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 چکیده
 یکیپیگمنت سرام حاوی و زیست سازگار در جهت تولید مالت ساختار نانو -، فناوری مواد و مصالح میکروهاروشاستفاده از : اهداف

 .استشهری  منظر و توسعها سیمان رنگی سرامیکی( گامی در جهت ب)
 یکاوش-یلیابتدا از روش تحل ؛یبیاز نوع روش ترک یفیک لیهمراه با تحل یکم کردیپژوهش با رو نیدر ا قیروش تحق :هاروش

اطالعات و  و تحلیل آوریجمعجهت  درنهایتو  ایتوسعهاز روش  یژرحوزه مواد و متالو درو  یخصوص در حوزه شهرسازهب
 گیرینتیجه ،یمو ک یفیک جینتا تفسیربا  درنهایترسانده و  یعدد جیرا به نتا قی( تحقیشی)تمام آزما یتجرب صورتبه دستاوردها

 .دیپژوهش به سرانجام رس یینها
 گمنتینانو پ-کرویم حاویسیمانی  مربوط به مالت هایتست قبولقابل جهیو نت یکارگاه-یشیآزما جیبا استناد به نتا: هایافته
 مشاهده شد ،داشت شیافزا یبدون افزودن مانینسبت به س نفوذپذیری آب و بخار و یمقاومت فشار هایتستکه در  یکیسرام

نیز و  محیطیزیست، اجتماعی، اقتصادی باصرفه توسعه شهری ازنظرمواد و مصالح این  .است قبولقابل پیشنهادشدهمواد  ماندگاری
 استفاده نمود. توانمی نیز بایمنظر ز با ایجادمتنوع این مواد و مصالح  هایرنگعلت طیف به 

 اویح و زیست سازگار در جهت تولید مالت ساختار نانو -، فناوری مواد و مصالح میکروهاروشاستفاده از  درنهایتگیری: نتیجه
 شهری باشد. توسعه و یی منظرزیباگامی در جهت  تواندمیا سیمان رنگی سرامیکی( ب) پیگمنت سرامیکی

 

 .زیبایی منظرسازگار، حفاظت و مرمت،  ستیمواد و مصالح ز ،یشهر وسازساخت ،سیمان رنگی ی:های کلیدواژه

 

 مقدمه
 اهمگام بزیبا  جهت ایجاد بنا و فضای ،ماندگاری باالبهترین مواد با  از کشورهاو مرمت میراث آینده  حفاظت ،وسازساختبرای 

های واژگان مختلفی با مضمون. [2-0] بهره جست نانو-کرویم فناوری نویناز  توانمیاز نیاز جوامع امروز است،  که شهرتوسعه 
سعه مانند نوسازی، نوشدن، تو ،آشکار نیست راحتیبه هاآنکه تفاوت میان  شده استگرفته کار بهبرای تحوالت شهری  متفاوت
عنوان ابزاری ، استراتژی جدید توسعه که بهوسعه شهریت ...، مرمت، تجدید حیات، بازسازی، بازآفرینی، رنسانس وبخشیتوانمجدد، 

مسیر علمی  افتنی در .[6] رودمی به کارو بازآفرینی شهری(  تجدید حیاتهای تحول شهری )توسعه مجدد، در درون استراتژی
 یمشخطهایی که . سیاستهویدا استهای کلی برنامه ششم توسعه سیاستهمراه با ضرورت و اهمیت مباحث هویت در توسعه 

بخشی به سیمای ، بر موضوع هویت0۴. در بخش اجتماعی این ابالغیه و در بند کندمیکلی تدوین یک سند فرادستی را مشخص 
 .[0]دارد  اشاره ایران و شهرسازی شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری
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 شهریو توسعه  محیطیزیستز موضوعات و همواره به آگاهی ا استگوناگون فناوری  هایحوزهجهان در حال پیشرفت در 
یطی، استفاده بیشتر از منابع مح باهدفسبز،  هایساختمانو  هاسیستم، نگردمیسنجش هر تفکر خالقی  هایمالکاولین  عنوانبه

 ایهویژ گاهیجامواد و مصالح در دستیابی به این مهم،  .کوشدمیمنطقی سازی مصرف انرژی و به دست آوردن یک محیط پاک 
واد متوجه به توسعه در مشخصات ساختمان و  و راحتی ساکنان و محافظت از ساختمان عالوه بر دستیابی به ارزش زیبایی ؛داراست

 زیستیطمحدر دستیابی به ادغام نمای ساختمان با  هاآنو مصالح سبز و نقش  . اهمیت موادشودمیویژه پرداخته  طوربهمصالح آن  و
فاظت و حفظ ، حییبای، زی)راحت زیستمحیطر مدار ب گیافتیتوسعه است. محصوالت سبز نما گردیده بندیهطبقمنجر به دو دسته 

 ازدسرا میسر می یاریآب و مصرف آب یساز یو درختان( و منطق اهانی)گ ازجمله، یطیتوجه به مکمل عناصر مح و( طیمح یمنیا
توان بر نقطه، خط، فرم، جهت، رنگ، ابعاد، مقیاس، بافت و حرکت اشاره در طراحی شهری از عناصر اولیه ارتباطات بصری می .[5]

ز ا رؤیتقابلکه دارای حجم و سطوح  اندشدهتعریفتوسط تعدادی توده ساختمانی محدود  طورمعمولبهفضاهای شهری  ؛[3] کرد
ه نامند و بنا بمی مان ،انا را معمارسطوح از بن این .خود متشکل از سطوح مختلف است نوبهبه هر حجم. باشندمیفضای عمومی 

یا  سازانسانهای شـاخص المانهمچنین  .[7] کنندمیآن را نمای اصلی با نمای جانبی خطاب  ،موقعیت این سطوح بیرونی بنا
اص شهری ـخ هاینشانهبرخوردارنـد در زمـره  ایویژههایی کـه از خصوصیـات فیزیکـی، ابعـاد و تناسـبات طبیعی بخصـوص المان

های رنگـی و نوری شـاخص، موضع قرارگیـری ناظر و همچنین احسـاس کلی کـه گیرنـد. بافـت غالـب، مصالـح، کیفیتقرار می
های اصلی اسـت که سبب تشکیل شـخصیت آن منظـره در ذهن بیننده جنبه ازجملهشهری دریافـت شـده اسـت نیز  از فضای
هـای محیطی محسـوب کرد کـه در تقویت یا تریـن بخـش از کیفیتهـای بصـری را مهمشتـوان ارزبنابرایـن مید. خواهد ش

باشند ای نیز میهـای بصـری همچنین در مـواردی سـمبل هویت ملـی و منطقهباشند. کیفیتتضعیف حـس یک مـکان مؤثر می
 .[۴] ودشتقویت هویت خود معیار مهمی برای تقویت شخصیت بصری محسوب می کهطوریبه

 الشعاعحتت شدتبهرا  زیستمحیط پذیر،نا دیتجدتهیه مصالح ساختمانی، انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و منابع 
ا خود به را ب زیستمحیطنیز دیگر بکر نیستند و آثار تمدن امروزی که آلودگی و تخریب  هادشت. حتی روستاها و دهدمیخود قرار 

 .[9] گرددمیمشاهده  جاهمه ارمغان داشته، در

های نوین، نیاز و ضرورت امروز است. مصالح ساختمانی با فناوریماندگاری نوآوری، بهسازی و ترکیب مواد و  ،از دیگر سو
 یشبردکاالیی استراتژیک در پ ، محصول وجهتبدینو  نمایدمینقش کلیدی ایفا  وسازساختو مشتقات آن نیز در فرآیند  سیمان
های بزرگ، سازی، سازه، مرتبط با راههایی که مصرف سیمان در آن بسیار باال استاست. ازجمله بخش هاکشور واالی اهداف

