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  چكیده

 
طراحی و  جدید هایشرو ه تغییرات اقلیمیو با توجه ب زیستمحیطمدیریت مسئوالنه در  منظوربهدر دنیای مدرن و پیشرفته امروز 

 .بوده است مار، عمران و ساختمهندسین مع موردتوجههمواره  محیطیزیستبر اساس منابع کارآمد و اصول  هاساختماناجرای 

 نیا شتریب چه هر استفاده ،ینیرزمیز ریذخا ریسا و نفت استخراج فنّاوری میعظ یهاشرفتیپ آن از داریپا استفاده و یانرژ از ظتحفا
و  برساند اقلحد به را یلیفس سوخت مصرف که باشد ایگونهبه دیبا هاساختمان یطراح لذا آورده است فراهم را ریناپذ دیتجد منابع

 شده یبرداربهره نابعم که مسئله نیا به توجه  کنند که قابلیت تجدید پذیری داشته باشند . استفادهدر تولید  ایهفناوریهمچنین از 
 یترعیسر ینیگزیجا امکان که یمنابع از استفاده و هاآن داشتننگه داریپا یچگونگ و شوندمی استفاده کجا در توسعه یهاسامانه در

 . گرددنمیاستفاده ما از منابع تجدید ناپذیر  ازحدبیشباعث مصرف  و این امر است مهم اریبس دارند

ر استفاده در این ام یمصالحاز  بایستمیداشته باشیم،  زیستمحیطحفظ در راستای و اصولی درست  یوسازساختاگر ما بخواهیم 
رف اعث کاهش مصبدار و مناسب انی پایمصالح ساختمصحیح انتخاب  برای ما ایفا کند . خوبیبهکنیم که قابلیت این موضوع را 

لح زیرا این مصا کندمی تأمینرا  زیستمحیطو سالمتی بیشتر  شودمیتجدید ناپذیر  هایسوختو در ادامه کمتر مصرف شدن انرژی 
همراه را به  ایگلخانههوا و گازهای  هایآالیندهکاهش نشر که خود  شده هاساختمانباعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمایش 

 .شودمی پایداری نزدیک اصول سویبهو جامعه  یابدمیهمچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش  دارد
در  را و مدیریتاج و هماهنگی  که این امر باعث باال رفتن کیفیت،است  طراحی ساختمان ٔ  درزمینهرویکردی جدید  آوریفن این

 . گرددمی وسازساختصنعت 
 

 . ، معماری پایدار ،بلوک سبک در مصرف انرژی ییجوصرفه کلیدی: گانواژ

 

  مقدمه -۱
 

جوامع بشری در  درگذشته . رودمیبه شمار برای ادامه بقای تمامی موجودات زنده در کره زمین  حیاتی مقوله زیستمحیطسازگاری با 
نیازهای تمامی موجودات  تأمینمین را برای هماهنگ با محیط خود داشته و این موضوع ظرفیت کره ز ایرابطهکنار سایر موجودات زنده 

 تواندمیشده که  روروبهبا خطرات جدی  زیستمحیطانرژی،  رویهبیو مصرف  فنّاوریبا پیشرفت  متأسفانه است. اما نمودهمیحفظ 
با ظرفیت کره زمین برای  و ساختارهای بشر هافعالیتساختمان  ی. هماهنگانسان گردد  ازجمله تهدیدی برای بقای تمامی موجودات سیاره

 زیستمحیطبا  هاآنهستند که ایجاد هماهنگی بین  هاساختمانساختارهای مهم بشر  ازجملهنیازهای بشر امری ضروری است.  تأمین
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ت و همسو با مدیری هاساختماننوین طراحی و اجرای  هایروشهمواره   آید. حساببه زیستمحیطدر حفظ و درست گامی اساسی  تواندمی
 .هستبوده و  موردتوجه وسازساختطراحی و  یعرصهو توان مهندسین در  هاظرفیتبا توجه به  زیستمحیطمسئولیت در برابر 

و  باکیفیت زمانهم صورتبهدیریت آن طراحی ساختمان، اجرا و م ٔ  درزمینهرا رویکردی جدید ساختمان  صنعتجدید در  هایآوریفن
 . دهدمی قرار معمار طراحان یروفرا نوآورانه را یچالشو مصالح جدید  مواد یرو بر پژوهش و قیتحق.دارد اههمرباال به هماهنگی بسیار 

همگام ی برا کارهاییراه، از مصالح سبک اینمونهبرسی و با در معماری پایدار  تأثیرگذاربا عوامل ضمن آشنایی  شودمیدر این مقاله سعی 
     .فراهم آید  محیطیزیستجهت رفع بحران گامی در  ارائه و با پایداریامروزی  بناهای نمودن 

