیاجات مبنای

اً گرایش به مواد جدید در عرصه حفاطت از آثار تاریخی مقوله ای نسبتا جدید است و با توجه به اینکه آثار تازه کشف شده شرایط خاص و نسبت          

تر از تر و شفافتنوعای در آغاز و مراحل اولیه حفاظت دارند نیک است به نکات بصری و زیبایی شناختی در اقدامات آغازین و استفاده از مصالح مآشفته

ها را گذر از سایت تاریخی و نگاه به تاریکی، رغبت نزدیک شدن و لذت بردن از آن. آنچه که امروز شاهد بکارگیری آن هستیم، بیشتر از قبل دقت کنیم

از مصالح نوین به منظور کاهش  می توان آیاسازد که برد و این سوآل را مطرح میو این چالش فکر را به سمت حل این مسئله می. دهدکاهش می

 آشفتگی های بصری که در مرحله حفاظت از بناهای تاریخی شاهد آن هستیم استفاده کرد؟ 

ی راهکارهایی در زمینه کاربرد آن به کاهش آشفتگی بصری در مرحله حفاظت این پژوهش سعی داشته با معرفی نوع جدیدی از مصالح و ارایه          

ناگفته پیداست نیل به این نکته اهداف مثبتی را در پی خواهد داشت، . قدمی برداشته و رغبت را در بازدیدکنندگان این آثار افزایش دهدتز آثار تاریخی 

مبابع )زیرا تمایل به بازدید در نگاه بیننده گام بزرگی در جهت افزایش قدرت صنعت گردشگری در کشوری چون ایران است که تنها یک منبع درآمدی 

از این رو نگاه به مسائل اقتصادی کشور ما را ملزم به ارائه راهکارهایی جدیدتر در بهبود . دارد منبعی که نه قابل بازیافت و نه تمام نشدنی است( فتین

 . داردها وامی زیرساخت

 

 

 

 

 

 

 معرفی: چیستی -1: گام اول
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 یتراکنبتن شفاف یا ال

توسط جوزف آسپیدین  1٢2١این ترکیب شیمیایی که رسما در سال . تردید به یاد استحکام می افتیموقتی صحبت از بتن می شود، بی           

به یمن دو قرن حضور مقتدرانه بتن در صنعت ساختمان هویت بتن با   .انگلیسی پا به عرصه وجود نهاد، جهان ساخت و ساز را زیر و زبر ساخت

از زمان روم باستان که در ساخت آثار شگفت انگیزی از کانال های آب گرفته تا  این ماده(. 133٢ نویل،) استحکام این چنین سخت در هم تنیده است

اما در واقعیت، بتن یک تکنولوژی پویا است که در طی هزاران سال رشد کرده و . است، تغییر چندانی نکرده استپانتئون مورد استفاده قرار می گرفته

دید با معماری ج: سنگ مایع ": نوشته شده بود 2002آنچنانکه به روی سر در موزه ملی ساختمان درسال  .همچنان به این حرکت ادامه می دهد

 (8811، امینیان )."بـتن

د استفاده از تکنولوژی نانو امکان تولید بتن شفاف را فراهم نموده است که تحولی عظیم در زمینه طراحی ساختمان ها و سازه های شهری ایجا       

این نوع بتن با افزودن فیبرهای شیشه به مخلوط خرده سنگ، سیمان و آب به شیوه ای متفاوت با شیوه سنتی ساخت بتن، برای تولید . یدمی نما

، بتن عبور دهنده نور،  Litracon Light Transmitting Concrete، الیتراکان (.133١گروه مهندسی آرشا، ) ،می شودمحصولی خارق العاده تهیه 

 از ترکیبی متریال این )www.civilmaster.ir133١,)ستبا قابلیت استفاده باال مطرح ا مهندسی عمران به عنوان یک متریال ساختمانی جدید درامروزه 

 اندازه کوچکشان خاطر به فیبرها .دگیر قرار استفاده مورد ساختمانی ساختهپیش پانلهای یا و بلوکها عنوان به میتواند و است بتن ذرات و نوری فیبرهای