های دریایی و بازسازی بناها و مالت بناهای آجری، مرمت بناهای تاریخی ، بندرها و اسکلهساختمان و مسکن سازی،سدسازی، پل
 هایسرامیک پودر نوین، تغییراتی از قبیل افزودن هایسیمانترکیب  در .[2-0] ودشمصرف میساخته و ساخت انواع بلوک پیش

 امالا ک موردمطالعه سیمان رنگی جدیددر تولید  های سرامیکی الزم استدانههای مختلف و رنگاکسیدی، میکرو ذرات، افزودنی
 پایداری و بتن و افزایش مقاومت مالت و مشخصات قرار گیرد تا هم ازنظر بهبود محیطی و اقتصادی، زیستعلمی، فنی و مهندسی

. در این طرح مباحثی گردد مناسب در مصرف سیمان جوییها صرفهاقتصادی در هزینه ازنظرهم  و هایی حاصل شودآن پیشرفت
 .[2-0] است شدهارائهعملیاتی  -و فناوریپژوهشی  -علمی

 یریگشکلدر  ی، نقش مهمبصری یدر ارتقا ژهیوبهشهروندان،  یشناختییبایزدر گسترش تجربه  تواندمیشهر  اندازچشم
 است یهر، منظر ششودمیساکنان در شهر  شیو باعث آسا بخشدمی تیاست که آنچه به شهر هو یهیجامعه داشته باشد. بد ریتصو

خیر ، ودیطلوبیت، تناسب، لذت، خوشنان مبیشتر در ارتباط با واژگ که این مفهوم استمند قهالع طور ذاتی به زیباییبهانسان  .[01]
 .[00معنا یابد ] تواندمی یو سودمند

فضاهای شهری و القای حس مکان و احساس  .اهمیت رنگ در تقویت هویت شهر و خوانایی محیط و ایجاد نشاط مهم است
از  یاریدر بس منظرز رنگ در وحدت در شهر و همچنین تأثیرات روانی بر افراد و ایجاد کیفیت فضایی، همچنین ضرورت استفاده ا

و  ترینساده عنوانبه و زیستمحیطانسان و  نیب یوندیپ عنوانبهاستفاده مناسب از رنگ  .قرار داردمختلف  یکشورها در شهرها
دا به دهخ نامهلغتنما در  ؛نما و جایگاه آن در شهر .[01] است قرارگرفته مورداستفادهشهر  یینشاط و خوانا یعامل برا مؤثرترین

 و همچنین منظره خارجی بنا شودمیدر معرض دید و برابر چشم است و آنچه از بیرون دیده  آنچهمعنای صورت ظاهری هر چیزی، 
دوباره اهمیت فضاهای عمومی  شدنمطرحاخیر پس از  هایسالو عمارت، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است. در 
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نشــان و اســت؛  ینمایــش نمــا دارای حالــت ،در معمــاری غــرب .[02بافته است ] ایوبارهدو ارزش زندگی شهری، نما اهمیت 
 [.7] داشــته باشــد تأثیربــر میــزان پایــداری نمــا  تواندمیدر نمــا  هاآن یریکارگبهنــوع مصالــح و نحــوه  دهدمی

با  .دهدمیرا ارائه  "طراحی جامع شهری"که بیش از همه  دهدمیرائه را ا هاییحلراهو عناصر رنگی شهر،  هارنگدرک از 

 افزایش [.01] شودمیرنگی  اتموضوع اندازچشمو  گیریجهتمنجر به  مختلف هایمحله، فرهنگ و هویت وهواآبتوجه به 
ابلیت و ق ماندگاریبا  ی جدیدهادانهرنگتولید  ٔ  درزمینهرا  اترنگی و تقاضای کیفیت بهتر، تحقیق هایسرامیکاستفاده از 

 [.06] ید شودتول زیستسازگاربامحیطی سنتز ارزان، ساده و هاروشبا استفاده از  تواندمیکه  کندمی، تحریک بیشترتکرارپذیری 

ی شیمیای هایویژگی، ابتدا ضوابطی برای منابع، آلودگی، محصوالت بومی، "اکولوژی مصالح ساختمانی"در کتابی به نام  ،برگ

ه قسمتی اکولوژی مواد خام و مصالح اولی و در کندمیبیان  محیطیزیستو فیزیکی مصالح ساختمانی و تشخیص مواد و مصالح 

پ. تورگاه در مقاله  .[00] کندمیمثل آب، معادن فلزات، سنگ، مصالح خاکی و مواد شیمیایی برای رنگ زدن و لعاب زدن را بررسی 

، رسمی، انرژی نهفته شده مصالح هایجنبه ویژهبهمصالح،  ٔ  درزمینه هایافته نیآخر، «زیستمحیطسازگارباو مصالح  وسازساخت»

زمین،  وسازساختبا الیاف گیاهی،  شدهتقویت، مواد تراشیسنگو انهدام ضایعات، استفاده از مواد زائد در بتن، دستگاه  وسازساخت

با  ،ادریانا .[05] کندمیبیان  زیستسازگاربامحیطبرای توسعه مواد و مصالح  و همچنین اهمیت فناوری نانو مصالح ماندگاری جنبه

ه است؛ در محاسب شدهانجام محیطیزیست و حفاظتپایدار  وسازساخت باهدفدو نمونه از مصالح ساختمانی که  وتحلیلتجزیه

 کلی از مطالعات گیرینتیجه. [03] .را سنجیدن ، گرمایش زمین و پتانسیل اسیدی شدایگلخانهانرژی، انرژی اولیه تولید گازهای 

 .[07]بودند  محیطیزیستنانو دارای مزایای  هایفناوری :این بود که در حوزه علم و کاربری نانو مواد متعدد

 

 هاروشمواد و 
ی عه مجدد و بازآفرین، توسحیات شهریتجدید  هاآنترین مهمدر توسعه معنادار شهر فراوان است و  مؤثرمباحث مرتبط با تحوالت 

هری های زیادی برای تحول شحل مشکالت شهری که این زمینه فرصت تر بهتر و یکپارچهاند. رویکرد بازآفرینی دیدی جامعبوده

ی )سیاسی، مدیریت و رهبری، قانونی، اقتصادی، اجتماعی زیربرنامه هایمؤلفه. از سویی و بهبود کیفیت زندگی مردم به همراه دارند

یه فضاهای شهری بر پا شناختیزیبایی طراحی .[6] اندجملهاز آن  (ای، حس مکان و هویت(، طراحی )عوامل زمینهزیستیمحیطو 

. در طراحی کندمیخوشی در ساخت محیط شهری ایجاد  هایارزش افزایش برای را هاییفرصت طراحی این. است انسانی مقیاس

بین برانگیختن احساسات عاطفی محیط شهری و ادراک زیبایی  .های کیفیتی استؤلفهترین مشهری نیز این مؤلفه یکی از مهم

تند که در محیط هس هاییویژگی، ابهام، ناسازگاری، سازگاری از متحیرکنندهتوسط بیننده ارتباط وجود دارد. پیچیدگی، تنوع، تازگی، 

وی ز سا. شودمی ایجاد او در ی مثبتزهمثبت، جذابیت، انگی ها، ارزش خوشی، لذت، واکنشو بیننده با ادراک این ویژگی دادهرخ

اینکه این عناصر چگونه  دیگر این مؤلفه ارتباط بین عناصر ساختار فضای شهری و تصویر ذهنی مردم در فضاهای شهری معاصر و

 .[0۴دهد ]میقرار  موردبررسیگذارند را تأثیر می هاانساندر حواس 

ارآمد بر روی بازآفرینی فضاهای ناک عمیقتوانند شهر نیازمند آن است، درک شوند و توسعه یابند می چهآنها مطابق با گر پروژها

 ییاهو بازآفرینی شهری هستند. توسعه مجدد برای زمین تجدید حیاتتوسعه مجدد،  هاآنترین شهری تأثیرگذار باشند که مرسوم