 
 

 تحقیق پیشینه -۲
همچنین و  سطح کیفیت زندگی ارتقا حالدرعینجامع برای مالحظات محیطی و  ارائه راهکارهایمعماری پایدار  هایچالشاز 

  است . پیداکردهمعماری نمود  در از گذشته به طرق مختلف هست کهو آسایشی  اقتصادی ،های فرهنگی، اجتماعیارزش

و  و اهمیت کندیممعماری یاد  هاینواندیشیای بزرگ برای انگیزه صورتبهاز این موضوع توسعه پایدار  ٔ  درزمینه( ۱۳۸۱)فالمکی
 عنوانبهی ماراز مع وررسی نموده طبیعی و شکل ارتباط و چگونگی آن را در اواخر سده بیستم ب هایچرخهاولویت معماری اکوسیستمی و 

با  نوعیبه هادانش وکه تمامی علوم  داردمیادامه بیان  ، همچنین در کندمیشدن و پایدار ماندن یا د  داشتهنگهو بر پا  داشتننگههنر بر پا 
 . اندوابستهداشته و به آن  سروکارطبیعت 

استاد  هایگفتهژی در منابع انر جوییفهصردید ودرخصوص ج هایانرژیو  پردازدمی(به تحلیل اصول طراحی اقلیمی  ۱۳۹۲قبادیان  ) 
 . دهدمیما قرار  در اختیاراطالعات مهمی را  اندپرداختهپیرنیا در مورد مردم واری 

ان به در ساختم جوییصرفه هایروشاز کتاب معماری سالم پایدار و  هاییدر فصل ،(۱۳۹۷ندا )،  و احمدی مرتضی، همچنین ملکی
 ۱۹و در مبحث  اندپرداختهنرژی ادر مصرف  جوییصرفهو مصالح سالمت بخش و  ۲۰۳۰لزوم تبیین نسخه ایرانی سند درباره  ایمطالعه

 .است قرارگرفته مهندسان ایرانی یجامعهدر مصرف انرژی راهنمای  جوییصرفهمقررات ملی ساختمان به شکل کاربردی اطالعات مفید 

 
 

 روش تحقیق -۳
 متون ،اعم از  . انددهشی که مکتوب با مراجعه به منابع و ایکتابخانهقیق توصیفی تحلیلی است . با استفاده از روش روش انجام این تح

بلوک سبک با  ینمونه.  اندقرارگرفته مورداستفاده و آوریجمع اطالعاتدر چارچوب تحقیقی توصیفی  مقاالت و هاکتاب ، هانامهپایان
 آوریفنفاده از استمطالعات  برای هاآنبار الزم با رجوع به منابع معتبر اعت است. شدهبرگزیدهالعات نمونه موردی مط عنوانبه پرلیت مصالح
 سبک از هایبلوک هایویژگی تا شده سعی  هاآن تحلیل تجزیه و تصاویر تهیه –اطمینان حاصل شود . با استفاده از نتایج  سبک ایبلوکه

 . شوندمیزندگی امروز تطبیق داده  هاینیازمندیو با  شدهاجاستخراصول معماری پایدار 

 

 چارچوب نظری تحقیق -۴
 پایداری و معماری پایدارتعریف ۴-۱

 و امبادو معنای هب را پایداری دهخدا .تاس شده معنی... و مئدا جاویدان، استوار، باقی، باثبات، بادوام، به فارسی زبان در پایداری واژه
«  یابد تداوم آینده در تواندمی آنچه»  :از است عبارت هست موردنظر بحث این در که پایداری واژه معنای. تاس آورده ماندنی

 (. ۴۷: ۱۳۹۲دهخدا،)
بوده است  با عدالت اجتماعی توأم جامعه رفاه  و سطحضعیت اقتصادی بهبود و عالوه برکه  شناسیممی چندجانبهجریانی  عنوانبهرا پایداری 

نسل حاضر را بر  نیازهایکه  است در حالیاین  به دور است و کندمیایجاد  اجتماعکه در  هاینابهنجاریو  زیستمحیطبر مخرب از آثار  و
 تأمین هاتخریبکم کردن و  زیستمحیطبرآورده سازی نیازهای نسل آینده را با حفظ و بهبود و ظرفیت امکانات  حالدرعین، نموده  تأمین