 بلکه نیست، بتن و شیشه متریال دو ترکیب صرفا کار نتیجه ترتیب این به .ددهنمی تشکیل را شده بندیدانه متریال یک از ترکیبی و شده مخلوط بتن با

 داخل به نور نفوذ باعث شیشه فیبرهای .آیدمی دست به است، همگن کامل بیرونی سطوح همچنین و درونی ساختار لحاظ از که سوم جدید متریال یک

 بتن بیرونی سطح بنابراین میشوند ساختاری جزء یک به تبدیل و شده مخلوط بتن با کوچکشان اندازه خاطر به فیبرها این بر عالوه .میشوند هابلوک

 تا فیبرها زیرا باشد داشته ضخامت متر چند تا میتواند نور، عبوردهنده بتن با شده ساخته دیوار یک ساختار تئوری، در .میماند باقی یکنواخت و همگن

برای بار اول تولید قالب نور با  ،(8838، محمودی) .دارد وجود نور عبور هم باز ضخامت این با دیواری در و میکنند عمل نور دادن دست از بدون متر 20

ساله مجارستانی در  23اما محصول جدید الیتراکن اولین بار توسط آرون لوسنری معمار . در ژاپن ثبت شد 13٢۱الیاف پیوسته در سال استفاده از 

شرکت بازاریابی بتن . آغاز کرد 200١اختراع شد و بعد از موفقیت آمیز بودن طرح، الیتراکن شروع به ساخت کرده و فروش خود را در سال  2001سال 

 (13٢2 عباسی،) .در آلمان و با نام الیتراکن می باشد که این واژه نیز از بتن انتقال دهنده نور گرفته شده استشفاف 

 200١ سال در و کرد بیان را ایده این بود، تحصیل به مشغول استکهلم زیبای هنرهای سلطنتی کالج در سالگی 27 سن در که زمانی آرون          

 شرکتهای با  2006سال از ساختمانی، جدید مصالح از استفاده به امروز جامعه تمایل و نیاز به توجه با و کرد تاسیس الیتراکان نام با را خود شرکت

 اساس بر همه که .باشد داشته وجود شفاف بتن تولید برای مختلفی های راه.شد خواهد آغاز زودی به آن انبوه تولید و رسیده توافق به صنعتی بزرگ

 (1333، گلشهر) .تاس شده اضافه گری ریخته فرایند طول در که نوری عناصر ٪4 تنها و ) ٪ 96 حدود( ریز دانه بتن

 

 

 

 

انتقال نور توسط الیاف موجب می شود نور، سایه و . به صورت الیه، الیه یعنی یک الیه بتن، یک الیه الیاف انجام می شود یتراکانریختن ال          

البته تولید کننده برای جا دادن الیاف نوری در میان بتن از شبکه ای از این الیاف . رنگ از میان بتن، حتی در دیوارهای ضخیم، قابل مشاهده باشد

، اساس تولید بتن شفاف ( :1)تصویر شماره 

 (www.slideshare.net) :منبع
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وجب ایجاد شفافیت بیشتر شده و هر چقدر مترتیب منظم الیاف  .میلیمتری در میان بتن قرار می گیرند ۱تا  2ی کند که در فاصله های استفاده م

خاصیت عبور نور در مورد نور خورشید و نور مصنوعی، نور سفید و نور  .فاصله بین دو الیه الیاف کمتر باشد، نور بیشتری از میان بتن عبور می کند

به ثبت رسانده است که با استفاده از آن ساخت این محصول بسیار ساده می  الیتراکانبه تازگی روش نیمه اتوماتیک برای تولید  .گی یکسان استرن

 میلی متر تولید می شـود کـه در آینده 100تا  2۱سانتی متر به ضخامت  30در  30و  20در  ۱0، 30در  2۱در ابعاد  الیتراکانهم اکنون . شود

راخ کاری و ن از جمله اره کردن،سنگ زنی، سوهمه روش های متداول برش بت .پذیر استای این ماده نیز امکانالبته تولید ورقه خواهد یافتافزایش 