 هاآنهای محدود اقتصادی در فرصت حالدرعینهای فرسوده دارند و یرساختها و زرود که بالاستفاده بوده، ساختمانمی به کار

لحاظ کالبدی فرسودگی  کنند و بهموجود است. تجدید حیات شهری مخصوص مناطقی است که بحران اقتصادی را تجربه می

ادی، شکالت شهری جهت بهبود شرایط اقتصتر نسبت به حل متر و یکپارچهآفرینی دیدی جامعزز باااما در این میان،  ؛دارند توجهقابل

ای دهد. بازآفرینی نوعی نگاه مداخلهمحیطی دارد و در واقع خود شهر و موجودیت آن را هدف قرار میکالبدی، اجتماعی و زیست

تاریخی  ایهبدون اینکه هویت ،کنداست و نگاه به گذشته دارد و هویت جدیدی متناسب با شرایط زندگی مردم عصر جدید خلق می

 هدمحیط شهری شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط است که نشان دهن کیفیت .[6] نمایدسازی پیشین را پاک

اد محیطی تک ابعدر حقیقت برای دستیابی به کیفیت طراحی شهری باید تک .محیط شهری می باشد از مردم مندیرضایت میزان

 .[00] نمود تعریف ده مکانها و ابعاد سازننابراین کیفیت طراحی شهری را باید راستای مؤلفهمورد ارزیابی قرار گیرند؛ ب

 وجود دارد که شامل: ی شهریهاهایی برای احیاء مجدد زمینپتانسیل
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 ؛یابدهای توسعه کاهش میها، هزینه: به دلیل وجود زیرساختاقتصادی .0

 نماید؛ای عمومی جدید ایجاد میکند و تعامالت اجتماعی را تشویق می. اجتماعی: مردم را درگیر پروژه میکند، فض2

 بر محیط شهری با مدیریت آب باران و کاستن مؤثراکولوژیکی: زمین شهری توانایی حمایت از رشد اکولوژیکی و مدیریت  .6

 ؛آورداز جزایر گرمایی شهری بدست می

 .[6] شودمی ،آینده و ایجاد فضاهای سرزنده هایباعث افزایش حس مکان، مداخله در طرح: معماری .0

. 0 :مد نظر باشند باید از بنا موارد زیر پیوسته دارینگهجهت ، و معماری اوریفن در شهرها، با نگاهی کوتاه به تاریخ تحول

از کاربرد مصالح  باجتنا .6قابل تعویض و قابل دسترس  صورتبهاجزا  طراحی .2برای سازه و معماری  دارندهنگهبرنامه  یتوسعه

 بعد دو و زیباشناختی -تجربی یفهمؤل .[09] برای محیط خطرناک است موادی که شیمیایی و سمی که برای نگهداری آینده و

 در اولیه ایهمؤلفه از یکی عنوان به زیباشناختی-ی تجربیفهتوجه به مؤل شهری محیط تصوری و فعالیتی ی آن،دهنده تشکیل

ی محیط شهری خوانای توان نتیجه گرفت کیفیت خواناییها می. پس از بررسی تحلیلاستاهمیت  حائز مکان دهسازن کیفیت ارتقای

یری گتواند تعریف متفاوتی داشته باشد چرا که میزان خوانا بودن محیط بستگی به شکلعبارتی است که در ذهن هر یک از افراد می

در  که است هاییشهری به معنای ویژگی شخصیت بصری فضایروشن است، های شناختی در چهارچوب ذهنی افراد دارد. نقش

شود. همچنین این کیفیت بر ارتقای است، گفته می رؤیتقابلهای آن فضا وجود داشته و براساس حضور مردم هر یک از کاربری

 ارددو هنر بصری توجه کیفیتی از بعد بصری همچون رفاه عمومی بصری، کاهش ناهمگونی بصری، ساماندهی گرافیک شهری 

[21]. 

 بیعیط محیط و ساختمانی تناسبات و اندازهاچشم شهری، محیط دید کریدورهای ترینمهم یدهشخصیت بصری در برگیرن

های عمومی، ساختارهای تاریخی یا حتی عوامل طبیعی همچون اندازی از آب نماها، پارکتواند چشم. این منابع دید میاست

 بعد ی دوهداز آنجا که این مؤلفه در برگیرن ،شناسی، رودها و دیگر منابع آبی را شامل شودافی، ساختار زمینسبز، توپوگریفضا

 و شواهد بصری محیط (بعد ذهنی)برای تحلیل وضع موجود باید نظریات مردم  لذا است شهری محیط از «تصورات» و «فعالیت»

 .[00] شوددر نظر گرفته  (عینی بعد)

از  ناشی ،روانی -کیفیت فضای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی شامل رایش شهروندان به فضاهای شهریاز آنجا که گ

تأثیرات زیباشناختی است؛ بنابراین باید در طراحی فضاهای شهری جذاب و زیبا به ارتقای سطح کیفی سیما و منظر آن در مقیاس 

آورده  اینجا، در اندبودهرهای معماری که در طول تاریخ مورد آزمایشگری دو روش پایدار جهت ساختااغلب  .[21] کردانسانی توجه 

 ترارزان هایساختمانجهت  هاسازهاین  ؛سازه موقتی -2 طوالنی ساختاری با کیفیت بسیار باال و عمری؛ میئساختار دا -0 اندشده

بتواند  باشد. از سویی ط محیط و نیازهای ساکنان آنو قابل تطبیق با شرای پذیرانعطاف، حداقل آلودگی ،در راستای اهداف توسعه

ا با محیط آشن کامالاطراح  ،باشد زیستمحیطبومی و قابل بازگشت به  مصالح ،شدن باشد روزبهقابل  ،آتی را بپذیرد هایتوسعه

شاخص  ورتصبهدر هر دو تجربه آنچه که  آینده باید هایساختماننتیجه گرفت که  توانمی .باشد میو به عبارتی بو بودهاحداث بنا 

بنابراین برای  ؛[20] ندباش شدهاست، این است که هر دو با مصالح بومی مناطق خویش ساخته  گیرینتیجه در رؤیتقابلو مشترک 

ارزیابی این مؤلفه باید متغیرهای کیفیتی را در نظر گرفت که هم عناصر فضای شهری و هم تصویر ذهنی مردم را پوشش دهد؛ 

اکه با شناخت و ادراک مردم نسبت به عناصر و محیط شهری کیفیت محیط شهری مطلوب پدیدار می شود؛ از سوی دیگر چر

 .نندکبخشی مکان نقش بسزایی ایفا میمندی و اصالتکه در هویت ترین بخش کیفیت محیطی هستندبصری نیز مهم هایارزش

د توانکند؛ چرا که خوانایی نقش اجتماعی از یک صحنه واضح دارد که میعموماا خوانایی نقش مهمی را در منظر شهری بازی می

 .[22] سازدخاطرات مشترکی را بین شهروندان برقرار 

ح در مصال نیاز اامری ضروری است که بخشی  زیستسازگاربامحیطمصالح  کارگیریبهو طراحی شهری،  ریزیبرنامهدر 

ازگار عواملی مانند س توانمیعوامل بسیاری در کیفیت مطلوب مصالح اهمیت دارد که . شودمیدر شهر استفاده  هاساختماننمای 

و  سازیمانساختبودن با طبیعت، قابلیت ماندگاری طوالنی، مصرف انرژی پایین و ... را برشمرد. همچنین با گسترش روزافزون 

وابط . با بررسی قوانین و ضکندمیشتری پیدا نیز اهمیت بی ماندگارتنوع مصالح جدید ضرورت شناخت و استفاده از مصالح 

جود و هاآندر  مورداستفادهایران ضوابط خاصی برای طراحی نما و نوع مصالح  بیان کرد که در توانمینمای ساختمان  ٔ  درزمینه
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جتماعی، و مسائل ا پردازندمیطراحی نما  به ،ندارد. به همین دلیل سازندگان براساس زیبایی و سود اقتصادی و سلیقه