 آنچهو ادامه و استمرار است  داشتننگهکه، پایداری در فارسی به معنای، حیات زنده  کندمیبیان ( ۹۳: ۱۳۸۱، فالمکی). کندمی
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 توسعه .هست        جهانی، ملی و محلی مقایسهدر سه جنبه بررسی نمود که شامل  توانمیپایداری را  در آینده تداوم داشته باشد. تواندمی

 .کرد مطرح نو پدیدهای عنوانبه توانمیرا  سازیمانساخت صنعت در پایدار معماری و
 الماعزیر ه شرح را بگزارشی دار کمیسیون برانتلند در مورد توسعه پای، برگزارشده گردهمایی درسازمان ملل، در مکان  ۱۹۸۷در سال 

 :نمود

 هستنیازهای خود  تأمینآینده در  هاینسل هایتواناییبرآورد کننده نیازهای نسل کنونی بدون به مخاطره انداختن  باید توسعه پایدار

(World Commission ,۱۹۸۷). 
 توانمی، طورکلیبه” است  شدهنبیاو مفهوم پایداری تعاریف بسیار زیادی از توسعه پایدار  مروزه اب ، تاذکرشدهعالوه بر تعاریف 

 . ای نسل آیندهی به نیازهکرد: پاسخگوی ئهاراار را به شرح ذیل در خصوص توسعه پاید شدهانجام ی که تا به اکنوناز تعاریف هاییمجموعه
.  ردن زندگی بشرکپایدار  .  هاسیستمء نگهداری و ارتقا.  حفظ ثروت و سرمایه طبیعی.  هااکوسیستم تحملقابل هایظرفیتتوجه به 

 . (۳۷: ۱۳۸۵عزیزی،”)…توسعه و حفاظت کلی رویکرد، یکپارچه کردن  و زیستمحیطحفاظت از 
 هایبینیپیشبر اساس  چراکهماید ن حفظ را خود پایداری روند موردنیازامکانات  تأمین برای تا شود استفاده روشی به باید طبیعی منابع

 از یکی آشکار صورتبه اریمعم دیگر سوی ازو  گرایش دارند  شهرهازمین به زندگی در  کره جمعیت از  ۷۵%نزدیک به صورت گرفته ، 

 یهاساختمان ،هاکارخانه به شورک یک اقتصادی توسعه .است کشور در یک و رشد اقتصادی اقتصادی هایفعالیت اینمونه ینتربزرگ
 خواسته و کشش نوع یک به یمال درآمدهای رشد خانواده، یکافراد   برای .خواهد داشت نیاز بیشتری اداری یهاساختمانو  مسکونی

 شرایط ایجاد ، ترگران و زتربرو خانگی وسایل و مبلمان ،مدرن  ساختمانی با مصالح تربزرگ  ایخانه داشتن و تملک و تصاحب برای

 .شده است منجر تربزرگ حیاط یا باغ خانه، داخلی فضاهای در ترراحت دمایی
 

 ایران در انرژی مصرف -۲-۴

انرژی،  هایاملحدرصد از کل  ۴۱٫۴صرف ( بنا بر آمار ترازنامه انرژی کشور، بخش ساختمان با م۱: ۱۳۹۴عباسی حطان )
به نرژی، او منابع دیگر  شودمی تأمینرق بنفت، گاز و  تجدید ناپذیرانرژی است. بخش اعظم این انرژی از منابع  کنندهمصرف ترینبزرگ
 ازجمله ذیرتجدید ناپ منابع انرژی . با توجه به کمبودشوندمیاستفاده  ایحاشیه صورتبهتنها پاک ( هایانرژی) تجدید پذیر هایانرژی شکل

بر  دتأکیمصرف انرژی در بخش ساختمان  با  سازیبهینه، هاانرژیاز مصرف این  حاصل محیطیزیست هایآلودگیو  فصلی هایسوخت
 نیاز امروز و آینده کشور است. تجدید پذیر هایانرژیاستفاده بیشتر از 

 
 

 اصول معماری پایدار -۳-۴
 ریز رحش بهو  گردد یبندطبقه داریپا یبناها زمره در این ساختمان تا هشد تیرعا در یک ساختمان که دار قوانینی هستنداصول معماری پای

 :هست
 اصل اول: عنوانبه یانرژ حفظ

 .برساند لحداق به را و تجدید ناپذیر یلیفس هایسوخت به ساختمان ازین که شود ساخته به روشی دیباساختمان 
 

 پیرامون میاقل با یهنگهما: دوم اصل
 کار و هداشت یهماهنگ احداث لمح در موجود یژران منابع وپیرامون خود  میاقل با که دشو یطراح روشی دیبا ساختمانبر اساس این اصل 