 ( Savant, 2014.)تنیز قابل اعمال اس یتراکانپولیش کاری در مورد ال

 طریق از طرف یک روی بر سایه و .میشود تشکیل دیگر سطح بر خاص نوری الگوی یک فیبر ساختار به بسته:تنوع بر اساس الگوهای فیبری          

 در که است محصوالت این اصلی مزیت .مقیاس ریز الگوهای.2 .مقیاس درشت الگوهای.1 :دارد وجود الگو نوع دو اساس براین .شود می ظاهر مواد

 هر در فیبرها ترتیب و اندازه: فیبرها توزیع .شود می تیره دور فاصله در شفاف ظریف بتن بافت که حالی در - است مشاهده قابل هم اشیاء بزرگ مقیاس

 (1333، گلشهر) .باشد چوب مقطع مانند ارگانیک کامال یا منظم کامال میتواند قرارگیری ترتیب این و باشد متفاوت میتواند بلوکی

 

 

 

 

  :ترکیبات

 .اپتیکی فیبر و بتن

 .بلوک کل درصد 5 حداکثر فیبر میزان

  .موجود فیبر کل درصد 4 هر از تابیده نور درصد 3 عبور

 .مکعب سانتیمتر بر کیلوگرم2١00-2100 چگالی

 .حالت بهترین در مربع میلیمتر بر نیوتن 56 و حالت بدترین در مربع میلیمتر بر نیوتن 49 فشاری مقاومت

 .مربع میلیمتر بر نیوتن 3/3 معادل خمشی مقاومت

 :بلوکها اندازه

 (www.litracon.hu3131,)، میلیمتر 300 اکثر حد ارتفاع - میلیمتر 600 حداکثر عرض - میلیمتر ۱00-2۱ ضخامت

 

 فشاری و کششی مقاومت

، مقیاس ریز الگوهای( :2)تصویر شماره 

 (www.stephenhobley.com) :منبع

، مقیاس درشت الگوهای( :3)تصویر شماره 

 (www.stephenhobley.com) :منبع
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 باربر اجزای در نوری فیبر از استفاده همچنین.است متر 20 ضخامت به بتنی در نور انتقال به قادر کنیتراال در رفته بکار فیبرهای تئوری نظر از          

 به ای شیشه فیبر هزاران.باشد  داشته جذاب و روشن فضاهای ایجاد با خوب اثری تواند می آن کششی و فشاری باالی مقاومت در منفی تاثیر بدون

 (1333، گلشهر) .است بلوک میزان کل درصد4  حدود و کم بسیار فیبرها نسبت.گیرد می قرار بتنی بلوک اصلی وجه دو بین هم کنار موازی صورت

 نگهداری و حمل و برش نحوه

 می داده برش دارند کاربرد سنگی مواد برش برای که استانداردی آالت ماشین با ع،متنو های سنگ یا و صفحات به بتن تنظیم، از بعد          

 جابجامخصوص  غلتکهای با مناسب صورت به رااهبسته د،میباش مترمکعب 2*2*2 ابعاد در مکعبی های باکس صورت به ادهم این نقل و حمل.شوند

و  رطوبت و دما شده کنترل شرایط با انبارها در نگهداری منظور ه، بمیکنند

 بر کناری باکس از مترسانتی 100 و کف از سانتیمتر ۱0 حداقل فاصله با

 .میشود داده قرار چوبی های تحته روی

 حرارتی عایق

 خاص حرارتی عایق با و متنوع های اندازه در توان می را ها بلوک          

 (www.litracon.hu3131,) .کرد تولید آن روی شده نصب

 

 رنگ و سایه

 حالت ترین جالب شود می ها بلوک داخل به نور نفوذ باعث فیبرها          

 نوری  رنگ است خورده نور ضلع مقابل وجه در ها سایه نمایش پدیده این

، گلشهر) .شود می دیده سبز ها سایه آن جلوی در بتابد بلوک پشت به سبز رنگ اگر مثال عنوان به .است شود،ثابت می دیده بتن این پشت از که