. این موضوع یکی از مشکالت طراحی نمای گیرندمیدر نظر کمتر را  شهری کلی مفاهیم توسعهطوربهو  محیطیزیست

 ، در تحقیقاتقابل استفاده در نماهای شهری و بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مصالح پایدار؛ استدر ایران  هاساختمان

 [.7است ]واقع شده  موردبررسی گسترده

 .ـودشسـاختمان مطـرح می ینمـا کـه در انتخـاب مصالـح است یکی دیگـر از عواملـی نمای پایدار در توسـعه شـهری

 باهدفطراحی نمـای پایـدار  .[26] استنمـای پایـدار  شـده از اصــول مطـرح زیبایــی و فایــده ســه اصــل اســتحکام،

ـداری پای ؛غیرطبیعی طبیعـی و بالیایو مقاومـت بـه معنـی حداقـل تخریـب  اسـتحکام نهـادن در برابـر سـه اصـل ارج

دیگــر و زیبایــی بــه معنــی ســازگاری بــا روحیــه مــردم،  در بنایــی اســتفاده مجــدد بــه معنــی قابلیــت

 مصالــحمواد و نانــو  -کرویو مد از مصالــح هوشــمن شــایان ذکــر اســت کــه اســتفاده. اســت مطــرح گردیــده

ح جدیــد بــرای مصالــح و الیک اصط مصالــح هوشــمند .زمینــه باشــد نیدر ا راهکارهــای مهــم تواندمینیــز 

کنــش انســبت بــه آن و پــردازش رویدادهــای محیطــی را داشــته و درک و اســت کــه توانایــی هایــیفــرآورده

 ایــن مصالــح قابلیــت تغییرپذیــری داشـته و قادرنـد شـکل، فـرم، رنـگ، گریدانیببه .[20]دهنــد نشــان می بمناســ

فیزیکـی یـا شـیمیایی محیــط اطــراف تغییــر  تأثیراتدر پاسـخ بـه  ریپذبرگشتانـرژی درونـی خـود را بـه طـرز  و

 .[25] دهنــد

 هایآلودگیجلوگیری از نفوذ  -عایق صوتی؛  .[23] محافظ بودن؛ - ،ق حرارتی و برودتینقش عای از داشتنآگاهی  -

عوامل محیطی )زلزله، باد، باران اسیدی  تأثیرجلوگیری از فرسودگی زودهنگام ساختمان تحت  -شهری به داخل ساختمان، 

اشعه  مثالازرگ، پرتوهای مضر خورشید خورنده، یخبندان، گازهای اسیدی موجود در هوای آلوده شهرهای ب هایرطوبتو 

 .[02-7] .شودمیسبب افزایش عمر ساختمان  ؛حاوی مواد شیمیایی( هایدودهو  هاخاک، گرد و ماوراءبنفش

 

 منظر شهریاهمیت رنگ در 
 شودمی شهرنشینیاست که باعث  هاییمکانو  هاخیابان، هاساختمانهنر ادغام دیداری و ساختاری در مجموعه  ،منظر شهری

رنگ در تقویت هویت شهر و خوانایی  تیاهم .شهر است های مختلف بدنو هنر نحوه برقراری ارتباط بین اجز ، فرهنگمحیطو 

ر را ، شهاندشدهساخته  هاساختمانجایی که در طبیعی مصالح محلی،  هایرنگ. واضح است که محیط و ایجاد نشاط مهم است

 ؛هر شهر ثابت بود و بخشی از هویت آن بود نشانه رنگ در گذشته، بیترت نیابه است. ردمفرهنگ م و وهواآببا مورفولوژی، 

و توابع، نوعی اتفاق نظر در سراسر شهر وجود داشت. هر شهر هویت رنگی خاصی داشت. در  بنابراین، با وجود تفاوت در مقیاس

ذهبی، با تزئینات کاشی رنگارنگ در زمین خاکی خود م هایساختمان ویژهبه، هاساختمان، این شهرها، بنای یادبود شهری

تجربه جابجایی در چنین فضاهای شهری به دلیل وحدت آن  ایکننده. ذهن هر بازدید کردندمیو خود را متمایز  درخشیدندمی

و  یحرارتــ ــقیها و داشــتن نقــش عاساختمان یظاهر ییبایز .دلیل سرزنده و متنوع بودهمین مسالمت آمیز بود و به 

 .[27در فصول مختلف است ] یدر مصرف انرژ در افزایش زیبایی و مؤثرچند شاخص  یبرودتــ

یغات . انواع تبلهارمونی میبخشد و هماهنگ میکندنیز عوامل رنگی شهر را  کهدرحالی ،تنوع است مسبب رنگ در شهر

از موقعیت  بستگیبستر طبیعی و واتغییر فصل،  پوشش مردم، رنگ اتومبیل، رنگ شهری، جهت رانندگی، ایجادهو عالئم 

و سایر عناصر ثابت شهری، چهره رنگارنگ آن را  هاکف، هاساختمانمانند  جغرافیایی هر شهر، عالوه بر عوامل معمول

، اتوبوس ازجمله، ونقلحملوسایل نقلیه  . در این مورد، حتی انتخاب هدفمند رنگ عمومی استدهدمیقرار  تأثیرتحت 

ا تغییر رنگ شهر ر کامالا تواندمیو سایر عالئم شهر،  هامغازهتابلوها، مانند ویترین  یزیآمرنگیا تداخل در  کسی و غیرهتا

 .[2۴] دنده

 شهری هایمؤلفهنانو پیگمنت سرامیکی با  -میکرو غیرمستقیمرابطه مستقیم و  1ر یتصو
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 هایافته
فی ی مختلهاروش. بدین منظور از شودمیبررسی  شهریبر اساس رویکرد توسعه  ، در کشورهای مختلفهاساختمانامروزه طراحی 

و  دوام، میـزان سـختی، مصالح مصالـح ماننـد شـکل نیا یژگیو [ چنــد7] .شودمیجهت بررسی میزان پایداری بناها استفاده 

و رطوبــت، نیــروی  PHنــد فشــار، دمــا، محــرک خارجــی مان یا تحــت اثــر یــک حالــت کنتــرل شــدهدر هاآنرنـگ 
در  مصالــح هوشــمند موجــود ترینمهم از .کندمیــی تغییــر توجهقابل صورتبههــای مغناطیســی یا میدان الکتریســیته

گام برای  نینخست .[29]اشــاره کــرد.  هاساختمانشیشـه هوشـمند مـورد کاربـرد در  و بـه بتـن توانمیصنعــت سـاختمان 
مان نیز . صنعت ساختاستدر صنایع مختلف، شناسایی پیامدهای گوناگون ناشی از آن صنعت  شهری دستیابی به اهداف توسعه

 گاز دی اکسید کربن .[61] کندمیرا ایجاد  محیطیزیست هایآلودگیو بخش اعظمی از  دهدمیرا تشکیل  زیستمحیطبخشی از 
بردی لویت راهتجدید ناپذیر در صدر او عاستفاده از مناب شکاه زیستمحیطدر فرآیند توسعه همگام با حاصل از تولید سیمان 

، زیستحیطمیا مستقیم بر  غیرمستقیم طوربه تواندمیساختمان سبز  و زیستمحیطحفاظت از  مصالح ،است توسعهدرحالکشورهای 
زم الابزارهای  ترینمهماز  یانرژ .[61]و توسعه برسند  دانش محوریک چرخه به  توانندمی هاآن کهیطوربهبگذارد،  تأثیرانرژی 

خشی بشهری توجه به موارد زیر ضروری و  زیستمحیطحفاظت  ٔ  درزمینهاقتصادی کشورها است.  یتوسعهبرای رسیدن به رشد و 

 -رعایت محدوده و حریم مسیل  - هاآنو رعایت حریم کمی و کیفی  هاچشمهحفاظت از  -حفاظت از باغات  :استاساس طرح  از