   .شود گرفتهو به کار  کند
 اصل سوم عنوانبه دیجد منابع از استفاده کاهش

 دیمف مرع انیپازمان  در و داده شکاه ممکن حد تا رادر آن  دیجد منابع از استفاده انزیم که شوند یطراح روشی به یستیبا هاساختمان
 .استفاده گردد دیجد منبع عنوانبهآن  از خود  د،یجد یبنا ساختن یبرا خود

 
 کنندگانمصرفو  ساکنان یازهاین برآوردن:هارمچ اصل
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 .است برخوردار و باالیی خاص تیاهم از کنندگانمصرف و ساکنان یجسم و یروح یازهاین شدن برآورده داریپا یمعمار در
 اصل پنجم عنوانبه تیسا با یهماهنگ

 .باشد داشته را  تیسنخ پیرامون خود بیشترین طیمح با و ردیگ قرار خود تیسا نیزم در متیمال با دیبا ساختمان 
 گراییکل:ششم اصلو در پایان 

  شودمی به آن آسیب نرساندن  سالم زیستمحیط شدنساخته به منجر کهو جامع  کامل پروسه کی در دیبا داریپا یمعمار لواص تمام
 .ابدی تجسم

 
 

 طراحی پایدار دهندهشكلعوامل  ۴-۴

  زیستمحیطهماهنگی با 

 در مصرف انرژی جوییصرفه 

 استفاده صحیح از مصالح 

 پاسخگویی به نیازهای انسان 

 

 پایداری و مصالح -۱-۴-۴
 باشد ایگونهبهد در این معماری بای موردنیازمصالح . آیدمی حساببهشد استفاده صحیح از مصالح از اصول مهم پایداری که گفته  طورهمان

شیمیایی در   گیرد، بلکه میزان مواد انجامانرژی  صرفکمترین  با هاآن و تولید سازیآماده تنهانهو باشد از دوام و مقاومت الزم برخوردار که 

 .وارد گردد زیستمحیطتا کمترین آسیب به  بسیار اندک باشد هست موجود هاآن

  .هست موردتوجه در طراحی پایدار ی است کهاصل ترینمهممصالح و عملکرد آن صحیح انتخاب 
 

 

  در مصرف انرژی جوییصرفه -۲-۴-۴
 و یداریاپا اصاول یمبناا بر  اهابنو  بنا یطراح آن هدف که دانست یمعمار حوزه در مهم اریبس تحوالت از یکی توانمیرا  داریپا یمعمار
 .هستتجدید پذیر  هایانرژیو همچنین استفاده از  یانرژ مصرف در جوییصرفه

پایادار مااری روری در ایان معضا اصالی و  باال، مصرف حداقل انرژی و راندمان باال در استفاده از منابع انارژی جازء نکاات پذیریانعطاف
جلوگیری از  منظوربه محیطیزیست هایآالیندهو  یابدمیاستفاده از منابع محدود موجود در طبیعت کاهش  ین خاطربه هم. آیندمی حساببه

 هااآناطانه منابع انرژی میزان استفاده از با کاربرد محتبا طراحی خالقانه  و  تواندمییک معمار  .شوندمیاختالل در چرخه طبیعت مدیریت 

 .را در ساخت بنا کاهش دهد

باشد  ایگونهبهد در این معماری بای نیازموردمصالح . آیدمی حساببهکه گفته شد استفاده صحیح از مصالح از اصول مهم پایداری  طورهمان
یایی در شیم  وادگیرد، بلکه میزان م انجامنرژی ا صرفکمترین  با هاآن و تولید سازیآماده تنهانهو باشد از دوام و مقاومت الزم برخوردار که 

 .وارد گردد زیستمحیطتا کمترین آسیب به  بسیار اندک باشد هستموجود  هاآن
 

 پژوهش هاییافته -۵

 وتحلیلتجزیه – نمودارها و بررسی ،تحلیل موجود هایو نوشته منابع در واری مردم و مفهوم معنا تحلیل ،از پژوهش آمدهدستبه  هاییافته
 .  شودمیارائه داده  و نتایج اندشدهبندیدسته و منابع موارد این و درنهایت – تصاویر
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 فردمنحصربهبلوک پرلیت جایگزین بلوک سیمانی و سفالی با ویژگی -۵-۱
ار قار مورداساتفادهه عمرانای، یکی از مصالح ساختمانی کاربردی در حاوز عنوانبهدر حال حاضر در سراسر جهان  (Perlite) بلوک پرلیت