1333) 

 

 

 

 

 کاربرد موارد

 دو هر ترتیب این به .گیرد قرار استفاده مورد (ی، خارجیداخل)ا دیواره ساختن در میتواند بلوک این ممکن، حالت متداولترین عنوان به :دیوار          

-می ترمحسوس)الیتراکان( اصلی ماده عنوان به بتن استحکام و سنگینی این بنابر .بود خواهد مشاهده قابل جدید متریال این ضخامت همچنین و سمت

 استحکام و گیرد قرار استفاده مورد خارجی و داخلی دیوارهای برای میتواند متریال این .میشود شدیدتر ماده و نور بین کنتراست حال عین در و شود

 یا طلوع حال در آفتاب اشعه تا میشود توصیه شرقی یا غربی قرارگیری میتابد، دیوار این ساختار به خورشید نور اگر .است مهم بسیار مورد این در سطح

 (www.slideshare.net) :نحوه حمل و نگهداری الیتراکان، منبع( : 4)تصویر شماره 

 (www.litracon.hu: )ثابت ماندن رنگ نور، منبع( : 5)تصویر شماره 
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 هم باربر دیوارهای ساختن برای آن از میتوان ماده این زیاد استحکام خاطر به .شود بیشتر نور عبور شدت و برسد نوری فیبرهای به کم زاویه با غروب

 (13٢٢امینیان، ) .است تولید دست در نیز آن حرارتی عایق دارای انواع همچنین است، ممکن نیز متریال این کردن مسلح نیاز، صورت در .کرد استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 بتن جنس از کفپوش یک این روز طول در .است پایین از آن درخشش و کفها پوششدر ( الیتراکان) از استفاده کاربردها، جذابترین از یکی :فک پوشش

 (13٢٢امینیان، ) .کنندمی درخشش به شروع غروب نور از شده منعکس رنگهای در کف بلوکهای آفتاب، غروب هنگام در و میرسد نظر به معمولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پیوست تحقق به آرزو این الیتراکان تولید با و بود مطرح طراحان و معماران برای آرزو یک عنوان به مدتها ترانسپارانت بتن: معماری در کاربرد          

 محتوای سورئالیستی برخورد نوعی با واقع در .میکند ایجاد بیننده ذهن در طوالنی مدت برای را آوریشگفت تجربه متریال پشت در موجود کنتراست

 با کلی طور به .دارند خود کارهای در متریال این از استفاده به تمایل هنرمندان از بسیاری ترتیب این به و میگیرد قرار پیرامون محیط با ارتباط در درون

 جهان تمام در گوناگون هنرمندان توسط بتن قابلیت و پتانسیل مختلف، ابزارهای با سازانمجسمه و طراحان خالقیت ارائه و تکنولوژیکی پیشرفتهای

  .است گرفته قرار استفاده مورد

 

کاربرد بتن شفاف در  ( :7)تصویر شماره 

 www.litracon.hu)) :کف، منبع

 (www.zigersnead.com/projects): منبعکاربرد بتن شفاف در دیواهای داخلی، ( : 6)تصویر شماره 
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 دیوارها ساختن حین در .میشوند تعبیه آن داخل در شیارهایی بتن این کردن مسلح به نیاز صورت در :نور عبوردهنده بتنی بلوک کردن مسلح          

-می جمع میلگردها اطراف در خود پذیریانعطاف خاصیت خاطر به اپتیکی فیبرهای و گیرندمی قرار شیارها این در افقی یا عمودی صورت به میلگردها

، گلشهر) .است شده استفاده نمایشگاه طراحی و پروژه چند در آمیزیموفقیت صورت به روش این از .شوندنمی دیده میلگردها ترتیب این به و شوند

1333) 

 

 

 

 

 

 متنوع تواندمی نیز آن بیرونی سطوح بافت و است متنوعی رنگهای دارای الیتراکان معمولی، بتن متداول خاکستری رنگ به توجه با :هابافت و هارنگ

  .آورند وجود به را واحد ساختار یک و گیرند قرار هم کنار در متنوع هایبلوک که هایهگون به باشد،