 .[60بومی ]توسعه کالبدی همسو با اقلیم و معماری  -فاضالب شهری  آوریجمعمربوط به  هایزیرساختتوسعه 
روی  اندتومیرنگی عالوه بر تغییر در مقاومت و نفوذ  میزان افزودنی بر سیمانبرای حفاظت از نمای شهری،  از سویی دیگر،

از  مالت و سیمان اثرگذار خواهد بود و ماندگاریمستقیماا بر  مقاوت فشاری و نفوذکه کنترل طوریز اثر بگذارد. بهآن نیماندگاری 
با نفوذپذیری نیز رابطه مستقیم بر دوام مالت و سیمان اثرگذار خواهد بود و از طرف دیگر اثر نفوذپذیری  ماندگاریطرف دیگر اثر 

در اینجا به عوامل  [2-0] بحث این مبحث نیست و الزم است اختصاصاا به این مقوله پرداخته شود. نیز رابطه مستقیم دارد که در حد
ضرورت  شود و، یون گوگرد، یون کربن اشاره میهاهالوژن ونی تأثیرمؤثر در سایش، فرسایش و نفوذپذیری یعنی خوردگی تحت 

 که از هاییپروژه یاجرا یک مبحث تخصصی به انجام برسد. های اختصاصی تحت عنوانها و آزمایشتست ،دارد در این راستا
 ینیآجرچاست. این شیوه از  هاروشپیش روی معماران در این  هایچالشاستفاده خود یکی از  هاآندیجیتال برای طراحی  ابزارهای

ول بسیار متفاوت و مشکل است. ی ساخت سنتی و معمهاروشخاص، با  ایشیوهبه دلیل تعداد زیاد آجرها و قرارگیری هر کدام به 
ناوری نانو ف -های میکرو؛ که جهت پوششرسدمیپیچیده، مشکل به نظر  هایطرحسطوح این  سازیپاکالبته، مرمت و حفاظت و 

 .[62] را تضمین نمود هاآنمحافظت این نماهای پیچیده و مرمت  توانمیگریز غبارگریز و آب شده
مصالح پایه  ویژهبهمواد و مصالح، ماندگاری مبحث در مقوله  ترینمهم، دهدمیز نشان نی 0که جدول شماره  گونههمان

فشاری  مقاومتسیمانی، مقاومت فشاری و نفوذپذیری است؛ قطعات سیمانی به روش سنتی )مالت شاهد( با دانسیته کمتر و 
نسیته بیشتر مجاز، دا هایافزودنیهای سرامیکی و  نوین با استفاده از پیگمنت هایفنّاوری بر اساسکمتر و نفوذپذیری بیشتر و 

صالح در شهر و بر پایداری مواد و م توجهقابل تأثیرفشاری بیشتر و البته نفوذپذیری کمتر برخورداراست. نتایج نشانگر  مقاومتو 
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ه بازیافت ت به چرخو بازگش زیستمحیطو قابلیت حفاظت از  سوکیمحیط از  ییکاربری نماسازی نوین رنگی بر مبنای زیبا
 .نمایدمیکمک 

 
 مشخصات فیزیکی و مکانیکی قطعه مالت سیمانی و قطعه مالت سیمانی رنگی - 1جدول 

 استاندارد عنوان ردیف
 قطعه سیمانی
 به روش سنتی
 )مالت شاهد(

بر اساس قطعه سیمانی 
سیمان و تکنولوژی 

 افزودنی )مالت نوین(

 قطعه سیمانی
 تکنولوژینانو -میکرو

 ان رنگی و افزودنیسیم
 )مالت ویژه رنگی(

 EN1926 9/0 – 7/0 0/2- ۴/0 6/2-0/2 (t/m3دانسیته ) 0

 ASTM c170 001 - 011 0۴1-001 201-031 (MPaفشاری )مقاومت  2

 Cm BIS4388 0 - 2 2- 5/1 5/1-0/1 -نفوذپذیری 0

 

 نوین نشان هایسیمانجهت کاربری و توسعه  ینگرندهیآوضع موجود تا  یشناسبیآساز  (2)جدول  هامالکماتریس بررسی 
بود دانش . کمکندمیجدید را صادر ن هایسیمانموجود قدیمی اجازه تغییر در روند اصالح و بهبود  ابزارهایکه تفکر سنتی و  دهدمی

فزوده عف روند قدیمی ابه نقاط ض گراعملتولیدی و عدم دسترسی به پژوهشگران  هایکارگاهو آگاهی کاربران و مشکالت جانبی 
شهری، الزم است با شناخت و مدیریت تهدیدها همراه با کوتاه  منظراست. لذا با توجه به تحقیقات گسترده درخصوص توسعه و 
استانداردها، جامه عمل پوشاند. واضح است، نقاط قوت این  کارگیریبهنمودن تبیین معیارها و پذیرش ریسک در بازارهای جدید و 

و  ستزیمحیطبر حفظ  مؤثر هایخروجینسل جدید به مکاشفه و  مندیعالقهکاربردهای چندگانه مواد و مصالح، انگیزه و روند به 
ه ای و بینارشت هایکاربریجدید،  هایسیمانپذیری انواع  تیباقابل راطالیی  هایفرصتبازیافت مواد و مصالح زیست سازگار، 

د منتهی به بهبو هایطرحاثربخش و  هایپروژهبنابراین همچنان در مسیر معرفی ؛ دهدمی را افزایش ایمنطقهملی و  سازیتجاری
اجرایی  اقدامات پژوهیآیندهنوین  هایمدل عنوانبهمدیریت زمان و هزینه با افزایش کیفیت و ارتقای استانداردها  توانمیمستمر، 

 به عمل آورد.

 

 (1311 –منبع: نگارندگان ) یاتیعملنوین متناسب اهداف  هایسیمانت ، جهنگریآیندهو  هاآسیبماتریس  - 2جدول 

 پژوهیآینده هافرصت تهدیدها نقاط قوت ضعفنقاط  یشناسبیآس

 ترس از تغییر
مواد و مصالح پایه 

 سیمانی

کمبود دانش و آگاهی 
 مردم از فناوری نوین

کاربردهای چندگانه 
 حوزه مواد و انرژی

 روند طوالنی
 معیار سازی

تنوع مصالح جدید با 
های متنوع قابلیت

 سیمان

مدیریت حفظ و 
 کنترل زمان

تفکر سنتی نسبت به 
 سیمان

مشکالت اجرایی در 
 سطح تولید کارگاهی

دانش و 
مندی نسل عالقه

 جدید به کاوش

عدم قطعیت از 
 هانتایج تست

انداز روشن برای چشم
 بنیانفناوری دانش

 مدیریت کنترل هزینه
 و درامد

زار و تجهیزات اب
 قدیمی تولید

ها با کمبود ساخته
 مصالح جدید

تطبیق پذیری زیاد 
 زیستبا محیط

شکست در 
 بازارهای جدید

ی تحقیقات سازنهیزم
 یارشتهنیبمتعدد و 

مدیریت دسترسی به 
 مواد و مصالح

عدم دسترسی مستمر 
 به مواد اولیه

کمبود پژوهشگر 
در  مستقل و توانا

 حوزه سیمان

نترل و روند ک
 دیبر تولنظارت 

 متناسب

عدم دسترسی به 
 تعریف استاندارد

ن ی صنایع نویریپذشکل
 سازیو تجاری

ارتقای کیفیت و 
 سطح استاندارد

 بحث

 روش کار آزمایشگاهی و کارگاهی
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یمان، آب، افزودنی و سنگ، سدانه یا خاکمقادیر الزم مواد اولیه مصرفی )سنگ ،دن مواد اولیه و وسایل موردنیازبعد از آماده نمو
مقادیر  ،نمونه وجود داشت. در نمونه شاهد 9گیری امکان تهیه ، در هر مرتبه قالبهاآنها و اندازه پیگمنت( با توجه به تعداد قالب