کاه  شاودمیمصاالحی جدیاد شاناخته  عنوانباهاست، اماا در ایاران  شدهمعرفیسال است که به بازار  ۷۰پرلیت در حدود  کهبااینگیرد. می

 .جایگزینی برای بلوک سیمانی و سفالی است
ست. این بلوک باه ابرند، احتماالً به این دلیل که منشأ آن از طبیعت نام می« مصالح ساختمانی سبز» عنوانبهبرخی از کارشناسان از پرلیت 

کره شمالیِ کاره زماین باه یاک اساتاندارد عملیااتی در نیم ویژهبهبندی، در صنعت ساختمان ش جهت عایقفردمنحصربههای دلیل ویژگی
 .است شدهتبدیل

  
 سبک  هایبلوکمزایای -۲-۵

 عایق درجه وزن و میزان ازنظر و گرددیماستفاده  درجهبا باالترین و سایر مواد مصرفی  شدهمنبسط پرلیتسنگدانه از   هابلوکاین  در تولید
 هاایبلوکصاب و  سبکی و راحتای ن باشندمی و درجه ایزوالسیون باالی موجود در بازار بسیار سبک و عالی هایبلوکدر میان انواع  بودن
. کاساته شاودارگر و مصاالح مصارفی عاداد کاحمال و ت و اجرااز قیمت  گرددمیباعث  و دهدمیافزایش  چند برابررا  اجراسرعت   ایپرلی

 در یسااتتأس و تجهیازات در جوییصارفهعاالوه بار  (سرماوگرما) تغییرات دمایی در برابر هابلوکن این نوع به عایق بود با توجههمچنین 

نیاز  وساازساخت زیناه کالکه این امر باعث پاایین آمادن ه بود خواهد انرژی مصرف مالحظهقابل کاهش موجب برودتی و حرارتی سطح

 .گرددمی
 اره نمود: به موارد زیر اش توانمی ایپرلی ایبلوکهمزایای دیگر از عالوه بر توضیحات فوق 

 وزن کماولین مزیت : -
اسات. وزن  ترسابکسایمانی،  هاایبلوکدرصاد از  ۶۰سافالی و  هاایبلوکدرصد از  ۳۰به میزان  با ابعاد برابرسبک  هایبلوکوزن این 

باعث کااهش وزن سااختمان  هابلوکاست. استفاده از این  مترمکعبدر  کیلوگرم ۲۵۰تا  ۱۵۰در تولیدبلوک،  مورداستفادهیت مخصوص پرل
گیارد(  قرار موردمحاسبهاز ابتدا  کهیدرصورت. )یابدمیکاهش بسیار ساخت  هایهزینهدرنتیجه  شودمیوزن مرده ساختمان   همچنینو شده 

نیاروی  ایپرلایک سابک ستفاده از بلوبا ا پایین آورد وزن ساختمان دارد بارابطه مستقیم با وزن سازه  برسازهوارد  نیروی زلزله کهازآنجایی
انی نیاز باه تلفاات جامیازان ناشی از آن  ربه دلیل وزن سبک آوا مقررات ملی ساختمان هاینامهآیین بر اساس و دادهکاهش  را مؤثر زلزله

 .یابدمیکاهش  هابلوک با استفاده ازمیزان چشمگیری 

 عایق حرارتیدومین مزیت : -
ضاخامت  مترساانتی ۱ شادهانجام هااآزمایشبار  . بنابودهبرابر بتون معمولی  ۲۰تا  ایپرلیسبک  هایبلوکاین نوع  قابلیت عایق بودن در

سانتیمتر دیوار  ۲۰دیوار بتنی و ضخامت  رمتسانتی ۱۸دیوار آجری و ضخامت  مترسانتی ۸-۱۰ باضخامتانتقال حرارت  ازنظر ایپرلیبلوک 
و تمان سااخ تأسیسات هاینههزیدر مصرف انرژی و از طرفی کاهش  بسیار زیادی جوییصرفهکه این خاصیت باعث  کندمیسنگی برابری 

یات را بک حاصل از پرلحرارتی ایران پرلیت و بتن س هایعایق. مرکز اطالعات گرددمیتجدید ناپذیر  هایانرژیکردن  مصرفکم چنینهم

 .حرارتی در صنعت ساختمان معرفی کرده است هایعایق عنوانبه

 مناسب عایق صوتیسومین مزیت : -
مهم  که ایزوالسیون صوت برای ما هایمکانو همچنین امنیتی  هایمکاندرهتلها، مدارس و  هابلوکنوع   و این ایپرلیسبک  هابلوک از

دارای  ( انگلیسای C حارف داشتن شکل مولکولی شابیه باه) به دلیل ساختار سلولی خاص خود ایپرلی بلوک سبک .شودمیاستفاده است 

امل یکی از بهترین دالیل عکه این  هست توجهیقابلکه مقدار  برابرمصالح بتنی ( ۸)  هست  Db ۱۶۰خاصیت جذب صوت باالیی تا حدود

 برای استفاده از آن است.