 

 

 (www.zigersnead.com/projects)  :درمعماری منبع کاربرد بتن شفاف ( :3)تصویر شماره 

مسلح کردن بتن  ( :8)تصویر شماره 

 :، منبعشفاف

(www.donya_e_eqtesad.com) 
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 های بتن شفافویژگی

 .ها ساخت هر ضخامتی توسط الیتراکنتوان دیوار با  می

 .متر در سراسر بتن بدون اتالف روشنایی انتقال دهد 20توان نور را تا  می

تواند منجر به کاهش  میمهم این . دفاتر و انبارها استفاده شود تواند برای  طبیعی بیشتری مینور . شود بیشتردر ساختمان سازی  ماده مصرف ایناگر 

 .شود گیری به مقدار چشمکالکتری انرژی مصرف

ها و دیوارهای باربر  های ساختمانی، پانل روها، بلوک ها، پیاده ها که بسیار مناسب برای کف معماران قادر به طراحی و ساخت طیف وسیعی از سازه

 .هستند

شد، در چنین حالتی هر دو سمت دیوار و با می( ایدر نوع ورقه)و سطوح افقی کف و حتی سقفکاربرد این محصول در صنعت ساختمان برای دیوارها 

 .تواند مورد استفاده قرار بگیرد و در هر دو سمت داخلی و خارجی می. ضخامت دیوارها قابل رویت هستند

 .تواند به حالت مسلح نیز ساخته شود قابلیت استفاده به عنوان سازه باربر را نیز داراست و می

 .شود اخته میهای متنوع س به صورت پیش ساخته و در رنگ

 .دهند سازد که الیاف، نور را به تمام طول انتقال می متر می 20تیرهای بتنی پیوسته تا طول 

 .دقت تولید آن بسیار باالست

 . به کار رود.... های آسانسور، پوشش دیوار، جدا کننده اتاق و ها، پانل تواند به شکل قطعات تیر، راه پله می

 (8838، محمودی)

 

 

 

 

. قابلیت تنوع رنگی بتن شفاف ( :9)تصویر شماره 

 (http://freshome.com): منبع
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  محصوالت

Litracon - 

 جهان شفاف تنب Litracon دسترس در تجاری صورت اولین        

ساخته پیش های بلوک عنوان به .است بتن و نوری فیبرهای از ترکیبی

 سازدست کامل طور به محصول یک Litracon. شود می تولید ساختمان

 .است فرد به منحصر و استثنایی الگوی یک نتایج که است

® Litracon pXL - 

Litracon  در® Litracon pXL برخالف             انتقال برای نوری فیبرهای هیچ

 و ندارد، نوروجود راه و ترارزان نسبتا .است شده تشکیل مخصوصی پالستیکی واحد یک از

 ترساده نصبش نمایش صفحه در پیکسل مثل ومستقیم منظم توزیع با نور نقطه.باشدمی

 ظاهر LCD آن از رنگی آرم حتی یا بعدی سه الگوهای ایجاد برای این بر عالوه .شودمی

 می استفاده عمومی های مجسمه برای محصول این از استفاده ها ایده این ازمیان .شود

 مبلمان یا و .باشد داشته تواند می کاربرد خیابان روشن

 کیوب الیترا و ساعتالمپ - 

 الیترا المپ طراحی، زمینه در الیتراکان موفق محصوالت از یکی            

 میدهند تشکیل را مکعبی هم روی قرارگیری با بلوکها آن در که است کیوب

 ساطع بیرون به بتن از عبور با نور و دارد قرار آن داخل در نور منبع که

 طراحی مختلف هایعرصه در میتواند جدید ماده این ترتیب این به .میشود

 مورد بسیار داخلی پذیرانعطاف و پویا فضاهای ایجاد در همچنین و داخلی

  .گیرد قرار استفاده

 

 

 