صورت خشک در یک ظرف ریخته و به مدت یک الی دو دقیقه باهم مخلوط شدند با اضافه شدن دانه بهوزن شده سیمان و سنگ
 مخلوط شده هاآنخیس شدن کامل  دقیقه تا اطمینان نسبی از توزیع یکنواخت مواد و 5ب موردنیاز، مخلوط حاصل به مدت کامل آ

های غیر رنگی است تنها در ابتدا سیمان و پیگمنت به مدت های رنگی، تهیه مخلوط مانند نمونهگیری گردید. در نمونهآماده قالب
ی که از هایها مخلوط گردیدند. در نمونهدانهت در بین یکدیگر، مخلوط شدند و سپس با سنگیک الی دو دقیقه، برای توزیع ذرا

گیری در افزودنی روان کننده استفاده گردید، این افزودنی همراه آب به مخلوط اضافه شد. با آماده شدن مخلوط اولیه سیمان، قالب
خ ها و وسط قالب عمل سیشد و سپس توسط سیخک در گوشهط پر میسوم قالب با مخلوگردید: در ابتدا یکدو مرحله انجام می

یمانی س ها و کف قالب را از مالتخوبی گوشهشد تا مخلوط بتواند بههایی آرام به قالب داده میگرفت همچنین تکانزدن انجام می
سازی ارجخپس از . قرار گرفتویبراتور ها بر روی البشد سپس قبر سطح مخلوط اعمال می پر کردننیز در حین  ییفشارها پر کند.
له اتمام مرح با ن قالب و در هوای آزاد قرار گرفت.ها حداقل سه ساعت جهت گیرش اولیه و سهولت جداسازی از بدنه قالب، درونمونه
آوری دند. برای عملشآوری جهت عمل آوردن در شرایط مناسب انتقال داده میها با اتاق عملگیری و تهیه نمونه اولیه، نمونهقالب

های مرطوب استفاده گردید و در تمام مدت طول وری در حوضچه آب و برای سری دیگر از گونیها از غوطهیکسری از نمونه
آوری یک روز قبل از آزمایش از شرایط عمل هاآنها، ها مرطوب نگهداری شوند. برای آزمایش نمونهآوری سعی شد که نمونهعمل

محیط کار در تمام مراحل، دمای اتاق بوده و همچنین تمام کار در کارگاه  یدما شدند.در محیط اتاق نگهداری میو خارج گردیده 
 گرفته است.انجامو همکاران  0699توسط پژوهشگر، احمدی، 

ار شت، در هر بآمده است. با توجه به اینکه هر قالب قابلیت تولید سه نمونه دا (6)جدول طرح اختالط سیمان و سیمان رنگی در 
منظور در نظر گرفتن میزان دورریز در هر بار توزین به اندازه توزین به اندازه سه نمونه از هریک از اجزاء انتخاب شد. ضمن اینکه به

 [.66] ، عملیات توزین صورت گرفتنمونه سه و نیم
 

 (1311، آبان نگارندگاننمونه )طرح اختالط سیمان و سیمان رنگی برای تهیه  3 جدول
 دانه )گرم(میزان رنگ گرم() سازروان میزان گرم() میزان آب گرم() میزان سیمان دانه )گرم(میزان سنگ واحد/ مقدار

برحسب میزان  9/5 201 591 007۴ دریک مترمکعب
 موردنیاز

 )در حد مجاز(

 70/1 61 70 0۴3 در یک نمونه

 3/2 015 259 350 در یک قالب

شود که این نسبت را برای ایجاد سیمان و سیمان رنگی مناسب حاصل می 0/1آب به سیمان حدود نسبت  -6 طبق جدول
آوری قیراندود گردیدند. سطح قسمتی از آرماتورها که خارج از سیمان و سیمان شده قبل از مرحله عملهای آمادهنمونه. نمایدمی

مان های احتمالی از قسمت داخلی سیز این قسمت آغاز نگردد و خوردگیرنگی قرار داشتند، مورد قیرپاشی قرار گرفتند تا خوردگی ا
 و سیمان رنگی صورت گیرد.

های در این تحقیق بود. طبق تجربیات موجود و همچنین استانداردها و راهنمایی مورداستفادهآوری وری، روش عملغوطه
آوری آوری قرار گرفتند. دمای کاری در حین فرآیند عملروز کامل مورد عمل 6ها آب به مدت ها در حوضچهشده نمونهگردآوری

منظور جلوگیری از حل شدن هیدروکسید کلسیم موجود در بود. همچنین به گراد(درجه سانتی 25همان دمای محیط )حدود 
در هوای آزاد خشک آوری ها بعد از عملمحلول آب موجود در حوضچه از این ماده اشباع گردید. در خاتمه کار، نمونهها،نمونه

 .[2-0]ها در یک روز انجام گرفت گردیدند. خشک شدن نمونه
 

 هاآزمایشو  هاتستتفسیر 
سرامیکی بر خواص سیمان رنگی و درنتیجه استفاده از آن در بازسازی و  هایدانهرنگبه نقش  بردن یپبا توجه به هدف پروژه که 

ه تحت ک استهایی از سیمان رنگی و غیر رنگی است، نیاز به نمونه اها و ...ساختمانی و بندکشی آجرهای بن هایپوششبهسازی 
شد که تحت یک دسته از  های غیر رنگی که. با تهیه نمونه[2-0باشند ]شده آوری، تهیهساخت و عملشرایط یکسان از مواد اولیه، 

، اثر پیگمنت را بر روی خواص مکانیکی سیمان رنگی های رنگی و غیر رنگی( و مقایسه بین نتایج)نمونه هاآنبر روی  هاآزمایش
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ها مونهرو آزمایش بر روی نخواص مکانیکی کاربردی برای سیمان، مقاومت فشاری است ازاین ترینمهمنشان داد. با توجه به آنکه از 
 بترتیب زیر انجام گردید.

فشار نمونه تحت 6نگی برای هر درصد پیگمنت نیز های رعدد و از نمونه 6های شاهد برای آزمایش مقاومت فشاری از نمونه
بندی آوری نتایج و جدولنمونه محاسبه گردید. با جمع 6در دستگاه قرار گرفتند و با به دست آمدن نتایج میانگین مقاومت برای هر 

 اصل گردیده و به اینهای رنگی )با درصدهای مختلف پیگمنت( حامکان مقایسه بین مقاومت فشاری نمونه شاهد و نمونه هاآن
 .به اثر هر پیگمنت بر مقاومت فشاری در سیمان رنگی پی برد توانمیطریق 

 

 های سرامیکی بر مقاومت سیمان رنگیاثر پیگمنت
دوام سیمان، سیمان رنگی و مالت، آزمایش مقاومت فشاری است. جهت بررسی اثر پیگمنت های سرامیکی  تأثیرآزمون برای  ترینمهم

ی و آب بندهایی با دانهدانههای شاهد و رنگی از سیمان سفید، سنگت فشاری دو سری آزمایش انجام شد. در سری اول نمونهبر مقاوم
درصد وزنی سیمان مصرفی تهیه گردیدند.  5و  6ای و زرد با میزان پیگمنت های رنگی در سه رنگ سبز، قهوهساخته شدند و نمونه

روزه مقاومت فشاری  7های آوری در زماندر فضایی نمناک زیر گونی مرطوب انجام شد و بعد از عمل هاآوری تمام نمونههمچنین عمل
آمده که با اضافه دستمگاپاسگال به 3/03درصد پیگمنت  6های سبزرنگ، مقاومت برای . در نمونهاستمگاپاسگال  0۴شاهد  نمونه

رنگ نیز مقاومت فشاری ایای قهوه. در نمونهکندمیمگاپاسگال افت  2/05درصد، مقاومت فشاری به مقدار  5شدن میزان پیگمنت در 
و همچنین برای  یابد؛درصد پیگمنت تقلیل می 5مگاپاسگال برای  ۴/03که این مقدار به  استمگاپاسگال  2/09درصد پیگمنت  6در 

