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مقدمه

در طرح ها و نقشه هاى »معمارى« خطوطى که محدودٔه فضاها را مشخص مى کنند نشان دهندٔه 
هم نشینى و ترکیب گروهى از مصالح ساختمانى اند »معمارى« هنر شکل دادن به این طرح ها با کمک 
مواد است مصالح، اعم از سازه اى یا غیرسازه اى، به دلیل مبادالتى که با ساختمان، فضا، پوستٔه بنا، 

بازشوها و نور دارد بر کیفیت معمارى بسیار تأثیرگذار است
مواد و مصالح از ارکان اصلى معمارى محسوب مى شوند و معمارى خوب، بدون شناخت و 
ارزیابى درست از مصالحى که پیش روى ما قرار دارند و باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند، مّیسر 
نیست هم چنین توّجه به وضعیت فیزیکى و مکانیکى مصالح و تأثیرپذیرى آن ها از نحؤه تهیه و فرآیند 

تولید اجتناب ناپذیر است بنابراین شناخت خواص مصالح موضوعى کامال ً ضرورى است
از طرف دیگر،  امروزه مسائل مهمى در این خصوص توجه جهانیان را به خود جلب کرده است 
و ما نیز ناگزیریم به آن ها توجه کنیم از جمله: نحؤه تعامل مصالح با محیط طبیعى و مصنوع؛ آسیب هاى 
زیست محیطى ناشى از بهره بردارى هاى افراطى از منابع طبیعى؛ تأثیر مصالح بر میزان مصرف انرژى اى 
که براى گرمایش و سرمایش بنا استفاده مى شود و میزان انرژى مصرفى براى تولید مصالح اگر توجه 
شود که از یک سو بخش عمدٔه منابع تجدیدناپذیر جهان )سنگ  آهن، سنگ  آهک، گچ، خاک و…( 
و میزان قابل توجهى انرژى در ساختمان مصرف مى شوند و از سوى دیگر حدود 37 ٪  آلودگى هاى 
زیست محیطى از طریق ساختمان ها به وجود مى آیند، در نحؤه طراحى و ساخت و استفادٔه درست و 

به جا از مصالح و بناها دقت عمل بیش ترى ایجاد مى شود و چه بسا موجب تجدیدنظر اساسى گردد
کتاب حاضر مفاهیم مذکور و مصالح اصلی ساختمانی را در مجموعه ای مشتمل بر 15 فصل  
ارایه می نماید فصل اول کتاب به خواص و ویژگی های فنی مصالح و مفاهیم پایه فیزیکی، مکانیکی و 



شیمیایی مصالح و تأثیر آن ها در انتخاب و بکارگیری مصالح می پردازد فصل دوم اثرات زیست محیطی 
تولید و مصرف مصالح ساختمانی، استفادهٔ بهینه از آن ها و بازیافت را مورد توجه قرار می دهد در فصل 
سوم زمین به عنوان مادر تمامی مصالح ساختمانی و بستری که ساختمان روی آن بنا می شود مورد توجه 
قرار گرفته و با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور مفاهیم زلزله و ضرورت لحاظ نمودن آن در طراحی و 
ساختمان سازی مورد بررسی قرار می گیرد فصل های چهارم تا نهم کتاب به مصالحی که پیشینه استفاده 
از آن ها در ایران به سال های بسیار دور معطوف می شود و پر مصرف ترین  مصالح ساختمانی کشور 
محسوب می شوند اختصاص دارد در این فصول فرایند تولید و مصرف »سنگ«، »خاک«، »آجر و 
به  یازدهم و دوازدهم  سرامیک«، »آهک«، »گچ« و »چوب« مورد بررسی قرار می گیرد فصل دهم، 
مصالح جدیدتر که کاربرد ساختمانی آن ها تحول  بزرگی در ساختمان و معماری بوجود آورده و استفاده 
از آن ها در کشور ما معطوف به قرن اخیر است یعنی به »فلزات«، »سیمان، بتن« و »شیشه« اختصاص 
دارد فصل های سیزدهم و چهاردهم به »عایق های رطوبتی، حرارتی، صوتی« و »پالستیک«، و انواع 
فرآورده های ساختمانی آن ها می پردازد باالخره فصل پانزدهم برخی مصالح جدید که در کف سازی و 

دیوارسازی استفاده می شود همچنین رنگ و کاغذ دیواری را مورد بررسی قرار می دهد
توصیه: به منظور استفاده بهتر از کالس و درک بهتر مطالب ذکر نکاتی چند ضروری بنظر 

می رسد
توصیه می شود اولین جلسه کالس با بحث آزاد و طرح پرسش هایی در خصوص معرفی درس، 
ضرورت شناخت مصالح و اهمیتی که این شناخت در کیفیت طرح های معماری بجای می گذارد آغاز 
شود هنرجویان با مشارکت در این بحث و هدایت معلم سعی خواهند نمود به سؤاالتی که در این ارتباط 
مطرح می شود پاسخ دهند بطور کلی آموزش این درس شامل دو بخش مباحث نظری یعنی مطالبی که 
در کتاب ذکر شده است و معلم مطابق با آن مباحث کالسی را پیش می برد و بخش دیگر شامل تمرین های 
عملی ساده در ارتباط با مباحث کتاب است هدف غایی از انجام این تمرین که توسط هنرجویان و زیر 
نظر معلم انجام می شود، ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری مؤثرتر مطالب کتاب است برای این منظور 
را  مباحث درسی  از  یکی  نفره  تا سه  دو  گروه های  در  معلم  از  و مشورت  گرفتن  با کمک  هنرجویان 
انتخاب و در مورد آن گزارشی تهیه خواهند کرد این گزارش فرآیند تولید تا به کارگیری و اجرای یک 
ماده ساختمانی را در پروژه ای معماری شامل خواهد شد در طول تمرین ممکن است سؤاالتی برای 
هنرجویانی مطرح شود که با راهنمایی و هدایت معلم پاسخ  آن را پیدا خواهند نمود بدیهی است این 
شیوه تمرین، بخشی از آموزش است که هنرجو، حین آن دانش خود، در موضوع مربوطه را افزایش 



می دهد گزارش نهایی و نمونه مصالحی که توسط هنرجویان تهیه شده می تواند با صالح دید معلم و در 
ـ  15 دقیقه ای توسط هنرجویان به همکالسی ها ارایه شود 2ـ قالب یک سمینار 

توجه شود نیازی به تمرین های سنگین و گزارش هایی که مستلزم صرف وقت زیاد باشد وجود 
ندارد بنابراین تمرین باید ساده و با توجه به کارگاه ها یا کارخانه های تولید مصالح و کارگاه های ساختمانی 
در حوزه جغرافیایی زندگی هنرجویان در نظر گرفته شود در صورت فراهم نمودن امکان بازدید از یک 

کارخانه تولید مصالح یا پروژه در حال اجرا آموزش می تواند بسیار مفید و کاراتر واقع شود
امیدواریم هنرجویان رشتٔه نقشه کشى معمارى، به کمک آموزش ها و کسب مهارت هاى الزم، 
به شناخت مواد و مصالح ساختمانى دست یابند تا از آن پس در ترسیم آگاهانٔه نقشه هاى فاز یک و دو، 
یا حضور در کارگاه و کمک به اجراى پروژه ها از این ابزارها استفادٔه بهینه کنند و در به کارگیرى و 

هدایت صحیح آن ها موفق باشند
مؤلف
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