  قابلیت تنوع رنگی بتن شفاف ( :3)تصویر شماره 

 (www.litracon.hu) : ، منبع litraconنمونه  ( :11)تصویر شماره 

 (www.litracon.hu): ، منبع pXL litraconنمونه ( :11)تصویر شماره 

 (www.slideshare.net ) :المپ الیتراکوب، منبعنمونه  ( :12)تصویر شماره 

نمونه ساعت  ( :13)تصویر شماره 

: الیتراکوب، منبع

(www.slideshare.net) 
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 شده انجام های پروژه

 .خصوصی خانه یک در پارتیشن دیوار- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جدید لوگوی صفحه، اورانیا ینماس- 

 

 

 

 

 

 

  Iberville، محله سربازان بودیاد- 

 

 (www.renobtq.com) :نبعدیوار پارتیشن در یک خانه خصوصی، م ( :14)تصویر شماره 

) 

 لوگوی صفحه، اورانیا ینماس ( :15)تصویر شماره 

 (www.litracon.hu): ، منبعجدید
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 ... دالیل پیشنهاد بتن شفاف چرایی؟ چرا بتن شفاف پیشنهاد شد؟ -2: گام دوم: هایافته

 : در این بخش سعی شده به دالیل پیشنهاد این ماده به صورت اجمالی و تیتروار پرداخته شده است

 ( :برتری ها نسبت به متریال های در حال اجرا لیستی از)دالیل انتخاب بتن شفاف 

 کاهش آشفتگی بصری و تأثیر مثبت بر نگاه و روان انسان، .1

 افزایش ارتباط با اثر تاریخی، .2

 افزایش دعوت کنندگی،و ایجاد جذابیت  .3

 جذب توریست و بازدید کننده و جلب رضایت آنها، .١

 ،(که به مرور زمان آثار اکسید و رنگار بر روی آنها مشهود است لبرخالف داربست فلزی معمو)ثیر منفی شیمیایی أعدم وجود ت .۱

 ،(قابل قبول ، ضریب حرارتیمقاومت فشاری و کششی.)برتری مشخصات فنی و مکانیکی نسبت به متریال های معمول کنونی .2

 تعریف مسیر حرکت در سایتهای تاریخی و ممانعت از آشفتگی و سردر گمی بازدیدکننده، .3

 زی مخفی بدون دخالت در کالبد بنا و سایت تاریخی،قابلیت نورپردا .٢

( 8811حبیبی، )آوریپذیری و قابلیت جمع، برگشتایجاد تمایز بارزتری در متریال ، درک تمایز حال و گذشته)حساس به منشورهای مرمتی .3

)،  

 (.نگارنده :مأخذ)... و  ،(٢با توجه به مورد ) قابلیت استفاده در سایت موزه ها  .10

 ...  ارائه چند راهکارچگونگی؟ چگونه از این ماده استفاده کنیم؟ -3: گام سوم

که  حال حاضر، داربست فلزی زمخت نگهدارنده پوشش محافظ بجایپیشنهاد بکارگیری این ماده استفاده از آن به عنوان ابزا راهکار نخست  .1

قدیمی ( دهندی آثار تاریخی را تشکیل میترین مادهاثرشیمیایی منفی زنگار بر خشت و آجر که اصلی)به طور معمول بر روی آنها زنگار 

 آنها انقباض شدید و در اقلیم گرم و خشک تغییرات دمایی زیادی در طول روز  دارند که موجب انبساط کنونی های فلزیمیله .مشهود است

های فلزی مورد موضوع تغییرات دما در سقف. کنندمی فراهم بیشترو شرایط را برای آسیب ی درون اثر تاریخی را بازتر کرده و شده و حفره

 سربازان بودیاد ( :16)تصویر شماره 

: ، منبعIberville، محله

(www.litracon.hu) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.litracon.hu/
http://www.sid.ir


 

12 
 

ای از جایگذاری بتن شفاف به جای داربست و سقف فلزی در عکس آورده شده است که روشنایی ونهدر این راهکار نم .استفاده هم وجود دارد

  .استهای فلزی پی در پی قبلی بود را از بین بردههای بصری را که مسببش تعدد میلهو آشفتگی را به وضوح افزایش داده