. پس در کل مقاومت استمگاپاسگال  7/03منت درصد پیگ 5مگاپاسگال و در  7/0۴درصد پیگمنت  6های زرد مقاومت فشاری در نمونه
درصد پیگمنت نسبت  5شاهد کاهش یافته است و کاهش در  درصد پیگمنت نسبت به نمونه 5و  6های رنگی با مقادیر فشاری نمونه

ان رنگ یکس گردد که افت مقاومت برای هر سهمشاهده میاعداد درصد برای هر سه رنگ بیشتر شده است. از طرفی با مقایسه  6به 
 .دهدمیو پیگمنت سبز بیشترین کاهش را در بین سه پیگمنت نشان  ستین

مگاپاسگال در  3/57های سبزرنگ، مقاومت فشاری . در نمونهاستمگاپاسگال  5۴شاهد برابر  نمونهروزه، مقاومت  2۴در عمر 
 3/59رنگ، مقاومت از ایهای قهوهو در نمونه دهدمیدرصد پیگمنت کاهش نشان  51مگاپاسگال در  55درصد پیگمنت به مقدار  6

های زرد نیز کاهش مقاومت از و در آخر برای نمونه کندمیدرصد افت  5مگاپاسگال در  ۴/53درصد پیگمنت به  6مگاپاسگال برای 
های رنگی ونهروزه مقاومت نم 2۴شود. پس در عمر درصد دیده می 5به  6مگاپاسگال با اضافه شدن پیگمنت از  7/5۴به  0/59

ها روزه نمونه 2۴روزه در درصد باالتر پیگمنت بیشتر است. در عمر  7های شاهد کمتر است و افت مقاومت مانند عمر نسبت به نمونه
 روزه کسب نمایند. 7اند مقاومت باالتری را نسبت به عمر فقط توانسته

 (1311)نگارندگان، نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری  4جدول 

 درصد وزنی پیگمنت به وزن سیمان موجود مشخصه پیگمنت ردیف
 میانگین مقاومت فشاری برحسب مگاپاسگال

روزه 7عمر بتن  روزه 2۴عمر بتن    

0 شاهد 0  - 0۴ 5۴ 

2 

 

 پیگمنت سبز
درصد 6  3/03  3/57  

درصد 5  2/05  55 

ایپیگمنت قهوه 6  
درصد 6  0/09  3/59  

درصد 5  ۴/03  ۴/53  

منت زردپیگ 0  
درصد 6  7/0۴  0/59  

درصد 5  0/03  7/5۴  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             9 / 14

https://udd.modares.ac.ir/article-40-54027-fa.html


 سادات احمدی و همکاران … نانو پیگمنت سرامیکی-حاوی میکرو مالتبا ساخت، حفاظت و مرمت 

72 

های رنگی در درصدهای مختلف پیگمنت نمونه یکبهیکروزه از مقایسه  7های برای نمونه 0در جدول  در نتایج حاصل شده
ه مقاومت درصد پیگمنت مقاومت فشاری نسبت ب 5درصد و  6های سبزرنگ، در گردد که برای نمونهمشاهده می 2با نمونه شاهد 

درصد  6رنگ و زرد نیز، در ایهای قهوهیابد. برای نمونهمی تریسریعکمتر است و در درصدهای باالتر مقاومت افت  2شاهد  نمونه
طور جزئی کمتر است و در درصدهای باالتر افت بیشتری مشاهده به 2شاهد  نمونهدرصد پیگمنت مقاومت نسبت به مقاومت  5و 

میزان کاهش در  [ و2-0] ابدیدرصد به باال مقاومت فشاری کاهش می 5ها از با افزایش مقدار پیگمنتگردد. پس در کل می
ی از دالیل اما یک ؛بینی کردطور دقیق پیشتوان بهعلت اصلی کاهش مقاومت را نمی گردد.درصدهای باالتر پیگمنت بیشتر می

لیل اینکه های معدنی به دچنین بیان کرد که پیگمنت توانمییمان را احتمالی کاهش مقاومت در اثر افزایش پیگمنت به مخلوط س
یمان و بر طور مکانیکی در بین ذرات خمیر سکنند درنتیجه بهگونه خاصیت چسبندگی ایجاد نمیگیرند و هیچتحت واکنش قرار نمی

دگی گیرند و از چسبنتجمعی قرار میصورت و در صورت مخلوط شدن ضعیف در مناطقی نیز به گردندها پخش میدانهسطح سنگ
ث عنوان عیب عمل کرده و درنهایت باعرو این مناطق بهکنند، ازاینها در فصل مشترکشان جلوگیری میدانهخمیر سیمان با سنگ
ریبی قطور تبه توانمی هاآزمایشگردند. با در نظر گرفتن نتایج حاصل شده و در های کمتر میها در تنشترک و شکست نمونه

 ها را به سیمان رنگی جهت رنگی کردن سیمان و به دست آوردن مقاومت فشاری مطلوب تعیین نمود.دامنه مجاز افزودن پیگمنت
 7های رنگی در مقایسه با یکدیگر )برای عمر درصد پیگمنت مقاومت نمونه 5گردید که تا حدود ها مشاهده در نتایج آزمون

های زرد کمترین کاهش را های سبز بیشترین کاهش و نمونهدارند اما در مقادیر باالتر نمونهروزه( اختالف جزئی  2۴روزه و 
ف در اختال توانمیای نیز حالتی بینابین دارند. یکی از دالیل احتمالی اختالف در کاهش را های قهوهدهند و نمونهنشان می
 و اندازه استصورت کروی گردد ذرات پیگمنت سبز بهده میکه مشاه طورهمانها دانست، زیرا ذرات پیگمنت اندازهشکل و 

بق همچنین ط بر مقاومت تأثیرگذار باشد. تواندمیهستند و این مورد  تربزرگای و زرد، نسبت به ذرات پیگمنت قهوه هاآن
و درنتیجه شدت  طور کاملدانه بهو پوشاندن سطح سنگ هاآنشده بزرگ بودن ذرات پیگمنت از پخش شدن مطالعات انجام

 .کاهدرنگ سیمان رنگی می
 

 +30و گرما  -20 سرما :الف در هوا ؛، آزمونپودر سرامیکینتایج کیفی قطعه حاوی  5جدول 
ها )مکعبی(نمونه افزودنی عمر نمونه نتیجه کیفی  ردیف 

روزه 7 نسبتاا ضعیف صفر -   0 شاهد 

٪6 سه نوع " نسبتاا خوب "  مخلوط 

زهرو 00 نسبتاا ضعیف صفر -   2 شاهد 

٪6 سه نوع " خوب "  مخلوط 

روزه 2۴ نسبتاا خوب صفر -   6 شاهد 

٪6 سه نوع " خوب "  مخلوط 

 +30و گرما  -20 ب در آب: سرما ؛، آزمونپودر سرامیکینتایج کیفی قطعه حاوی  6جدول 

ها )مکعبی(نمونه افزودنی عمر نمونه نتیجه کیفی  ردیف 

روزه 7 نسبتاا ضعیف رصف -   0 شاهد 

٪6 سه نوع " نسبتاا خوب "  مخلوط 

روزه 00 نسبتاا ضعیف صفر -   2 شاهد 

٪6 سه نوع " خوب "  مخلوط 

روزه 2۴ نسبتاا خوب صفر -   6 شاهد 

٪6 سه نوع " خوب "  مخلوط 

 آب یا در هوا تغییر محسوسی نداشت.مقاومت قطعه حاوی پودر سرامیکی در برابر انجماد و ذوب آرام )برای محیط شب سرد و روز گرم( در محیط 

 مرتبه تکرار( 5) آبانجماد و ذوب آرام در  -ب (مرتبه تکرار 5) هواانجماد و ذوب آرام در  -الف 