 

 ضد اشتعالمزیت چهارم : -
و  معمولی( . بناابراین بارای ساقف برابر دیوار ۸) آوردمیدوام  شدهانجامآتش  هایآزمودنساعت در برابر  ۴، نسوز است و تا ایپرلی بلوک

 .هست ایدئالبسیار مناسب و کف ضد حریق 
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 مناسب قابلیت برش و میخ پذیریمزیت پنجم :  -
 .هست مناسب واردشدهری میخ )برش با اره یا دیسک( و نگهدا ار پذیریابز هایقابلیتبه دلیل ساختار متخلخل دارای  ایپرلیبلوک 

 فسادناپذیریمزیت ششم : -
 .داردو خنثی   ۶/۵نزدیک PH و داشته ت باالییپرلیت در مقابل ترکیبات اسیدی و قلیایی مقاوم

 ریزش کممزیت هفتم : -
ناین ایعات در حاین سااخت و همچباعث پایین آمدن میزان ضو این امر  سفالی ریزش کمتری دارد هایبلوکنسبت به  ایپرلی هایبلوک

 .گرددمی شدهتمامپایین آمده هزینه 

 مقاومت باالمزیت هشتم : -
کیلاوگرم  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰از  ۷۷۸۲ه ، طبق استاندارد ملی شمار ۲و  ۱غیر باربر رده  ایپرلیسبک  هایبلوک ایتودهمحدوده وزن مخصوص 

 .هست بر مترمکعب
ا توان مقاومات در برابار فشاارهای تد باش کیلوگرم برسانتیمترمربع۵۰تا  ۲۰باید بین   ایپرلی هایبلوکمقاومت فشاری دارد استانهمچنین 

 .وارده در ساختمان را دارا باشد
 هاابلوکین بودن مدول کشساان ایان مربع بوده و نیز پای مترسانتیکیلوگرم در ۸۴دارای مقاومت  ایپرلی هایبلوکفشاری  مقاومتتست 

 .گرددمیکاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان باعث   که این امر ساختمان شدهباعث افزایش پریود نوسانی 

 مناسب پذیریرنگقابلیت مزیت نهم : -
 یدگیخراشا در اثارباشاد و  یکرناگیاوار دارای کل ضخامت د کهطوریبهبندیهای مختلف ارائه نمود، بارنگ توانمیرا  ایپرلی هایبلوک

 .هستدیوار، بازهم رنگ زیرین همان رنگ 

 قابلیت اتصال با انواع مالتمزیت دهم : -
 وخااکگچ، . )ماالت سایمانکاارکرد با همه نوع مالت توانمیرا  ایپرلیدیوار بلوک سبک با توجه به تنوع انواع مالت و عملکرد هریک ،

 (…و
 :اساات شاادهو بررسی ،مقایسااهتحلیل ۴تااا  ۱ر جااداول و مزایااای مصااالح بلااوک ساابک ، د هاااویژگیابعاااد ، در ایاان قساامت 
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  سبک در معماری ایبلوکه و بررسی هاتحلیلسی ربر-۲-۵
یات در کیف ایان مصاالح تاأثیرآن باه نحاوه  تا با تحلیل پردازیممی  ایپرلی هایبلوکمصالح سبک و  هایویژگیدر این بخش به تحلیل 

 : یابیمدست معماریفضای 
 

 در کف ها و سقف ایپرلیبررسی استفاده بلوک  -۱-۲-۵
 گرما مولدهای هاآن داخل در یا شودمی سردرد و گرم آب هایلوله انواع هااین نظایر و آموزشی و صنعتی یهاساختمان کف درون از اغلب

 جلوگیری نمود. حرارتی افت از درصد ۲۵ حداقل توانمی پرلیت بتن از استفاده با هاساختمان گونهاین در که شودمی گذاشته
 تئااتر، مدارس، مسکونی، یهاختمانساآکوستیک  برای همچنین و هاساختمان ایزوالسیون مانند ها ایزوالسیون انواع در توانمی پرلیت از

 محال و نمکاا باه نسابت شات کاهدا توجه باید و کرد استفاده سفیدکاری روکش و رویه قشر صورتبه هاترمینال و کنفرانس هایسالن
 .است انتظار پرلیت مورد از خصوصی به خواص ،مورداستفاده