ای داخل اثر تاریخی که کوچکترین آسیبی به اثر نرسانده و ارتباط است ساخت پل معلق در فضجا پیشنهاد شدهراهکار دومی که در این .2

تر باشد میزان جذابیت و درک فضایی اثر را در بیننده که هرچقدر این پل شفافبا توجه به این. دهدبازدیدکننده را با اثر به مراتب افزایش می

بهتر آنست که پل از . های زیاد را دارندمحدودیت در تحمل وزن و طولجمله ها در این زمینه کارایی محدودی از آندهد و شیشهافزایش می

 . رسدی مناسبی به نظر میی مدنظر داشته باشد و در اینجا بتن شفاف گزینههای بیشتری مطابق با خواستهای تهیه شود که قابلیتماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

در سفری که برای دیدن آثار . پیشنهادی سعی شده به معضل آشفتگی در حرکت و مسیریابی بازدیدکننده پرداخته شود در این راهکار .3

کند، آسیب احتمالی به اثر عمل میی خود مسیری را برمیگزیند و در این انتخاب کامالً آزادانه و کم توجه به ایم هرکسی بنا به سلیقهداشته

در حل این معضل کاربرد متریال . شودگر و محافظت کننده ناشی میاین سرگردانی در مسیریابی از کوتاهی در انجام مسئولیت خود مرمت

ر که در شب هنگام مسی( درخشدبدون نورپردازی بتن شفاف در شب می)به دلیل شفافیت و همچنین قابلیت نورپردازی( بتن شفاف)نامبرده 

آوری ساختار ارائه پذیری و سهولت در جمعدر تمامی راهکارهای بیان شده توجه به قابلیت برگشت. تواند قابل بررسی باشدمفید است، می

 . افزایدهای مثبت آنها میشده به مزیت و ویژگی

 

 

 

 

 

 نگارنده: اثر از طریق پل بتن شفاف، منبعافزایش ارتفاط فضایی بازدیدکننده با  ( :18)تصویر شماره 

مسیر ساخته شده با  ( :19)تصویر شماره 

ی در شب بتن شفاف و ایجاد درخشندگ

 نگارنده: هنگام، منبع
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 نتیجه گیری

امکانات  می تواند - (litracon) از جمله آن بتن شفاف -در این مقاله، شناخت مواد و مصالح نوین و کاربرد آنها باتوجه به مطالب بیان شده  

اندرکاران عرصه حفاظت از آثار اختیار دستشناسی در جدیدی را در کاهش آشفتگی بصری مراحل آغازین حفاظت و مرمت و ارتقاء بحث زیبایی

راهکارهای ارائه شده در گام سوم این . دادخواهدآثار با ارزش تاریخی فرهنگی اعتباری خاص به ی نگرش عالوه بر این، چنین نحوه. تاریخی قرار دهد

این رویکرد در های آثار تأثیر بسزایی داشته باشد و شگذاری ویژگیدهد بلکه بر ارزشناسی سوق میتوانند نه تنها مرمتگران را به اهداف زیباییمقاله می

راهکارهایی این چنینی هزینه هایش را در خودش نهفته دارد و با اندکی  .و درجه اهمیت آنها را  در زندگی بشریت ارتقا می دهد یقت جایگاه میراثحق

ها و این موضوع با توجه به روش .بندی و مدیریت خواهندشدریزی بهتری طبقهرنامههای مربوطه با بشود و بودجهنگری این بخش نیز مرتفع میآینده

تری دارد تا هرچه بیشتر این توان و خاصیت به آثار تاریخی ایران نیز افزوده راهکارهای عملی در کشورهای تاریخی دیگر نیاز به نگاه موشکافانه و منظم

 .  شودشان است  به ایشان دادهد دور شده و آنچه لیاقت و در خور شأن ارزشمند تاریخی فرهنگیشود و آنها نیز از شرایط نامطلوب کنونی خو
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 منابع

 

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم  بتن شفاف انتقال دهنده نور، (.1331)مرشد، . محمودی، م [1] 

 .1331محیطی، 
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