 زیر نیازمند است: هایتستسردسیری و یخبندان طوالنی، به  هایمحیطبرای  المللیبین* مطابق استاندارد 
 انجماد و ذوب سریع در آب -د نجماد و ذوب سریع در هوا،ا -مقاومت به انجماد و ذوب سریع؛ ج -2
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 میکروسکوپیک -متوالی )سیکلی(  زدگییخاستاندارد مقاومت در مقابل  -6
 اولتراسونیک -متوالی )سیکلی(  زدگییخاستاندارد مقاومت در مقابل  -0

 .شوندمیبار تکرار  01معادل  0و  6و  2 بندهای هایآزمون** 

C157 - C192 - C233 - C490 - C670 - C823 مرتبط عباتند از: استانداردهای***  
جدول ه در رسید ک توانمیشهری  منظرسرامیکی در توسعه و  تنانو پیگمن-آن به جایگاه میکرو بندیجمعو  هابحثدر پیش برد 

 به تصویر کشیده شد. 7

 شهری منظرنانو پیگمنت در توسعه و -جایگاه میکرو 7جدول شماره 

 هاآزمایشنگارندگان طبق نتایج و  سهیمقا [،7-34*]

 زیبایی منظر شهری ازنظرجایگاه مصالح 

 بتن( ،مالت مان،ی)س مصالح تأثیر

 سیمان ساده
نانو پیگمنت  -میکرو

 سرامیکی در سیمان

 
 اقتصادیمدیریت 

 * * یباسازیز هایطرح یو دقت کارشناسان در اجرا سرعت

 * - یشهر یفضا مقرون به صرفه() آراستگیو  زیبا مبلمان

 اجتماعی و فرهنگی
 * * یشهر یدر فضاهاو لذت بصری  بایوجود مناظر ز

 * - شهروندان هیبا روح یباسازیبودن خدمات ز متناسب

 محیطیزیستمدیریت 

 * - یشهر یباسازیبر عملکرد ز ینظارت شهردار و اجرا ساخت

 برداریبهره
 * - یشهری باسازیارائه خدمات ز شهروندان از نانیاطم

 * * یشهر یباسازیتجربه و تعهد کارشناسان ز

 ی )مدیریت پسماند(باسازیز ریهای فراگطرح یاجرا پسماند
  

* * 

 

 گیرینتیجه

 مانند احثیمب بوده ومجزا قابل پژوهش  طوربه کیبرگرفته از مباحث عمده باشد هر  و توسعه شهری منظر ییبایزی معیارها اگر
و  یتماعاج تعامالت – یاقتصاد سازییکپارچه تیریاقتصاد و مد - افتی، مواد و مصالح قابل باززیستمحیط - یآلودگ - یانرژ

و مقررات  نیقوان، وسازساختو مقررات  نیقوان :شامل توانندمی نیز توجه مورد هایمالک است. یارتباطات شهر نوآوری آفرینینقش
حث در هر مب هاشاخص. باشد یو جهان ایمنطقه، یمل استانداردهای، کیتراف سازیروانهر، نقل و انتقال و تردد و در ش باالدستی

از  یکیمواد و مصالح را  توانمیی شهر توسعه راهبردهایو  یشهر یطراح یبرا ؛ردیگسترده شود و مورد پژوهش قرار گ تواندمی
مواد و مصالح و خواص مواد به لحاظ  یداریو پاماندگاری  –انتخاب مصالح  -مواد  ییشناسا :آورد حساببه هامقوله مؤثرترین

با  نیاز مواد و مصالح نو گیریبهره نیو ... و همچن هانخالهو  دورریزو  عاتیمجدد و مکرر و استفاده از ضا افتیو باز محیطیزیست
 پودرهای هایبندیدانه تأثیر: مثالاداشته باشد،  یهایمؤلفه تواندمی هاشاخص نیا. مبحث جداگانه دارد کیبرتر که هر  هایفناوری

نمودن  وستهیپ یبرا. uv و مقاوم به یکننده مواد و مصالح کاربرددر کنار روان کننده و فوق روان یکیسرام یها گمنتیپ و یدیاکس

و  ییشناسا :توانمیاست که  یو کارگاه یشگاهی، آزمایاتیعمل هایتستو  یمفهوم سازیمدلبه  ازین ،مباحث که ذکر شد نیا
و  ییناساش بحث مواد و مصالح مناسب و یریساخت و بکار گ فرآیندهای بکار رود، میانتخاب مواد و مصالح مناسب با توجه به اقل

بزار ا و انتخاب ییشناسا بحث و تیفیو لحاظ نمودن ک نهیمرتبط با زمان و هز یاتیعمل یو طراح یمفهوم یانتخاب روش طراح
 وسازساختدر  یمردم عاد یعنیاقشار مختلف  یبودن ابزار برا ریگهمه - یو نگهدار ریتعم ی، سادگبرداریبهره یمناسب و سادگ

 نیا با مرتبط هایحوزهو پژوهشگران در  ینظارت و مشاوره افراد علم. کنندیمکار  یکه گروه ایحرفهمتخصصان و افراد  ایو اجرا 
و  ستیزطیاقتصاد، مح ،یدر توسعه شهرسالم؛ شهر  یو استراتژ یشهر یدر طراح کیستماتیتفکر س یبه معنامجموعه از تفکر 

یجه کارگاهی و نت-و با استناد به نتایج آزمایشی هامؤلفهبا توجه به کاوش روابط میان -0 :قابل مطرح کردن باشد یتعامالت اجتماع
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 نسبت به ؛نفوذپذیری و مقاومت فشاری شامل:هاتستپیگمنت سرامیکی که در  نانو-مربوط به مالت میکرو هایتست قبولقابل
نظر توسعه  -2 .تاس قبولقابلافزایش یافته و نتایج  ،پیشنهادشدهمواد  ماندگاری شودمینتیجه  سیمان بدون افزودنی افزایش داشت،

مضر  و استفاده از مصالح و مواد شیمیایی محیطیزیستعدم ایجاد آلودگی ، استفاده از منابع تجدید پذیر، اقتصادی باصرفه شهری:
الحی مص عنوانبهاز آن  توانمیمتنوع این مواد و مصالح  هایگرنبه علت طیف که نتایج مبتنی بر آن است  -6است.  اکوسیستم
 -روری مواد و مصالح میک، فناوهاروشاستفاده از  ؛نتیجه گرفت توانمی درنهایت. شهری نیز استفاده نمود منظر ییبایزدر جهت 

 باشد. منظر ییبایز و شهریتوسعه  گامی در جهت تواندمی یکیسرام سیماننانو و زیست سازگار در جهت تولید مالت 
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Abstract 

Aims: Applying micro-nano structure and biocompatibility methods and technology to produce 

mortar containing coloured ceramic pigment is a step towards beautiful landscape and urban 

development. 

Methods: The research method is a combination of quantitative and qualitative analysis. First, 

from the analytical-exploratory method, especially in the field of urban planning, and in the field 

of materials and metallurgy, from the development method, and finally for collecting and 

analyzing information and achievements experimentally (all experimentally), the research 

reaches numerical results and finally by interpreting qualitative results. Moreover, a little, the 

research conclusion came to an end. 

Findings: Based on the experimental results and the acceptable result of the tests related to the 

mortar containing micro-nano ceramic pigments that have compressive strength and permeability 

in cement without additives, the durability of the proposed materials is acceptable. Materials are 

sustainable in terms of urban development with economic, social, ecosystem benefits, and due to 

the diversity of colours, these materials are also used in the beautiful landscape. 

Conclusion: Eventually, it can be concluded that using methods, the technology of micro-nano 

structured and biocompatible materials for the production of mortar containing ceramic pigment 

(with coloured ceramic cement) can be a step towards a beautiful landscape urban development. 

 

Keywords: Colored Cement, Urban Construction, Biocompatible Materials, Development, 

Beautiful landscape. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://udd.modares.ac.ir/article-40-54027-fa.html
http://www.tcpdf.org