 .شودمیداده  تغییراتی پرلیت انبساط شرایط در خواص این آوردن دست به برای

 باتن هاا، باام روکاش در.رودمی کار به نیز ساختهپیش دیوارهای و هاساختمان کف و ها بام درروکش ایزوالسیون منظوربه منبسط پرلیت

  .کندمی ایستادگی نیز هاسوزیبرابر آتش در و بوده مقاوم و خوب ایزوالسیون یک یتپرل
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 بررسی استفاده در دیوارها ۵-۲-۲
ند هسات ارائاهقابال طراحای و تلاف بندیهای مخ بارنگ ایپرلی هایبلوک همچنین کارکردبا همه نوع مالت  توانمیدیوار بلوک سبک را 

تناوع و  که این خاصیت هستن رنگ خراشیدگی دیوار، بازهم رنگ زیرین هما در اثرباشد و  یکرنگدارای  کل ضخامت دیوار کهطوریبه،
 دیوارهای رنگی به همراه دارد .  و طراحیکارایی باال را در معماری 

 روکش مانند) مشابه یهاروکش از ترمهم همه از و داد شکل و ساخت شودمی هاروکش سایر از ترراحت را پرلیت روکش دیگر طرف از

 .آوردمی وجود به حرارت صداو ایزوله الیهیک و بوده ترسبک درصد ۶۰ حدود (سیمان ماسه اندود

 

     تنظیم شرایط محیطیسبک با  ایبلوکهتطابق -۳-۵
 ، و خالی پر،  ریگیجهت ازجملهی هایویژگی معماریلذا در  . شودمیخاصی تعریف  هایمحدودهبا توجه به اینکه آسایش انسان در 

 ش داشته باشد .ایآس احساس طبیعی طوربه خانه در نساک انسان بگیرد که باید شکل  ایگونهبه... و بندی تابش طبیعی عناصر کارگیریبه
 مترسانتی ۱  هابلوکبر رو این نوع  شدهانجام هاآزمایش. بنابر هستبرابر بتن معمولی  ۲۰تا  ایپرلیسبک  هایبلوکقابلیت عایق بودن 

 ۲۰دیوار بتنی و ضخامت  متریسانت ۱۸دیوار آجری و ضخامت  مترسانتی ۸ -۱۰انتقال حرارت باضخامت  ازنظر ایپرلی بلوکضخامت 
ساختمان  تأسیسات هایهزینهکاهش  در مصرف انرژی و از طرفی جوییصرفهباعث  خاصیت این که کندمیبرابری  سانتیمتر دیوار سنگی

 .گرددمی

 
 

 گیرینتیجه -۶
اخت سمصرف انرژی در طراحی و بر  تاثیر آنپایداری و ازنظر مقوله هاآن و تحلیل ایپرلیسبک  هایبلوکنقش در مقاله حاضر به برسی  

 پرداخته شد .  هاساختمان
 پایاان باه روو  روبه کم شدن روزروزبهمنابع  و این محدود آن ساکنین برای زمین کره  در موجود طبیعی منابعاین موضوع که  به توجه با

از  استفاده ست. ضروری و مهم بسیار امری ریمعما در پایدار توسعه و برای طراحی هاییحلراه و هاروش ارائه در تالش جهتازاین هست
نتقاال ادر مقابال  مناساب یعاایق ،کم  سیارب : وزن با امتیازاتی چون ایپرلیسبک  ایبلوکهبه همراه  روزبه و ساختمانی جدید هایدستگاه

 مانع محیطی در شرایط تغییرات به نسبت موقعبه پاسخ و معاصر هایدر ساختمان باال استحکام حالدرعینو  انعطافقابل ، حرارت و صوت
معمااری  .رددگمی هاساختمانعمربیشتردر افزایش و دوام موجب نیز وتجدید ناپذیر  هایانرژی کمترو همچنین مصرف  انرژی رفتن هدر از

 و تعمیار در تساهیل موجاب دهنادمی نشانرا  واکنشبهترین  محیطی مسائل به نسبت کهی مصالح و مواد از استفاده بطورخاص و پایدار
کم شادن  درنهایتو  معماری ترخالقانه هایطراحی و انرژی یرویهبی مصرف از جلوگیری ،هاساختمان مفید عمر افزایش ، بناها نگهداری

 در جوییصارفه میازان بیشاترین تاوانمی مصاالح نوع این هایویژگی اساس بر طراحی طریق از آن بر عالوه شودمی وسازساخت هزینه
 ینهما کاه یزان خود باشد.در رفت انرژی که در دنیای جدید بسیار هزینه باالی دارد در کمترین مهو  داشت را در ساختمان انرژی مصرف

 یاافتن باه موفاق ، مطالعاات و تتحقیقاا باا که اندموفق در آینده  یو شهرهای کشورها .گرددمی پایدار یمعمار اهداف تحقق موجب امر

 تاأمینو عاالوه بار .شوندمی انرژی مصرف در جوییصرفه باعث فناوری آن از استفاده و کارگیریبه با و شوند جدید هایروش و هافنّاوری

بار اسااس اصاول پایاداری  نیااد نقااط از بسایاری در .آورنادمینسل آینده فاراهم  ع نیازهاینیازهای نسل حاضر منابع انرژی را جهت رف
انرژی  به نیاز حداقل با سبک  هایبلوکو  ساختمانی سبک و بهینه مصالح کمک با که دارند وجود بسیاری بروز فنّاوریبا  مدرن هایخانه،

 کشور کهاین به توجه ،با شوندمیی سبز گفته هاساختمان هاآنبه  اصطالحبهو نندک تولیدمی مستقل طوربه را خود موردنیاز ،انرژی عمومی
 بارای مناسبی زمینه تواندمیوهش علمی موجود در پژ هایظرفیتو مناسب  هایپتانسیلو  مناسبو طبیعی  اقلیمی شرایط بودن دارا با ما

، سازندگان ، فعاالن روی پیش را روشنی اندازچشم تواندمی   راستا ایندر  تحقیق و پژوهش ، باشد معماری عرصه در فنّاوری این گسترش
، توساعه فصالی هاختساو،کم شدن مصارف انرژی مصرف سازیبهینه جهت مناسب شرایط تأمین موجبات و دهد قرار حوزه این معماران 

 .سازد فراهم پایدار و ارتقا کیفیت زندگی را
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 - انتشارات روزنه . تهران و ساختمان مصالح( . ۱۳۹۰) .فروتن. سام . 

 - اصول  راحی اقلیمیطکتاب .(۱۳۹۲).فیض مهدوی، محمد؛ قباد یان، وحید؛ واتسون، دونالد ؛لبز، کنت
 انتشارات دانشگاه تهران ی کاربرد انرژی در ساختمان،نظری و اجرای

 - انتشارات  "ندسی ساختمانعماری و مهنانو فناوری در م"(.۱۳۹۰.)تقی زاده. کتایون ؛گالبچی. محمود،
 دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران 

 _ در ساختمان جوییصرفه هایروشمعماری سالم پایدار و . (۱۳۹۷).ندا ،  احمدی؛ مرتضی، ملکی 
 ،انتشارات پویان پژوه ،تهران

 - تهران۱۱۹-۱۴،۱۱۶، معماری و ساختمان، شمارهد و مصالح هوشمندموا (.۱۳۸۶.)جهانس. رافائل ،. 
 - یفناور یبسو یمگا هوشمند یساختمانها" (.۱۳۹۰.)محمدرضا ؛ریبص یافشار ؛سهینف ر،یبص یافشار 

 ۱۳۹۰بین المللی معماری و سازه دانشگاه تهران،  کنفرانس نیدوم ،" ساخترد نینو
 - .همراه قیاس با معماریبراهکارهای معماری پایدار گیالن  (.۱۳۸۹)گرجی مهلبانی، یوسف؛ یاران، علی 

 .، بهار۴۱پن، نشریه هنرهای زیبا، شماره ژا
 - ،بر معماری طراحی در کسب بتنی بلوک دیوار از استفاده تاثیرات بررسی (.۱۳۷۹.)هادی محمد سلیمانی 

 و نفت صنایع و انرژی حوزه در نوین های پیشرفت ملی کنفرانس دومینساختمان، انرژی مصرف مدیریت
 گاز،ساوه

 در  یامز مصالح هوشمند، گدر ساختمان با استفاده ا یمصرف انرژ سازینهبهی (.۱۳۹۴.)حطان، رضا یعباس
 .داریپا یومنظر شهر یکنفرانس معمار نیدوم دار،یپا یبه معمار لیجهت ن

 روش» (.۱۳۹۲.)داایمج دیساا ،دییمف ؛مجتبی؛ طاهباز، منصوره،  ا،یمهدوین  ؛یمحمد مهااد ،یائیغ 
ر، سال شه تیهو«هساز انرژی در حوزه معماری ، یبردی شبافزارهااای کار نرم  نااشیگز یشناساا

  .۳۱هفتم، شمارة 
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